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Resolutie van het Europees Parlement over de politieke crisis in Sudan
(2022/2504(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien zijn eerdere resoluties over Sudan,

– gezien het debat over Sudan van 12 januari 2022 in de VN-Veiligheidsraad,

– gezien de verklaring van 4 januari 2022 van de EU, het VK, Noorwegen en de VS naar 
aanleiding van het aftreden van de Sudanese premier,

– gezien de aan de speciale vertegenwoordiger van de secretaris-generaal voor Sudan toe 
te schrijven verklaring van 8 januari 2022 over de aankondiging van gesprekken over de 
politieke overgang in Sudan,

– gezien de verklaring van de voorzitter van de Commissie van de Afrikaanse Unie van 21 
november 2021 over de in Sudan bereikte politieke overeenkomst,

– gezien de verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger 
van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (VV/HV) van 18 januari 2022 
over de recentste stand van zaken in Sudan,

– gezien de verklaring van de Hoge Commissaris van de VN voor de mensenrechten van 
18 november 2021 ter veroordeling van het ombrengen van vreedzame demonstranten in 
Sudan,

– gezien resolutie 2524 (2020) van de VN-Veiligheidsraad tot instelling van een 
geïntegreerde missie van de VN voor overgangsbijstand in Sudan (UNITAMS),

– gezien het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten van 1966, 
waarbij Sudan partij is,

– gezien de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van 1948,

– gezien het Afrikaanse Handvest inzake de rechten van mensen en volkeren,

– gezien de VN-gedragscode voor wetshandhavers,

– gezien de grondwettelijke verklaring van Sudan van augustus 2019,

– gezien de Overeenkomst van Cotonou1,

– gezien het vredesakkoord van Juba voor Sudan van oktober 2020,

1 PB L 317 van 15.12.2000, blz. 3.
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– gezien de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties,

– gezien de gezamenlijke strategie EU-Afrika,

 gezien de resolutie van de Paritaire Parlementaire Vergadering van de Organisatie van 
staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS) en de EU van 11 maart 
2021 over democratie en de eerbiediging van de grondwettelijke orde in de EU- en de 
ACS-landen, 

– gezien artikel 144, lid 5, en artikel 132, lid 4, van zijn Reglement,

A. overwegende dat de Sudanese militaire en civiele leiders sinds augustus 2019 de macht 
deelden nadat de autoritaire leider Omar al-Bashir was afgezet naar aanleiding van 
demonstraties waarbij een civiel bewind werd geëist; overwegende dat deze situatie 
eindigde met de coup van 25 oktober 2021; overwegende dat de overeenkomst over de 
deling van de macht tussen de militaire en civiele actoren heeft geleid tot oprichting van 
de Soevereiniteitsraad als collectief staatshoofd van het land;

B. overwegende dat de Soevereiniteitsraad oorspronkelijk bestond uit vijf burgers, gekozen 
door de strijdkrachten voor vrijheid en verandering (Forces of Freedom and Change – 
FFC), vijf vertegenwoordigers van het leger, gekozen door de militaire overgangsraad 
(Transitional Military Council – TMC) en één burger, gekozen in onderlinge 
overeenstemming tussen de FFC en de TMC; overwegende dat overeenkomstig de 
Sudanese grondwettelijke verklaring van 2019 de voorzitter van de Soevereiniteitsraad in 
de eerste 21 maanden van de overgangsperiode van 39 maanden moest worden gekozen 
door de vijf militaire leden van de Raad, en dat de voorzitter in de volgende 18 maanden 
moest worden gekozen door de vijf door de FFC gekozen burgerleden; overwegende dat 
de huidige voorzitter, generaal Abdel Fattah al-Burhan, op 9 december 2021 de macht 
had moeten overdragen aan een civiel bewind; overwegende dat er overeenkomstig het 
grondwettelijk document dat de overgangsperiode regelt in juli 2023 algemene 
verkiezingen in Sudan zullen plaatsvinden;

