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Az Európai Parlament állásfoglalása a szudáni politikai válságról
(2022/2504(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Szudánról szóló korábbi állásfoglalásaira,

– tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának Szudánról folytatott 2022. január 22-i 
vitájára,

– tekintettel az EU, az Egyesült Királyság, Norvégia és az Egyesült Államok által a szudáni 
miniszterelnök lemondását követően tett, 2022. január 4-i nyilatkozatra,

– tekintettel a főtitkár szudáni különleges képviselőjének tulajdonítható, a szudáni politikai 
átmenetről folytatott tárgyalások bejelentéséről szóló, 2022. január 8-i nyilatkozatra,

– tekintettel az Afrikai Unió Bizottsága elnökének a Szudánban elért politikai 
megállapodásról szóló, 2021. november 21-i nyilatkozatára,

– tekintettel a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője által 
2022. január 18-án tett, a Szudánban a legutóbbi időben tapasztalható helyzetről szóló 
nyilatkozatra,

– tekintettel az ENSZ emberi jogi főbiztosának a békés szudáni tüntetők meggyilkolását 
elítélő 2021. november 18-i nyilatkozatára,

– tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának az ENSZ integrált átmenetet segítő szudáni 
missziójának (UNITAMS) létrehozásáról szóló 2524 (2020). számú határozatára,

– tekintettel a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára (1966), 
amelynek Szudán is részes fele,

– tekintettel az Emberi Jogok 1948. évi Egyetemes Nyilatkozatára,

– tekintettel az Emberi Jogok és a Népek Jogainak Afrikai Chartájára,

– tekintettel az ENSZ által a bűnüldöző szervek tisztviselői részére készített magatartási 
kódexre;

– tekintettel Szudán 2019. augusztusi alkotmányos nyilatkozatára,

– tekintettel a Cotonoui Megállapodásra1,

– tekintettel a szudáni békéről szóló, 2020. októberi jubai megállapodásra,

1 HL L 317., 2000.12.15., 3. o.
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– tekintettel az ENSZ 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlődési 
menetrendjére,

– tekintettel a közös Afrika–EU stratégiára,

 tekintettel az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok (AKCS-államok) és az EU Közös 
Parlamenti Közgyűlésének a demokráciáról és az alkotmányok tiszteletben tartásáról 
szóló, 2021. március 11-i állásfoglalására, 

– tekintettel eljárási szabályzata 144. cikkének (5) bekezdésére és 132. cikkének (4) 
bekezdésére,

A. mivel a 2021. október 25-i puccsot megelőzően a szudáni katonai és polgári vezetők 2019 
augusztusa óta osztoztak a hatalmon, miután Omar al-Basír önkényuralmi vezetőt 
elbocsátottak a polgári kormányzást követelő tüntetések után; mivel a katonai és a polgári 
szereplők közötti hatalommegosztásról szóló megállapodás eredményeként létrejött a 
Szuverenitási Tanács mint az ország kollektív államfője;

B. mivel a Szuverenitási Tanács eredetileg a Szabadság és Változás Erői (FFC) által 
választott öt polgári személyből, az Átmeneti Katonai Tanács (TMC) által választott öt 
katonai képviselőből, valamint egy polgári személyből állt, akit az FFC és a TMC közös 
megegyezéssel választott ki; mivel a 2019. évi szudáni alkotmányos nyilatkozattal 
összhangban a 39 hónapos átmeneti időszak első 21 hónapjára a Szuverenitási Tanács 
elnökét a Tanács öt katonai tagjának, míg a következő 18 hónapra a FFC által kiválasztott 
öt polgári tagnak kellett kiválasztania; mivel a jelenlegi elnököt, Abdel Fattah al-Burhan 
tábornokot 2021. december 9-én kellett volna leváltania polgári vezetőnek; mivel az 
átmeneti időszakot szabályozó alkotmányos dokumentummal összhangban Szudánban 
2023 júliusáig általános választásokat kell tartani;

