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Usnesení Evropského parlamentu o politické krizi v Súdánu
(2022/2504(RSP))

Evropský parlament,

– s ohledem na svá předchozí usnesení o Súdánu,

– s ohledem na diskusi o Súdánu v Radě bezpečnosti OSN dne 12. ledna 2022,

– s ohledem na prohlášení EU, Spojeného království, Norska a USA ze dne 4. ledna 2022 
v návaznosti na odstoupení súdánského předsedy vlády,

– s ohledem na prohlášení zvláštního zástupce generálního tajemníka pro Súdán ze dne 
8. ledna 2022 týkající se oznámení rozhovorů o politické transformaci v Súdánu,

– s ohledem na prohlášení předsedy Komise Africké Unie ze dne 21. listopadu 2021 
o politické dohodě, jíž bylo dosaženo v Súdánu,

– s ohledem na prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro 
zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 18. ledna 2022 o aktuální situaci v Súdánu,

– s ohledem na prohlášení vysoké komisařky OSN pro lidská práva ze dne 18. listopadu 
2021, ve kterém odsuzuje zabíjení pokojných demonstrantů v Súdánu,

– s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2524 (2020), kterou se zřizuje 
integrovaná mise OSN pro pomoc při transformaci v Súdánu (UNITAMS),

– s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966, jehož 
je Súdán smluvní stranou,

– s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

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

– s ohledem na Kodex chování OSN pro příslušníky donucovacích orgánů,

– s ohledem na ústavní prohlášení Súdánu ze srpna 2019,

– s ohledem na dohodu z Cotonou1,

– s ohledem na dohodu z Džuby pro mír v Súdánu z října 2020,

– s ohledem na Agendu OSN pro udržitelný rozvoj 2030,

– s ohledem na společnou strategii EU-Afrika,

1 Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 3.
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 s ohledem na usnesení Společného parlamentního shromáždění skupiny afrických, 
karibských a tichomořských států (AKT) a EU ze dne 11. března 2021 o demokracii 
a dodržování ústav v zemích EU a AKT, 

– s ohledem na čl. 144 odst. 5 a čl. 132 odst. 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že od srpna 2019, kdy byl po demonstracích požadujících civilní vládu 
sesazen autoritářský vůdce Umar al-Bašír, sdíleli až do převratu dne 25. října 2021 moc 
súdánští vojenští a civilní vedoucí představitelé; vzhledem k tomu, že podle dohody 
o sdílení moci mezi vojenskými a civilními aktéry byla kolektivní hlavou státu ustavena 
Rada svrchovanosti;

B. vzhledem k tomu, že Radu svrchovanosti původně tvořilo pět civilistů vybraných 
Jednotkami pro svobodu a změnu (FFC), pět vojenských zástupců vybraných Prozatímní 
vojenskou radou (TMC) a jeden civilista vybraný na základě dohody mezi FFC a TMC; 
vzhledem k tomu, že v souladu se súdánským ústavním prohlášením z roku 2019 měl být 
na dobu prvních 21 měsíců 39měsíčního přechodného období předseda Rady 
svrchovanosti zvolen pěti vojenskými členy rady a na dobu následujících 18 měsíců jejími 
pěti civilními členy vybranými FFC; vzhledem k tomu, že současný předseda, generál 
Abdal Fattáh Burhán, měl civilní vládě předat moc dne 9. prosince 2021; vzhledem k 
tomu, že podle ústavního dokumentu upravujícího přechodné období se všeobecné volby 
v Súdánu mají uskutečnit do července 2023;

C. vzhledem k tomu, že dohoda o sdílení moci z roku 2019 se zhroutila dne 25. října 2021, 
kdy vojenský vůdce generál Abdal Fattáh Burhán uskutečnil státní převrat, vyhlásil 
výjimečný stav, rozpustil Radu svrchovanosti sdílející moc, propustil civilní vládu 
a dočasně zadržel premiéra Abdalláha Hamduka a jeho ministerský tým, jakož i další 
aktivisty a politické osobnosti, což vyvolalo mezinárodní odsouzení a rozsáhlé protesty v 
Súdánu; vzhledem k tomu, že tento převrat zabránil předání vedení Rady svrchovanosti 
civilistům;