C. overwegende dat de overeenkomst over de deling van de macht van 2019 werd 
geschonden op 25 oktober 2021, toen de legerleider generaal Abdel-Fattah al-Burhan een 
staatsgreep pleegde, de noodtoestand afkondigde, de Soevereiniteitsraad die de macht 
deelde ontbond, de burgerregering naar huis stuurde en premier Abdalla Hamdok, zijn 
team van ministers en andere activisten en politici tijdelijk gevangenzette, hetgeen tot 
internationale veroordeling leidde en grootschalige protesten in Sudan heeft uitgelokt; 
overwegende dat deze staatsgreep een einde heeft gemaakt aan de machtsoverdracht aan 
een door burgers geleide Soevereiniteitsraad;

D. overwegende dat de heer Hamdok op 21 november 2021 een overeenkomst met generaal 
al-Burhan heeft getekend, waarmee zijn huisarrest werd opgeheven en hij aan kon blijven 
als premier; overwegende dat de heer Hamdok ermee heeft ingestemd zijn positie weer 
op te nemen, de democratische hervormingen voort te zetten en een nieuw technocratisch 
kabinet te leiden totdat er verkiezingen konden worden gehouden; overwegende dat veel 
prodemocratische activisten, maatschappelijke organisaties en vooraanstaande burgers 
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deze overeenkomst hebben verworpen; overwegende dat premier Hamdok op 2 januari 
2022 is afgetreden nadat in het hele land prodemocratische demonstraties plaatsvonden, 
waarbij hij verwees naar het verzet van de generaals tegen een versterkt civiel bewind;

E. overwegende dat generaal al-Burhan personen op sleutelposities heeft benoemd die 
banden hebben met het al-Bashir-regime, onder meer bij media die staatseigendom zijn 
en bij de centrale bank, en dat hij de procureur-generaal en de voorzitters van een 
commissie heeft ontslagen, waarbij deze commissie de illegale financiële winsten 
onderzoekt die zijn gemaakt tijdens het drie decennia durende bewind van al-Bashir; 
overwegende dat al-Burhan op 24 december 2021 de inlichtingendiensten, de Janjaweed 
en het leger de bevoegdheid heeft verleend personen te doorzoeken, vast te houden en te 
ondervragen en eigendommen te confisqueren, waarbij deze bevoegdheden voorheen 
alleen waren toegekend aan de politie en het openbaar ministerie; overwegende dat de 
leden van deze strijdkrachten tevens immuniteit is verleend zodat zij niet vervolgd kunnen 
worden, waarbij deze immuniteit uitsluitend kan worden opgeheven door de leiders van 
de Soevereiniteitsraad zelf;

F. overwegende dat burgers na de militaire staatsgreep van 25 oktober 2021 nog steeds 
vreedzame massabetogingen tegen het leger organiseren, waarbij het leger nog altijd 
reageert met geweld en extreem machtsvertoon en onder meer scherpe munitie, traangas 
en flitsgranaten inzet, wat heeft geleid tot de dood van ten minste 70 demonstranten en 
tot honderden gewonden en gevangenen;

G. overwegende dat er meldingen zijn gemaakt van gebruik van seksueel geweld door de 
veiligheidstroepen; overwegende dat de VN momenteel onderzoek doet naar meldingen 
van 13 vrouwen en meisjes die naar verluidt slachtoffer zijn geworden van verkrachting 
of groepsverkrachting, waarbij ook andere vrouwen tijdens demonstraties in Khartoem 
op 19 december 2021 seksueel werden geïntimideerd door veiligheidstroepen; 
overwegende dat het internet op grote schaal is afgesloten en dat de communicatie is 
verstoord, en dat er tevens melding wordt gemaakt van journalisten die het doelwit zijn 
en willekeurig worden gearresteerd en aangevallen;

H. overwegende dat Sudanese vrouwen en jongeren een sleutelrol hebben gespeeld in de 
overgang van het land naar democratie; overwegende dat vrouwen met name in de eerste 
dagen van de democratische beweging herhaaldelijk het slachtoffer zijn geworden van 
geweld, waaronder seksueel geweld, en dat de daders van deze onmenselijke misdaden 
nog steeds niet zijn bestraft;

I. overwegende dat er alarmerende meldingen zijn van veiligheidstroepen die ziekenhuizen 
betreden om demonstranten te arresteren, om te voorkomen dat gewonde personen 
behandeld worden en om medisch personeel te bedreigen en te intimideren; overwegende 
dat de Wereldgezondheidsorganisatie sinds november 2021 melding heeft gemaakt van 
15 aanvallen op zorgverleners en zorginstellingen;