C. mivel a 2019. évi hatalommegosztási megállapodás 2021. október 25-én semmissé vált, 
amikor Abdel Fattah al-Burhan katonai vezető államcsínyt hajtott végre, szükségállapotot 
hirdetett, feloszlatta a hatalommegosztás szerinti Szuverenitási Tanácsot, felmentette a 
polgári kormányt, és ideiglenesen őrizetbe vette Abdalla Hamdok miniszterelnököt és 
kormányát, valamint más aktivistákat és politikai szereplőket, nemzetközi elítélést és 
Szudánban széles körű tiltakozásokat váltva ki; mivel ez az államcsíny meghiúsította a 
hatalom átadását a polgári vezetésű Szuverenitási Tanácsnak;

D. mivel 2021. november 21-én Hamdok megállapodást írt alá al-Burhan tábornokkal, 
amelynek eredményeként felmentették házi őrizetéből, és lehetővé tették számára, hogy 
folytassa a miniszterelnöki tisztség betöltését; mivel Hamdok beleegyezett abba, hogy a 
demokratikus reformok folytatása és a választások megtartásáig egy új technokrata 
kabinet vezetése érdekében újra betöltse tisztségét; mivel számos demokráciapárti 
aktivista, civil társadalmi csoport és polgári vezető elutasította ezt a megállapodást; mivel 
Hamdok miniszterelnök országos demokráciapárti tüntetéseket követően 2022. január 2-
án lemondott, a tábornokok polgári kormányzás erősítésével szembeni ellenállására 
hivatkozva;
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E. mivel al-Burhan tábornok kulcsfontosságú tisztségekbe nevezett ki az al-Basír-rezsimhez 
kapcsolódó személyeket, többek között a kormány tulajdonában lévő médiában és a 
központi bankban, és elbocsátotta a főügyészt és az al-Basír három évtizedes uralma 
során szerzett jogellenes pénzügyi nyereségeket vizsgáló bizottság vezetőit; mivel 2021. 
december 24-én al-Burhan hatáskörrel ruházta fel a hírszerző szolgálatokat, a 
gyorsreagálású támogató erőket és a hadsereget a vagyon felkutatására, lefoglalására, az 
ehhez kapcsolódó kihallgatásokra és a vagyon elkobzására, mely hatáskörökkel korábban 
csak a rendőrség és az ügyészek rendelkeztek; mivel az említett erők tagjai mentességet 
kaptak a büntetőeljárás alól is, amelyet csak maga a Szuverenitási Tanács vezetői 
függeszthetnek fel;

F. mivel a 2021. október 25-i katonai puccsot követően a polgárok továbbra is békés 
tömegtüntetéseket szerveznek a katonaság ellen, amely továbbra is erőszakkal és túlzott 
erő bevetésével reagál, többek között éles lőszerek, könnygáz és kábító gránátok 
használatával, ami legalább 70 tüntető halálához vezetett, és további több százan 
megsérültek, illetve bebörtönöztek őket;

G. mivel jelentések szerint a biztonsági erők szexuális erőszakot alkalmaztak, és az ENSZ 
jelenleg 13 olyan nő és lány jelentéseit vizsgálja, akik állítólag nemi erőszak vagy 
csoportos nemi erőszak áldozatai voltak, míg más nőket a biztonsági erők a 2021. 
december 19-i kartúmi tüntetések során szexuálisan zaklattak; mivel a célzottan és 
önkényesen letartóztatott és megtámadott újságírókról szóló jelentéseken túl széles 
körben leállították az internetet és megszakították a kommunikációt;

H. mivel a szudáni nők és fiatalok kulcsszerepet játszottak az ország demokrácia felé történő 
elmozdulásában; mivel – különösen a demokratikus mozgalom kezdeti napjai során – nők 
többször is erőszak, többek között szexuális erőszak áldozatává váltak, és ezen 
embertelen bűncselekmények elkövetőit még mindig nem büntették meg;

I. mivel riasztó jelentések érkeztek arról, hogy a biztonsági erők belépnek a kórházakba, 
hogy letartóztassák a tüntetőket, megakadályozzák, hogy a sebesültek kezelésben 
részesüljenek, valamint fenyegessék és megfélemlítsék az egészségügyi személyzetet; 
mivel az Egészségügyi Világszervezet 2021 novembere óta 15 támadásról számolt be 
egészségügyi dolgozók és egészségügyi létesítmények ellen;