D. vzhledem k tomu, že dne 21. listopadu 2021 podepsal Hamduk dohodu s generálem 
Burhánem, na základě které byl propuštěn z domácího vězení a bylo mu umožněno 
pokračovat ve funkci předsedy vlády; vzhledem k tomu, že Hamduk souhlasil, že se 
znovu ujme své funkce, aby pokračoval v demokratických reformách a vedl nový 
technokratický kabinet do doby, než bude možné uspořádat volby; vzhledem k tomu, že 
mnoho prodemokratických aktivistů, skupin z řad občanské společnosti a civilních 
představitelů tuto dohodu odmítlo; vzhledem k tomu, že předseda vlády Hamduk dne 
2. ledna 2022 odstoupil po celostátních prodemokratických protestech, přičemž svůj krok 
zdůvodnil odporem vojenských generálů k posílení civilní vlády;

E. vzhledem k tomu, že generál Burhán jmenoval na klíčové pozice, mimo jiné ve státem 
vlastněných sdělovacích prostředcích a v centrální bance, osobnosti spojené s al-
Bašírovým režimem a odvolal generálního prokurátora a vedoucí představitele výboru 
vyšetřujícího nezákonné finanční zisky, jichž bylo dosaženo během tří desetiletí vlády al-
Bašíra; vzhledem k tomu, že dne 24. prosince 2021 udělil Burhán zpravodajským 
službám, Jednotkám rychlé podpory a armádě pravomoci k prohledávání, zadržování, 
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výslechům a konfiskaci majetku, což jsou pravomoci, které byly dříve uděleny pouze 
policii a prokurátorům; vzhledem k tomu, že členům těchto jednotek byla rovněž 
poskytnuta imunita vůči trestnímu stíhání, kterou mohou zrušit pouze vedoucí 
představitelé samotné Rady svrchovanosti;

F. vzhledem k tomu, že občané po vojenském převratu ze dne 25. října 2021 pokračují 
v pořádání pokojných masových demonstrací proti armádě, která i nadále reaguje 
s použitím násilí a extrémní síly, včetně ostrého střeliva, slzného plynu a omračujících 
granátů, což vedlo k úmrtí nejméně 70 demonstrantů a k dalším stovkám zraněných 
a uvězněných;

G. vzhledem k tomu, že bezpečnostní složky údajně používají sexuální násilí, přičemž OSN 
v současné době vyšetřuje zprávy 13 žen a dívek, které se údajně staly oběťmi znásilnění 
nebo hromadného znásilnění, přičemž jiné ženy byly sexuálně obtěžovány 
bezpečnostními složkami během demonstrací v Chartúmu dne 19. prosince 2021; 
vzhledem k tomu, že dochází k rozsáhlému odpojování internetu a narušování 
komunikací a objevují se i zprávy o novinářích, kteří jsou terčem útoků a svévolně 
zatýkáni a napadáni;

H. vzhledem k tomu, že súdánské ženy a mladí lidé hráli klíčovou úlohu při přechodu země 
k demokracii; vzhledem k tomu, že zejména na počátku demokratického hnutí se ženy 
opakovaně stávaly oběťmi násilí, včetně sexuálního násilí, a že pachatelé těchto 
nelidských zločinů dosud nebyli potrestáni;

I. vzhledem k tomu, že se objevily znepokojivé zprávy o tom, že bezpečnostní složky 
vnikají do nemocnic, aby zatýkaly demonstranty, bránily zraněným v léčbě a vyhrožovaly 
a zastrašovaly zdravotnický personál; vzhledem k tomu, že Světová zdravotnická 
organizace ohlásila od listopadu 2021 15 útoků na zdravotnické pracovníky 
a zdravotnická zařízení;

J. vzhledem k tomu, že reakce na protesty porušuje kromě jiných základních práv právo na 
svobodu shromažďování, sdružování a projevu, právo na osobní svobodu a zákaz mučení 
a špatného zacházení, jež jsou zaručena v regionálních a mezinárodních smlouvách, jichž 
je Súdán smluvní stranou;

K. vzhledem k tomu, že situace v oblasti lidských práv v Súdánu se nadále zhoršuje 
a súdánští aktivisté z řad občanské společnosti se v posledních měsících stále častěji 
stávají terčem útoků; vzhledem k tomu, že několik aktivistů údajně zmizelo a jejich 
ostatky byly později nalezeny s jasnými známkami mučení; vzhledem k tomu, že civilisté, 
obránci lidských práv, aktivisté, novináři a vedoucí političtí představitelé jsou svévolně 
zatýkáni a drženi v izolaci;

