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Usnesení Evropského parlamentu o humanitární situaci v Jižním Súdánu
(2014/2922(RSP))

Evropský parlament,

– s ohledem na svá předchozí usnesení o Súdánu a Jižním Súdánu, zejména na usnesení 
ze dne 16. ledna 2014 o situaci v Jižním Súdánu1,

– s ohledem na závěry Rady ze dne 20. října 2014 o pokračujících konfliktech v Jižním 
Súdánu,

– s ohledem na situační zprávu č. 59 Úřadu OSN pro koordinaci humanitární činnosti 
(OCHA) ze dne 23. října 2014 věnovanou krizi v Jižním Súdánu,

– s ohledem na situační zprávu OCHA ze dne 15. července 2014,

– s ohledem na tiskové prohlášení, které dne 4. ledna 2014 jménem Africké unie vydala 
předsedkyně Komise Africké unie Dr. Nkosazana Dlamini-Zumová,

– s ohledem na revidovanou dohodu z Cotonou,

– s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv,

– s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech,

– s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů,

– s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

A. vzhledem k tomu, že Jihosúdánská republika je nejvíce nestabilním státem na světě 
a (navzdory bohatství, jež skýtá těžba ropy) i jednou z nejchudších a nejméně 
rozvinutých zemí světa, v níž 50 % obyvatelstva žije pod hranicí chudoby, mateřská 
úmrtnost dosahuje nejvyšší míry na světě a míra novorozenecké úmrtnosti je jedna 
z celosvětově nejvyšších, asi 75 % obyvatelstva je negramotných a pouze jedna třetina 
populace má přístup k čisté vodě; vzhledem k tomu, že nedostatek potravin každoročně 
hrozí více než jednomu milionu lidí; 

B. vzhledem k tomu, že od vypuknutí občanské války v prosinci 2013 uprchlo ze svých 
domovů více než 1,7 miliónu lidí, z toho se 450 000 uprchlíků uchýlilo do sousedních 
zemí;

C. vzhledem k tomu, že Jižní Súdán v současnosti čelí nejvážnější potravinové krizi na 
světě, která může postihnout až 7 miliónů lidí, z nichž 3,9 miliónu osob je v 
bezprostředním ohrožení, a že tato situace by mohla v roce 2015 vyústit v hladomor;

1 Přijaté texty, P7_TA(2014)0042.



RE\1039311CS.doc 3/4 PE537.118v01-00

CS

D. vzhledem k tomu, že OSN vyhlásila v Jižním Súdánu stav nouze, tedy nejvážnější 
stupeň humanitární krize, a vzhledem k tomu, že se tato země umístila na seznamu 
celosvětově nejvíce nestabilních a nejkrizovějších oblastí (Global Vulnerability and 
Crisis Assessment Final Index, který sestavuje GŘ pro humanitární pomoc a civilní 
ochranu) na druhém místě za Středoafrickou republikou;

E. vzhledem k tomu, že mimořádně znepokojivá je situace dětí; vzhledem k tomu, že 
v zemi, kde téměř polovina populace je mladší 15 let, představují děti nejvíce 
ohroženou skupinu a často jsou verbovány do vojenských jednotek; 

F. vzhledem k tomu, že nejnaléhavější humanitární potřeby zahrnují potraviny, čistou 
vodu, zdravotní péči, sanitární zařízení, příbytky a zajištění ochrany;

G. vzhledem k tomu, že od vypuknutí krize se humanitární pomoc dostala ke 2,4 milionům 
obyvatel Jižního Súdánu; vzhledem k tomu, že EU – tj. členské státy a Komise – 
v průběhu roku 2014 poskytla pomoc v hodnotě více než 245 milionů EUR; 

H. vzhledem k tomu, že humanitární pomoc je distribuována za mimořádně obtížných 
podmínek a že v důsledku nepřátelských projevů a útoků namířených vůči 
humanitárním pracovníkům a taktéž odpírání přístupu do postižených oblastí ze strany 
úřadů vážně hrozí, že se pomoc nedostane k těm nejpotřebnějším; 

I. vzhledem k tomu, že se očekává, že v nadcházejícím období sucha se boje zintenzivní, 
takže další lidé budou nuceni prchnout ze svých domovů;

1. vyzývá mezinárodní společenství, aby poskytlo Jižnímu Súdánu a tomuto regionu 
slíbené finanční prostředky a aby uvolnilo zdroje na okamžitou pomoc Jižnímu Súdánu, 
jenž se nachází v kritické humanitární situaci; 

2. rozhodně odsuzuje nové projevy nepřátelství v Jižním Súdánu, které jsou přisuzovány 
opozičnímu Súdánskému lidově osvobozeneckému hnutí;

3. vyjadřuje hluboké znepokojení nad tím, že pokračující občanská válka a etnické násilí 
mají závažné humanitární, bezpečnostní, politické, hospodářské a sociální důsledky pro 
tuto již tak velmi oslabenou a nestabilní zemi, a nad tím, že by tato situace mohla 
destabilizovat celý východoafrický region; je zejména znepokojen etnickým rozměrem 
tohoto konfliktu; zdůrazňuje, že snaha o uchopení moci pomocí násilí nebo etnického 
rozdělení země je v rozporu s demokratickými zásadami právního státu;

4. naléhá na obě strany, aby dodržovaly mírovou dohodu, která byla v květnu 2014 
podepsána v Addis Abebě a má připravit podmínky pro uzavření trvalého příměří 
a pro následné vytvoření prozatímní vlády, jež by navrhla novou ústavu a uspořádala 
demokratické volby; 

5. vítá úsilí Africké unie a Mezivládního úřadu pro rozvoj (IGAD) o vedení inkluzivního 
dialogu a o vyjednávání; vyzývá EU, aby IGAD nadále hmotně i finančně podporovala 
a poskytla lidské zdroje pro mechanismus monitorování a kontroly příměří; 

6. žádá dlouhodobě vyhovující řešení na základě státotvorných procesů, jako je 
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vybudování státní správy, funkční administrativy a infrastruktury, které jsou základními 
prvky moderního státu, a v souladu se zásadami právního státu, řádné správy 
a transparentnosti;

7. vyzývá všechny země sousedící s Jižním Súdánem a regionální síly, aby úzce 
spolupracovaly na zlepšení bezpečnostní situace v této zemi a regionu a na nalezení 
mírového a trvalého politického řešení současné krize; zdůrazňuje, že ke zlepšení 
regionálních vazeb by přispěla především spolupráce se Súdánem; domnívá se, že má-li 
se v budoucnu zabránit vojenským konfliktům, je naprosto nezbytné vyřešit takové 
otázky, jako je např. rozdělení státního dluhu a příjmů z prodeje ropy; 

8. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, místopředsedkyni 
Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám 
a parlamentům členských států, vládě Jižního Súdánu, jihosúdánskému komisaři pro 
lidská práva, Národnímu zákonodárnému shromáždění Jižního Súdánu, institucím 
Africké unie, Mezivládnímu úřadu pro rozvoj, spolupředsedům Smíšeného 
parlamentního shromáždění AKT-EU a generálnímu tajemníkovi OSN.