J. mivel a tiltakozásokra adott válasz sérti többek között a gyülekezés, az egyesülés és a 
véleménynyilvánítás szabadságát, a személyes szabadsághoz való jogot, valamint a 
kínzás és a bántalmazás tilalmát, amelyek olyan regionális és nemzetközi szerződések 
által garantált alapvető jogok, amelyeknek Szudán részes fele;

K. mivel a szudáni emberi jogi helyzet tovább romlik, és az elmúlt hónapokban egyre 
gyakrabban vettek célba szudáni civil társadalmi aktivistákat; mivel jelentések szerint 
több aktivista eltűnt, és holttestüket később a kínzás egyértelmű jeleivel találták meg; 
mivel civileket, emberijog-védőket, aktivistákat, újságírókat és politikai vezetőket 
önkényesen tartóztattak le és teljes elkülönítésben tartanak fogva;

L. mivel 2022. január 8-án az UNITAMS konzultációkat indított a demokratikus átmenet 
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helyreállítása érdekében azzal a céllal, hogy meghívja a katonaságot, a lázadó 
csoportokat, a politikai pártokat, a tiltakozó mozgalmakat, a civil társadalmat és a női 
csoportokat a folyamatban való részvételre; mivel bár ezt mind Szudánban, mind 
nemzetközi szinten széles körben üdvözölték, a társadalom egyes részei továbbra is 
határozottan ellenzik a katonai szereplőkkel kötött hatalommegosztási megállapodásokat;

M. mivel a szudáni polgárok továbbra is spirálisan emelkedő inflációval néznek szembe, az 
ENSZ Élelmezési Világprogramja (WFP) az előző évhez képest több mint 300%-os 
növekedésről, az üzemanyag és az alapvető árucikkek árának szélsőséges mértékű 
emelkedéséről, valamint az alapvető szolgáltatások hiányáról számol be, így sokan nem 
tudják kielégíteni alapvető szükségleteiket és biztosítani megélhetésüket, ami tovább 
növeli a tüntetők körében a frusztráció érzését; mivel Hamdok miniszterelnök 
kulcsszerepet játszott az adósságkönnyítésről folytatott tárgyalásokban és az USA arról 
való meggyőzésében, hogy Szudánt törölje a terrorizmus állami támogatóinak listájáról; 
mivel jelentések szerint számos katonai parancsnok mintegy 250 vállalatot irányít a 
szudáni gazdaság létfontosságú területein, például az arany-, a gumi- és a húsexport terén;

N. mivel 2021-ben a Nemzetközi Valutaalap (IMF) 2,5 milliárd USD összegű hitelt nyújtott 
Szudánnak, és a Világbankkal együtt jóváhagyta Szudánnak a súlyosan eladósodott 
szegény országokra vonatkozó kezdeményezés keretében benyújtott adósságkönnyítési 
kérelmét, kiterjedt gazdasági reformok elfogadását megkövetelve, beleértve bizonyos 
támogatások megszüntetését; mivel fennáll a veszélye annak, hogy az államcsíny ezt 
aláássa;

O. mivel az államcsínyt követően az Afrikai Unió felfüggesztette Szudán valamennyi 
tevékenységét; mivel több állam és multilaterális szervezet, köztük az IMF, szünetelteti 
a külföldi segélyeket és leállította a kifizetéseket; mivel az EU bejelentette, hogy a 
Szudánnak nyújtott támogatását veszélyezteti, ha nem áll helyre az alkotmányos rend; 
mivel számos nem uniós ország aktívan jelen van Szudánban, többek között 
fegyverszállítmányok, politikai támogatás és a nyersanyagokhoz és az aranyhoz 
kapcsolódó pénzmozgások révén; mivel ezek az országok szerepet játszanak a régió 
stabilitásában, és különböző célkitűzéseket és hosszú távú stratégiákat képviselnek; mivel 
egymásnak ellentmondó érdekeik kihívást jelentenek Szudán és a térség további fejlődése 
szempontjából, és tovább súlyosbítják a már amúgy is jelentős feszültségeket Afrika 
szarván, ami nem segíti elő az etiópiai helyzet politikai megoldását;