L. vzhledem k tomu, že dne 8. ledna 2022 zahájila mise UNITAMS konzultace pro obnovení 
přechodu k demokracii s cílem vyzvat k účasti na tomto procesu vojenské a povstalecké 
skupiny, politické strany, protestní hnutí, občanskou společnost a ženské skupiny; 
vzhledem k tomu, že ačkoli tento krok byl všeobecně uvítán jak v Súdánu, tak na 
mezinárodní úrovni, některé části společnosti se i nadále staví rozhodně proti jakékoli 
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dohodě o sdílení moci s představiteli armády;

M. vzhledem k tomu, že súdánští občané se i nadále potýkají s prudce rostoucí inflací, kdy 
Světový potravinový program OSN (WFP) uvádí meziroční nárůst inflace v této zemi 
o více než 300 % a extrémní nárůst cen pohonných hmot a základních komodit spolu 
s nedostatkem základních služeb, což vede k tomu, že mnozí občané nejsou schopni 
uspokojit své základní potřeby a zajistit si obživu, a tím se ještě stupňuje pocit frustrace 
mezi demonstranty; vzhledem k tomu, že předseda vlády Hamduk sehrál klíčovou úlohu 
při jednáních o odpuštění dluhu a podařilo se mu přesvědčit USA, aby Súdán vyškrtly ze 
svého seznamu států podporujících terorismus; vzhledem k tomu, že řada vojenských 
velitelů údajně ovládá přibližně 250 společností v klíčových oblastech súdánské 
ekonomiky, jako je vývoz zlata, kaučuku a masa;

N. vzhledem k tomu, že Mezinárodní měnový fond (MMF) poskytl Súdánu v roce 2021 
půjčku ve výši 2,5 miliardy USD a spolu se Světovou bankou schválil žádost této země 
o odpuštění dluhu v rámci iniciativy pro silně zadlužené chudé země, což vyžadovalo 
přijetí rozsáhlých hospodářských reforem, včetně odstranění některých dotací; vzhledem 
k tomu, že hrozí, že převrat může toto úsilí oslabit;

O. vzhledem k tomu, že po převratu pozastavila Africká unie účast Súdánu na všech jejích 
činnostech; vzhledem k tomu, že několik států a mnohostranných organizací, včetně 
MMF, přerušilo poskytování zahraniční pomoci a zastavilo vyplácení prostředků; 
vzhledem k tomu, že EU oznámila, že její podpora Súdánu oslabí, nebude-li obnoven 
ústavní pořádek; vzhledem k tomu, že řada zemí mimo EU se Súdánem aktivně 
spolupracuje, ať už v oblasti dodávek zbraní, politické podpory, či finančních toků 
spojených se surovinami a zlatem; vzhledem k tomu, že tyto země mají vliv na stabilitu 
tohoto regionu a představují různé cíle a dlouhodobé strategie; vzhledem k tomu, že jejich 
protichůdné zájmy představují výzvu pro další rozvoj Súdánu a jeho regionu a zhoršují 
již tak značné napětí v oblasti Afrického rohu, což nijak nepomůže nalezení politického 
řešení situace v Etiopii;

P. vzhledem k tomu, že bezpečnostní situace v celém Súdánu se nadále zhoršuje, zejména 
ve východním Dárfúru, kde byly zabity stovky civilistů a tisíce osob vysídleny, a kromě 
toho došlo k rozsáhlému vysídlování a zabíjení v Jižním Kordofánu; vzhledem k tomu, 
že podle OSN bude v roce 2022 potřebovat humanitární pomoc 6,2 milionu civilistů 
a podle Světového potravinového programu trpí 2,7 milionu lidí akutním nedostatkem 
potravin; vzhledem k tomu, že humanitární situaci ještě zhoršila krize COVID-19 a příliv 
uprchlíků z oblasti konfliktu v Etiopii;

Q. vzhledem k tomu, že súdánský kabinet se dne 4. srpna 2021 jednomyslně dohodl, že se 
Súdán stane smluvní stranou Římského statutu Mezinárodního trestního soudu (ICC) a po 
schválení svrchovanou radou bude muset vydat všechny podezřelé osoby obviněné 
Mezinárodním trestním soudem z trestných činů spáchaných v Dárfúru v letech 2003 až 
2004, včetně bývalého prezidenta Umara al-Bašíra; vzhledem k tomu, že bohužel nedošlo 
k žádnému pokroku, pokud jde o zřízení dárfúrského zvláštního trestního soudu, jak je 
stanoveno v dohodě z Džuby;
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R. vzhledem k tomu, že dne 3. června 2021 prodloužila Rada bezpečnosti OSN mandát mise 
UNITAMS, jejímž úkolem je pomáhat súdánským orgánům během přechodu 
k demokracii, a to do června 2022;