J. overwegende dat de reactie op de protesten in strijd is met het recht op vrijheid van 
vergadering, vereniging en meningsuiting, het recht op persoonlijke vrijheid en het 
verbod op foltering en mishandeling, naast andere grondrechten, die worden gewaarborgd 
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in regionale en internationale verdragen waarbij Sudan partij is;

K. overwegende dat de mensenrechtensituatie in Sudan blijft verslechteren en dat Sudanese 
activisten van het maatschappelijk middenveld de afgelopen maanden steeds vaker het 
doelwit zijn geworden; overwegende dat verscheidene activisten naar verluidt vermist 
zijn en dat hun stoffelijke overschotten later zijn aangetroffen met duidelijke tekenen van 
foltering; overwegende dat burgers, mensenrechtenverdedigers, activisten, journalisten 
en politieke leiders willekeurig zijn gearresteerd en in incommunicado-detentie zijn 
gehouden;

L. overwegende dat UNITAMS op 8 januari 2022 raadplegingen is gestart om de 
democratische overgang te herstellen, met als doel het leger, rebellengroeperingen, 
politieke partijen, protestbewegingen, het maatschappelijk middenveld en 
vrouwengroeperingen uit te nodigen aan het proces deel te nemen; overwegende dat hier 
zowel in Sudan als op internationaal niveau weliswaar over het algemeen positief op 
wordt gereageerd, maar dat bepaalde delen van de samenleving nog altijd sterk gekant 
zijn tegen elke regeling voor deling van de macht met militaire functionarissen;

M. overwegende dat de Sudanese burgers nog steeds te maken hebben met hand over hand 
toenemende inflatie, die, zoals het Wereldvoedselprogramma van de VN (WFP) meldt, 
jaarlijks stijgt met meer dan 300 %, en met extreme prijsstijgingen van brandstof en 
basisproducten, in combinatie met een gebrek aan elementaire voorzieningen, waardoor 
velen niet in staat zijn in hun basisbehoeften en in hun levensonderhoud te voorzien, wat 
de frustratie onder demonstranten verder doet toenemen; overwegende dat premier 
Hamdok een sleutelrol heeft gespeeld bij de onderhandelingen over schuldverlichting en 
de VS ervan heeft overtuigd om Sudan te schrappen van de lijst van staten die terrorisme 
steunen; overwegende dat naar verluidt talrijke legercommandanten zeggenschap hebben 
over circa 250 bedrijven die actief zijn in de cruciale economische sectoren van Sudan, 
zoals de uitvoer van goud, rubber en vlees;

N. overwegende dat het Internationaal Monetair Fonds (IMF) Sudan in 2021 een lening van 
2,5 miljard USD heeft verstrekt en samen met de Wereldbank zijn goedkeuring heeft 
gehecht aan het verzoek van Sudan om schuldverlichting in het kader van het initiatief 
voor arme landen met een zware schuldenlast, waarvoor uitgebreide economische 
hervormingen moesten worden doorgevoerd, waaronder de afschaffing van bepaalde 
subsidies; overwegende dat deze hervormingen door de staatsgreep ondermijnd dreigen 
te worden;

O. overwegende dat de Afrikaanse Unie Sudan na de staatsgreep heeft uitgesloten van al 
haar activiteiten; overwegende dat verschillende staten en multilaterale organisaties, 
waaronder het IMF, hun buitenlandse hulp hebben onderbroken en uitbetalingen hebben 
stopgezet; overwegende dat de EU heeft meegedeeld dat haar steun aan Sudan in het 
gedrang zal komen wanneer de grondwettelijke orde niet wordt hersteld; overwegende 
dat talrijke niet-EU-landen actief betrokken zijn bij Sudan, onder meer door het leveren 
van wapens, politieke steun en geldstromen die verband houden met grondstoffen en 
goud; overwegende dat deze landen een rol spelen bij de stabiliteit van de regio en 
verschillende doelstellingen en langetermijnstrategieën vertegenwoordigen; 
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overwegende dat hun tegenstrijdige belangen een uitdaging vormen voor de verdere 
ontwikkeling van Sudan en de regio en de reeds sterke spanningen in de Hoorn van Afrika 
verergeren, hetgeen niet bevorderlijk zal zijn voor het vinden van een politieke oplossing 
voor de situatie in Ethiopië;