P. mivel a biztonsági helyzet Szudán egész területén tovább romlik, különösen Kelet-
Dárfúrban, ahol civilek százait ölték meg, és több ezer ember kényszerült lakóhelye 
elhagyására, a dél-kordofáni tömeges lakóhelyelhagyások és gyilkosságok mellett; mivel 
az ENSZ szerint 2022-ben 6,2 millió polgári személy szorul majd humanitárius 
segítségre, és a WFP szerint 2,7 millió ember szenved majd az élelmiszer-ellátás súlyos 
bizonytalanságától; mivel a humanitárius helyzetet súlyosbította a Covid19-válság és az 
etiópiai konfliktusból érkező menekültek beáramlása;

Q. mivel a szudáni kabinet 2021. augusztus 4-én egyhangúlag megállapodott abban, hogy az 
ország a Nemzetközi Büntetőbíróság (NBB) Római Statútumának részes államává válik 
a Szuverenitási Tanács jóváhagyásától függően, és ennek során köteles lesz átadni a 
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Nemzetközi Büntetőbíróság által a 2003 és 2004 között Dárfúrban elkövetett 
bűncselekményekkel vádolt valamennyi gyanúsítottat, beleértve Omar al-Basír korábbi 
elnököt is; mivel sajnálatos módon nem történt előrelépés a dárfúri különleges 
büntetőbíróság létrehozása terén, amint azt a jubai megállapodás előírja;

R. mivel az ENSZ Biztonsági Tanácsa 2021. június 3-án meghosszabbította az UNITAMS 
megbízatását, amelynek feladata, hogy 2022 júniusáig segítse a szudáni hatóságokat a 
demokratikus átmenetben;

S. mivel 2019 szeptembere óta az EU – főként az Uniós Szükséghelyzeti Alap Afrikáért 
révén – több mint 88 millió EUR összegű fejlesztési támogatást nyújtott a politikai és 
gazdasági reformok támogatására a szudáni békéhez és stabilitáshoz való hozzájárulás 
érdekében;

T. mivel 2021. november 12-én Michelle Bachelet, az ENSZ emberi jogi főbiztosa Adama 
Diengét nevezte ki az emberi jogok szudáni szakértőjévé; mivel Dieng feladata, hogy 
írásbeli jelentést készítsen, amelyet azután a főbiztos 2022 júniusában fog benyújtani az 
ENSZ Emberi Jogi Tanácsának 50. ülésére;

1. elítéli, hogy a 2021. október 25-i katonai puccs óta a biztonsági szolgálatok és más 
fegyveres csoportok számos szudáni tüntetőt gyilkoltak meg és több száz embert 
sebesítettek meg, többek között szexuális erőszakot révén; hangsúlyozza a szudáni nép 
gyülekezéshez való jogát és annak szükségességét, hogy alapvető jogait a demokrácia 
helyreállítása és alapvető szükségletei kielégítése érdekében gyakorolhassa; felszólítja az 
összes szudáni érdekelt felet, hogy a 2019. évi alkotmányos nyilatkozatban foglaltaknak 
megfelelően tartsák tiszteletben a jogállamiságot;

2. elítéli a 2021. október 25-i katonai puccsot, és emlékeztet arra, hogy a szudáni katonai 
vezetésnek sürgősen újra el kell köteleznie magát az ország demokratikus átmenete 
mellett, és teljesítenie kell a szudáni nép szabadság, béke és igazságosság iránti igényét; 
követeli, hogy a szudáni katonai vezetés határozzon meg egyértelmű határidőket és 
folyamatokat a korábban elfogadott átmenethez való visszatéréshez, többek között a 
kormány végrehajtó, törvényhozó és igazságszolgáltatási ágainak létrehozásával, 
elszámoltathatósági mechanizmusok létrehozásával és a választások alapjainak 
lefektetésével;