S. vzhledem k tomu, že od září 2019 poskytla EU, zejména prostřednictvím nouzového 
svěřenského fondu EU pro Afriku, více než 88 milionů EUR na rozvojovou pomoc 
určenou na podporu politických a hospodářských reforem s cílem přispět k míru a stabilitě 
v Súdánu;

T. vzhledem k tomu, že dne 12. listopadu 2021 jmenovala vysoká komisařka OSN pro lidská 
práva Michelle Bacheletová Adamu Dienga expertem na lidská práva v Súdánu; 
vzhledem k tomu, že Adama Dieng je pověřen přípravou písemné zprávy, kterou vysoká 
komisařka předloží Radě OSN pro lidská práva na jejím 50. zasedání v červnu 2022;

1. vyjadřuje hluboké politování nad tím, že od vojenského převratu ze dne 25. října 2021 
byl bezpečnostními složkami a dalšími ozbrojenými skupinami zabit nespočet 
súdánských protestujících a další stovky jich byly zraněny, přičemž bylo použito 
i sexuální násilí; zdůrazňuje právo súdánského lidu na shromažďování a uplatňování jeho 
základních práv, aby byla obnovena demokracie a byly uspokojeny jeho základní potřeby; 
vyzývá všechny súdánské zúčastněné strany, aby dodržovaly zásady právního státu 
stanovené v ústavním prohlášení z roku 2019;

2. odsuzuje vojenský převrat, k němuž došlo dne 25. října 2021, a připomíná, že je naléhavě 
nutné, aby se súdánské vojenské vedení znovu zavázalo k přechodu země k demokracii 
a splnilo požadavky súdánského lidu na svobodu, mír a spravedlnost; požaduje, aby 
súdánské vojenské vedení určilo jasný harmonogram a postupy pro návrat k dříve 
dohodnutému transformačnímu procesu, včetně zřízení výkonné, zákonodárné a soudní 
složky státní moci, vytvoření mechanismů odpovědnosti a položení základů pro volby;

3. odsuzuje veškeré násilné činy namířené proti pokojným demonstrantům, aktivistům, 
novinářům a všem ostatním lidem, kteří pokojně uplatňují své právo na svobodu projevu, 
sdružování nebo shromažďování; vyzývá k okamžitému propuštění osob, které jsou 
v současné době zadržovány, aniž by proti nim bylo vzneseno obvinění nebo s nimi bylo 
zahájeno soudní řízení, dále k tomu, aby byl osobám, které čelí obvinění, umožněn plný 
přístup k právnímu zastupování a aby byl okamžitě zrušen výjimečný stav; vyzývá 
súdánské orgány, aby okamžitě skoncovaly s veškerým nezákonným zadržováním osob 
a násilnými zmizeními; připomíná, že súdánské ozbrojené síly nemají žádnou zákonnou 
pravomoc zadržovat civilisty nebo vykonávat funkce v oblasti prosazování práva, neboť 
pravomoci k zatýkání a zadržování civilistů náleží od 21. ledna 2021 pouze policii 
a státním zástupcům; odsuzuje pokračující odstavení internetových služeb;

4. důrazně odsuzuje hlášené útoky bezpečnostních sil na zdravotnická zařízení; vyzývá 
súdánské orgány, aby všem zraněným osobám umožnila léčbu; připomíná, že cílené 
útoky na zdravotníky, pacienty a zdravotnická zařízení jsou zjevným porušením 
mezinárodního humanitárního práva;

5. vyzývá k nezávislému vyšetření úmrtí a souvisejícího násilí a k tomu, aby byli pachatelé 
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pohnáni k odpovědnosti; podporuje výzvy k vyslání nezávislé mezinárodní vyšetřovací 
mise, která by prošetřila zprávy o násilí, které mělo být od vojenského převratu v říjnu 
2021 pácháno na demonstrantech; vyzývá EU a její členské státy, aby spolupracovaly 
s regionálními a mezinárodními orgány a pomohly tento záměr uskutečnit a aby pečlivě 
sledovaly vývoj v této zemi a zajistily vyšetření veškerých případů porušování lidských 
práv, aby bylo možné stíhat jejich pachatele; zdůrazňuje, že rovněž musí pokračovat 
podobné vyšetřování trestných činů spáchaných během vlády Umara al-Bašíra i během 
přechodného období roku 2019;