P. overwegende dat de veiligheidssituatie in heel Sudan blijft verslechteren, met name in 
Oost-Darfur, waar honderden burgers zijn gedood en duizenden ontheemd zijn geraakt, 
evenals in Zuid-Kordofan, waar sprake is van grootschalige verdrijvingen en vele doden; 
overwegende dat volgens de VN in 2022 6,2 miljoen burgers humanitaire hulp nodig 
zullen hebben en dat volgens het WFP 2,7 miljoen mensen te kampen hebben met acute 
voedselonzekerheid; overwegende dat de humanitaire situatie is verergerd door de 
COVID-19-crisis en de toestroom van vluchtelingen als gevolg van het conflict in 
Ethiopië;

Q. overwegende dat het Sudanese kabinet op 4 augustus 2021 unaniem heeft besloten partij 
te worden bij het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (ICC), hetgeen nog 
goedgekeurd moet worden door de Soevereiniteitsraad, en overwegende dat Sudan 
daarmee verplicht zou zijn alle verdachten uit te leveren die door het ICC zijn 
aangeklaagd wegens de in 2003-2004 in Darfur gepleegde misdrijven, onder wie 
voormalig president Omar al-Bashir; overwegende dat er helaas geen voortgang is 
geboekt met de oprichting van het bijzondere strafhof voor Darfur, zoals bepaald in het 
akkoord van Juba;

R. overwegende dat de VN-Veiligheidsraad het mandaat van UNITAMS, dat tot taak had de 
Sudanese autoriteiten bij te staan tijdens de overgang naar democratie, op 3 juni 2021 
heeft verlengd tot juni 2022;

S. overwegende dat de EU sinds september 2019 – voornamelijk via het EU-noodtrustfonds 
voor Afrika – meer dan 88 miljoen EUR aan ontwikkelingshulp heeft verstrekt ter 
ondersteuning van politieke en economische hervormingen die bijdragen aan vrede en 
stabiliteit in Sudan;

T. overwegende dat de hoge commissaris van de VN voor de mensenrechten, Michelle 
Bachelet, op 12 november 2021 Adama Dieng heeft benoemd tot deskundige voor de 
mensenrechten in Sudan; overwegende dat de heer Dieng wordt belast met het opstellen 
van een schriftelijk verslag dat de hoge commissaris zal voorleggen aan de VN-
Mensenrechtenraad tijdens zijn 50e zitting in juni 2022;

1. betreurt het feit dat sinds de militaire staatsgreep van 25 oktober 2021 vele Sudanese 
demonstranten zijn vermoord en honderden meer gewond zijn geraakt, waarbij ook 
seksueel geweld is gebruikt, door toedoen van de veiligheidsdiensten en andere 
gewapende groeperingen; onderstreept het recht van het Sudanese volk om zich te 
verenigen en zijn grondrechten uit te oefenen met als doel dat de democratie hersteld 
wordt en dat in hun basisbehoeften wordt voorzien; roept alle Sudanese betrokkenen op 
de rechtsstaat te eerbiedigen, zoals bepaald in de constitutionele verklaring van 2019;

2. veroordeelt de militaire staatsgreep van 25 oktober 2021 en herinnert eraan dat de 
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Sudanese militaire leiding zich dringend hernieuwd moet inzetten voor de democratische 
transitie van het land en gehoor moeten geven aan het Sudanese volk dat vrijheid, vrede 
en rechtvaardigheid eist; eist dat de Sudanese militaire leiding duidelijke tijdschema’s en 
processen vaststelt voor een terugkeer naar de eerder overeengekomen transitie, met 
inbegrip van het instellen van de uitvoerende, wetgevende en gerechtelijke machten als 
onderdeel van de staatsinrichting, het opzetten van verantwoordingsmechanismen en het 
leggen van de basis voor verkiezingen;