3. elítéli a békés tüntetőkkel, aktivistákkal, újságírókkal és a véleménynyilvánítás, az 
egyesülés vagy a gyülekezés szabadságához való jogukat békésen gyakorló egyéb 
személyekkel szembeni minden erőszakos cselekményeket; felszólít a jelenleg fogva 
tartott személyek azonnali, vádemelés vagy tárgyalás nélküli szabadon bocsátására, a 
vádakkal szembesülők számára a jogi képviselethez való teljes körű hozzáférés 
biztosítására, valamint a szükségállapot azonnali feloldására; felszólítja a szudáni 
hatóságokat, hogy haladéktalanul vessenek véget minden illegális fogva tartásnak és 
erőszakos eltüntetésnek; emlékeztet arra, hogy a szudáni fegyveres erők nem 
rendelkeznek jogi hatáskörrel polgári személyek fogva tartására vagy bűnüldözési 
feladatok ellátására, mivel a polgári személyek letartóztatására és fogva tartására 
vonatkozó hatáskör 2021. január 21. óta a rendőrség és az ügyészek kezében van; elítéli 
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az internetes szolgáltatások folyamatos leállítását;

4. határozottan elítéli a biztonsági erők által egészségügyi létesítmények ellen elkövetett 
támadásokról szóló beszámolókat; felszólítja a szudáni hatóságokat, hogy minden sérült 
személy számára tegyék hozzáférhetővé az egészségügyi ellátást; emlékeztet arra, hogy 
az egészségügyi dolgozók, betegek és egészségügyi létesítmények elleni célzott 
támadások kirívóan sértik a nemzetközi humanitárius jogot;

5. felszólít a halálesetek és a kapcsolódó erőszak független kivizsgálására és az elkövetők 
felelősségre vonására; támogatja egy független nemzetközi tényfeltáró misszió 
létrehozását a 2021. októberi katonai puccs óta a tüntetők elleni erőszakról szóló 
jelentések kivizsgálása céljából; felhívja az EU-t és tagállamait, hogy működjenek együtt 
a regionális és nemzetközi szervekkel ennek elősegítése érdekében, és szorosan kövessék 
nyomon az országban zajló eseményeket, biztosítva az emberi jogok megsértésének 
kivizsgálását annak érdekében, hogy az elkövetőket bíróság elé lehessen állítani; 
hangsúlyozza, hogy folytatni kell az Omar al-Bashir uralma alatt és a 2019-es átmeneti 
időszakban elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatos hasonló nyomozásokat;

6. határozottan támogatja az UNITAMS arra irányuló erőfeszítéseit, hogy megkönnyítse a 
politikai válság megoldására irányuló megbeszéléseket; felhívja az összes szudáni 
politikai szereplőt, hogy vegyenek részt ebben a párbeszédben, hogy a 2019. évi 
alkotmányos nyilatkozattal összhangban helyreállítsák a polgári átmenetet, és 
törekedjenek a szudáni polgárok nagyobb szabadságra, demokráciára, békére, 
igazságszolgáltatásra és jólétre irányuló kívánalmainak kielégítésére; határozott 
véleménye, hogy az új polgári miniszterelnök és kabinetje kinevezésének egy ilyen belső 
párbeszéd fényében kell történnie annak érdekében, hogy biztosítsák hitelességüket és 
elfogadottságukat a szudáni civil társadalom körében, mivel a civil társadalom 
egyértelművé tette, hogy nem fogadja el az önkényuralmi kormányzás semmilyen 
formáját, és valódi és tartós demokratikus átmenetet kíván; felszólítja az összes regionális 
szereplőt, hogy jóhiszeműen járjanak el, támogassák a polgári kormányt, és 
tartózkodjanak a gyorsreagálású erők támogatásától, amelyek tagjait a közbiztonság 
érdekében haladéktalanul el kell távolítani a rendfenntartásból és a bűnüldözésből 
Szudánban;