6. rozhodně podporuje snahy UNITAMS napomoci diskusím, které by vedly k vyřešení 
politické krize; vyzývá všechny súdánské politické aktéry, aby se zapojili do tohoto 
dialogu, jehož cílem je obnovit proces přechodu k civilní vládě v souladu s ústavním 
prohlášením z roku 2019, a aby vyšli vstříc aspiracím súdánských občanů, kteří požadují 
více svobody, demokracie, míru, spravedlnosti a prosperity; je pevně přesvědčen, že 
jmenování nového civilního premiéra a jeho kabinetu by mělo proběhnout s ohledem na 
právě takový súdánský vnitřní dialog, aby byla zajištěna důvěryhodnost nové vlády a aby 
byla vláda přijata súdánskou občanskou společností, která dává jasně najevo, že odmítá 
autoritářskou vládu v jakékoli formě, a požaduje, aby v zemi trvale vládla skutečná 
demokracie; vyzývá všechny regionální aktéry, aby jednali v dobré víře, podporovali 
civilní vládu a neposkytovali podporu milicím RSF, jejichž členové musí být v zájmu 
veřejné bezpečnosti v Súdánu okamžitě odstraněni z řad policejních sil;

7. zdůrazňuje, že v souladu s ústavním prohlášením z roku 2019 musí být proces reforem 
inkluzivní a v jeho čele musí stát sami Súdánci; musí být stanoven pevný časový rozvrh 
a postupy pro zřízení zákonodárného sboru a nezávislého soudnictví a vytvořeny 
mechanismy odpovědnosti a co nejdříve se musí konat inkluzivní, spravedlivé 
a transparentní volby; zdůrazňuje, že dialog musí být plně inkluzivní a musí v něm být 
zastoupeny i dříve marginalizované skupiny, včetně žen, mladých lidí a menšin; vyzývá 
EU a její členské státy, aby tento proces aktivně podporovaly;

8. odsuzuje znepokojivý nárůst násilí v Dárfúru a Jižním Kordofánu; vyzývá mezinárodní 
pozorovatele, aby Dárfúru a Jižnímu Kordofánu věnovali náležitou pozornost a chránili 
místní obyvatelstvo před násilím a masovým vysídlením;

9. žádá, aby bezpečnostní služby a jiné ozbrojené síly v celé zemi, ale zejména v Dárfúru 
okamžitě přestaly používat násilí vůči civilistům a humanitárním pracovníkům; odsuzuje 
rabování potravinového skladu UN WFP v Al-Fašeru v Severním Dárfúru, kterého se 
29. prosince 2021 dopustili místní ozbrojenci; v tomto skladu byly uchovávány potraviny 
pro několik set tisíc obyvatel této oblasti, kteří trpí jejich nedostatkem; důrazně 
prohlašuje, že humanitární pomoc nesmí být terčem útoku v žádném konfliktu;

10. opakuje svou výzvu k tomu, aby byl bývalý prezident Umar al-Bašír stíhán za porušování 
lidských práv súdánských civilistů, k němuž docházelo za jeho autoritářské vlády, včetně 
genocidy, válečných zločinů a zločinů proti lidskosti; vyslovuje se pro to, aby byli Umar 
al-Bašír, bývalý ministr obrany Abdelrahim Muhammad Husajn a bývalý státní ministr 
pro humanitární záležitosti Ahmad Hárún vydáni ke stíhání před Mezinárodním trestním 
soudem za spoluúčast na dárfúrské válce;
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11. opakuje svůj požadavek, aby Súdán ratifikoval Římský statut Mezinárodního trestního 
soudu, plně s ním spolupracoval a provedl dosud nesplněné zatýkací rozkazy; vyzývá 
Súdán, aby propustil ze služby státní úředníky a důstojníky bezpečnostních sil, kteří se 
podíleli na závažném porušování lidských práv a na válečných zločinech; žádá všechny 
politické činitele, aby prioritně usilovali o zřízení dárfúrského zvláštního trestního soudu, 
o němž hovoří deklarace o jednotě a integraci z Džuby, kterou v roce 2006 společně 
podepsaly Súdánská lidově osvobozenecká armáda a obranné síly Jižního Súdánu;