7. hangsúlyozza, hogy a 2019. évi alkotmányos nyilatkozattal összhangban a 
reformfolyamatnak inkluzívnak és szudáni vezetésűnek kell lennie, egyértelmű 
határidőket és eljárásokat kell meghatároznia a jogalkotási és független 
igazságszolgáltatás létrehozására, elszámoltathatósági mechanizmusokat kell létrehoznia, 
és a lehető leghamarabb inkluzív, tisztességes és átlátható választásokat kell tartani; 
hangsúlyozza, hogy a párbeszédnek teljes mértékben inkluzívnak és reprezentatívnak kell 
lennie a korábban marginalizált csoportok, köztük a nők, a fiatalok és a kisebbségek 
tekintetében; felszólítja az EU-t és tagállamait, hogy tevőlegesen támogassák a 
folyamatot;

8. elítéli és mély aggodalmának ad hangot az erőszak riasztó mértékű növekedése miatt 
Dárfúrban és Dél-Kordofánban; felszólítja a nemzetközi megfigyelőket, hogy fordítsák 
figyelmüket Dárfúrra és Dél-Kordofánra annak érdekében, hogy megvédjék a helyi 
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lakosságot az erőszaktól, a károktól és a tömeges lakóhelyelhagyástól;

9. követeli, hogy a biztonsági szolgálatok és más fegyveres csoportok haladéktalanul 
vessenek véget a polgári lakosság és a segélyszervezetek személyzete elleni erőszak 
alkalmazásának az egész országban, de különösen Dárfúrban; elítéli, hogy a helyi 
milíciák 2021. december 29-én kifosztották az ENSZ Élelmezési Világprogramjának El 
Fasher-i élelmiszerraktárát Észak-Dárfúrban, amely az e területen élő több százezer, 
élelmiszerhiányban szenvedő ember számára volt hivatott élelmiszersegélyt nyújtani, és 
határozottan hangsúlyozza, hogy a humanitárius segítségnyújtás soha nem lehet 
konfliktus célpontja;

10. megismétli arra irányuló felhívását, hogy Omar al-Basír volt elnököt vonják felelősségre 
az önkényuralma alatt a szudáni civilek ellen elkövetett emberi jogi jogsértésekért, 
beleértve a népirtást, a háborús bűncselekményeket és az emberiesség elleni 
bűncselekményeket; támogatja ő, valamint Abdelrahim Mohamed Hussein volt védelmi 
miniszter és Ahmed Haroun volt humanitárius ügyekért felelős államminiszter kiadatását 
a Nemzetközi Büntetőbíróságnak a dárfúri háborúban való bűnrészességük miatt;

11. ismételten kéri, hogy Szudán ratifikálja a Nemzetközi Büntetőbíróság Római Statútumát, 
teljes mértékben működjön együtt a Nemzetközi Büntetőbírósággal, és hajtsa végre a 
függőben lévő elfogatóparancsokat; felszólítja Szudánt, hogy bocsássa el a súlyos emberi 
jogi jogsértésekben és háborús bűncselekményekben részt vevő tisztviselőket és 
biztonsági erőket; sürgeti az összes politikai szereplőt, hogy kezeljék prioritásként a 
Szudáni Népi Felszabadítási Hadsereg és a dél-szudáni védelmi erők közötti egységről és 
integrációról szóló 2006. évi jubai nyilatkozatban létrehozott dárfúri különleges 
büntetőbíróság létrehozását;

12. felszólítja Szudánt, hogy ítélje el a szudáni hadsereg arra irányuló erőfeszítéseit, hogy 
megtartsa a stratégiai iparágak és vállalatok tulajdonjogát és ellenőrzését, ezáltal 
visszafordítva a reformfolyamatot; felhívja a Bizottságot, hogy hozzon létre alapos 
átvilágítási mechanizmusokat az ilyen ágazatokkal való kapcsolatok tekintetében, és adott 
esetben teljes mértékben használja ki az EU globális emberi jogi szankciórendszerének 
rendelkezéseit;

13. elítéli a katonaság arra irányuló kísérletét, hogy aláássa a szudáni intézményeket azáltal, 
hogy elmozdítja az átmeneti időszakban kinevezett köztisztviselőket, és őket a korábbi 
al-Basír-rezsimmel szimpatizáló tisztviselőkkel váltsa fel; hangsúlyozza, hogy a rezsim 
által elbocsátott köztisztviselőket vissza kell helyezni tisztségükbe;