12. vyzývá Súdán, aby odsoudil pokusy súdánských ozbrojených sil o opětovné ovládnutí 
strategických odvětví a podniků, které vedou ke zvrácení reformního procesu; vyzývá 
Komisi, aby ve vztahu k těmto odvětvím vytvořila spolehlivé mechanismy náležité péče 
a aby plně využívala možností, které nabízí globální režim sankcí EU v oblasti lidských 
práv, pokud jde o případná opatření proti jednotlivcům;

13. odsuzuje pokus ozbrojených sil rozvrátit súdánské instituce odstraněním státních 
úředníků, kteří byli jmenováni v přechodném období, a jejich nahrazením lidmi 
spojenými s bývalým režimem Umara al-Bašíra; zdůrazňuje, že takto propuštěným 
státním úředníkům musí být umožněno vrátit se do funkcí;

14. podporuje prohlášení vysokého představitele, místopředsedy Komise ze dne 18. listopadu 
2021, že pokud nebude plně obnoven ústavní pořádek, je nutné počítat se závažnými 
důsledky pro finanční pomoc EU; zdůrazňuje však, že pomoc EU týkající se zajišťování 
základních služeb, jako je zdravotní péče a vzdělání, musí být poskytována i nadále; vítá 
proto příspěvek na nezbytnou potravinovou pomoc ve výši 10 milionů EUR, který 
v prosinci 2021 poskytlo WFP v Súdánu generální ředitelství Komise pro evropskou 
civilní ochranu a operace humanitární pomoci, a to nad rámec příspěvku ve výši 13 
milionů EUR poskytnutého na počátku roku 2021;

15. je znepokojen skutečností, že spolupráci EU se Súdánem ve věci migrace vojenský režim 
využívá jako záminku pro posilování své schopnosti kontrolovat a utlačovat obyvatelstvo, 
například posilováním sledovacích kapacit, i na hranicích, a za pomoci dodávek různého 
materiálu; vyzývá proto EU, aby zabezpečila plnou transparentnost ve vztahu 
k projektům, do nichž je Súdán zapojen na poli bezpečnosti, včetně všech plánovaných 
aktivit a příjemců finančních prostředků od EU a členských států; zdůrazňuje, že je 
zapotřebí soustavně posuzovat přístup EU k migraci, udržitelnému rozvoji, humanitární 
pomoci a řádné správě a současně posilovat občanskou společnost a podněcovat 
demokratické reformy v zájmu inkluzivního politického vývoje v Súdánu;

16. znovu opakuje svou výzvu k tomu, aby byl vydán celounijní zákaz vyvážet do zemí, kde 
panuje špatná situace v oblasti lidských práv, jako je Súdán, veškeré bezpečnostní 
vybavení a zajišťovat jeho modernizaci a údržbu, pokud je nebo může být používáno 
k vnitřním represím, včetně technologií pro dohled nad internetem; důrazně žádá ostatní 
země v regionu, aby tak rovněž učinily;

17. vyzývá mezinárodní společenství, aby se připojilo ke snaze EU o podporu občanské 
společnosti a demokratických aktérů, a připomíná zemím mimo Unii, zejména 
regionálním aktérům s výraznou přítomností a vlivem v Súdánu, že mírový 
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a demokratický Súdán je jejich mezinárodním úkolem a mohou k němu významným 
způsobem přispět, což by bylo v dlouhodobém zájmu všech těchto stran; 

18. vyzývá unijní delegace v Súdánu a zastupitelské úřady členských států v Súdánu, aby 
plně uplatňovaly pokyny EU pro obránce lidských práv, což zahrnuje mimo jiné žádosti 
o návštěvy věznic, vysílání pozorovatelů k soudům, vydávání veřejných prohlášení, 
jednání o konkrétních případech se státními činiteli na všech úrovních a ve vhodných 
případech vydávání nouzových víz;

19. požaduje, aby situace v Súdánu byla předmětem aktivní diskuse na příštím zasedání Rady 
pro zahraniční věci dne 24. ledna 2022;

20. pověřuje svou předsedkyni, aby předala toho usnesení Radě, Komisi, vládám 
a parlamentům členských států, súdánským úřadům, Africké unii, generálnímu 
tajemníkovi OSN, Mezivládnímu úřadu pro rozvoj, Společnému trhu pro východní a jižní 
Afriku, vládě a parlamentu Egypta, Radě pro spolupráci v Zálivu, spolupředsedům 
Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU a Panafrickému parlamentu.