14. támogatja az alelnök/főképviselő 2021. november 18-i nyilatkozatát, amely szerint 
amennyiben az alkotmányos rendet nem állítják teljes mértékben helyre, az komoly 
következményekkel fog járni az uniós pénzügyi támogatásra nézve; hangsúlyozza 
azonban, hogy az EU-nak továbbra is segítséget kell nyújtania az olyan alapvető 
szolgáltatások nyújtásához, mint az egészségügy és az oktatás; üdvözli ezért, hogy a 
Bizottság Polgári Védelem és Humanitárius Segítségnyújtási Műveletek Főigazgatóságán 
keresztül 2021 decemberében 10 millió EUR összegű hozzájárulást nyújtottak a szudáni 
WFP-nek életmentő élelmezési segélyre, a 2021 elején folyósított 13 millió EUR összegű 
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hozzájáruláson felül;

15. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az EU és Szudán között a migráció terén folytatott 
együttműködést a katonai rezsim ürügyként használja fel arra, hogy megerősítse az 
emberek ellenőrzésére és elnyomására irányuló képességét, például a határőrizeti 
kapacitások – többek között a határokon történő – megerősítése és felszerelések 
biztosítása révén; felhívja ezért az Uniót, hogy biztosítson teljes átláthatóságot a 
biztonság területére vonatkozó, Szudán részvételével zajló projektek tekintetében, 
ideértve valamennyi tervezett tevékenységet és az uniós és nemzeti finanszírozás 
kedvezményezettjeit is; hangsúlyozza, hogy folyamatosan felül kell vizsgálni a 
migrációval, a fenntartható fejlődéssel, a humanitárius segítségnyújtással és a jó 
kormányzással kapcsolatos uniós megközelítést, ugyanakkor meg kell erősíteni a civil 
társadalmat és ösztönözni kell a demokratikus reformokat az inkluzív politikai fejlődés 
érdekében Szudánban;

16. ismételten felszólít a belső elnyomásra használt vagy használható bármely biztonsági 
berendezés, többek között az internetes felügyeleti technológiák olyan államok – például 
Szudán – részére történő kivitelének, értékesítésének, frissítésének és karbantartásának 
uniós szintű betiltására, amelyek ember jogi megítélése aggodalmakra ad okot; sürgősen 
kéri, hogy a régió többi országa kövesse ezt a példát;

17. felhívja a nemzetközi közösséget, hogy csatlakozzon az EU-hoz a civil társadalom és a 
demokratikus szereplők támogatása terén, és emlékezteti a nem uniós országokat, 
különösen a Szudánban erős jelenléttel és befolyással rendelkező regionális szereplőket 
nemzetközi felelősségükre és arra, hogy jelentős mértékben hozzájárulhatnak egy szabad, 
békés és demokratikus Szudán megteremtéséhez, amely hosszú távon valamennyi fent 
említett érdekelt fél érdekét szolgálná;

18. felhívja az EU szudáni küldöttségét és a tagállamok szudáni képviseletét, hogy teljes 
mértékben alkalmazzák az emberi jogok védelmezőiről szóló uniós iránymutatásokat, 
többek között börtönlátogatások kérelmezése, bírósági tárgyalások megfigyelése, 
nyilvános nyilatkozatok kiadása, minden szintű hatósági ügy felvetése, valamint szükség 
esetén sürgősségi vízumok kiadása révén;

19. felszólít a szudáni helyzet aktív megvitatására az EU Külügyek Tanácsának következő, 
2022. január 24-i ülésén;

20. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 
tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, a szudáni hatóságoknak, az Afrikai 
Uniónak, az ENSZ főtitkárának, a Kormányközi Fejlesztési Hatóságnak, a Kelet- és Dél-
afrikai Közös Piacnak, Egyiptom kormányának és parlamentjének, az Öböl-menti 
Együttműködési Tanácsnak, az AKCS-EU Közös Parlamenti Közgyűlés társelnökeinek 
és a Pánafrikai Parlamentnek.