3. veroordeelt alle geweldplegingen tegen vreedzame demonstranten, activisten, 
journalisten en alle anderen die op vreedzame wijze hun recht op vrijheid van 
meningsuiting, vereniging of vergadering uitoefenen; dringt aan op de onmiddellijke 
vrijlating van degenen die momenteel zonder tenlastelegging of proces worden 
vastgehouden, op volledige toegang tot juridische vertegenwoordiging voor degenen die 
worden aangeklaagd en op onmiddellijke opheffing van de noodtoestand; dringt er bij de 
Sudanese autoriteiten op aan onmiddellijk een einde te maken aan alle illegale 
gevangennemingen en gedwongen verdwijningen; herinnert eraan dat de Sudanese 
strijdkrachten geen wettelijke bevoegdheid hebben om burgers vast te houden of 
wetshandhavingsfuncties uit te oefenen aangezien de bevoegdheden tot arrestatie en 
detentie van burgers sinds 21 januari 2021 uitsluitend aan politie en aanklagers 
toebehoren; veroordeelt de aanhoudende platlegging van internetdiensten;

4. veroordeelt ten stelligste de gemelde aanvallen door veiligheidstroepen op medische 
doelwitten; roept de Sudanese autoriteiten op alle gewonde personen toegang tot 
behandeling te geven; herinnert eraan dat gerichte aanvallen op gezondheidswerkers, 
patiënten en medische infrastructuur een flagrante schending van het internationaal 
humanitair recht vormen;

5. dringt aan op onafhankelijk onderzoek naar de overleden slachtoffers en het daarmee 
verband houdende geweld, en op het ter verantwoording roepen van de daders; steunt de 
oproepen voor een onafhankelijke internationale onderzoeksmissie voor het onderzoeken 
van meldingen van geweld tegen demonstranten sinds de militaire staatsgreep in 
oktober 2021; verzoekt de EU en haar lidstaten samen te werken met regionale en 
internationale organisaties om dit te faciliteren en de gebeurtenissen in het land 
nauwlettend te volgen, en ervoor te zorgen dat alle mensenrechtenschendingen worden 
onderzocht zodat daders kunnen worden vervolgd; onderstreept dat soortgelijke 
onderzoeken naar misdrijven die zowel tijdens het bewind van Omar al-Bashir als tijdens 
de overgangsperiode van 2019 zijn gepleegd, moeten worden voortgezet;

6. spreekt zijn krachtige steun uit voor de inspanningen van de VN-missie voor bijstand bij 
het overgangsproces in Sudan (UNITAMS) om de besprekingen over het oplossen van 
de politieke crisis te faciliteren; roept alle Sudanese politieke actoren op deze dialoog aan 
te gaan om de overgang naar civiel bestuur te herstellen, in overeenstemming met de 
constitutionele verklaring van 2019, en de wens van de Sudanese burger naar meer 
vrijheid, democratie, vrede, gerechtigheid en welvaart na te streven; is er stellig van 
overtuigd dat de benoeming van de nieuwe civiele premier en het nieuwe kabinet moet 
plaatsvinden in het licht van precies zo een interne dialoog in Sudan, zodat zij 
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geloofwaardigheid genieten en kunnen rekenen op aanvaarding vanuit de Sudanese 
maatschappij, die duidelijk heeft gemaakt dat zij elke vorm van autoritaire regering 
afwijst en een waarachtige en permanente overgang naar democratie wenst; roept alle 
regionale actoren op te goeder trouw te handelen, een civiele regering te steunen en geen 
steun te verlenen aan de Janjaweed, waarvan de leden in het belang van de openbare 
veiligheid in Sudan onmiddellijk uit de politie- en rechtshandhavingsmacht moeten 
worden verwijderd;

7. benadrukt dat, in overeenstemming met de constitutionele verklaring van 2019, het 
hervormingsproces inclusief moet zijn en door Sudan moet worden geleid, waarbij 
duidelijke tijdschema’s en processen moeten worden vastgesteld voor de oprichting van 
de wetgevende macht en de onafhankelijke rechterlijke macht, de invoering van 
verantwoordingsmechanismen en het zo spoedig mogelijk houden van inclusieve, eerlijke 
en transparante verkiezingen; benadrukt dat de dialoog volledig inclusief moet zijn en dat 
ook voorheen gemarginaliseerde groepen, waaronder vrouwen, jongeren en minderheden, 
in de dialoog vertegenwoordigd moeten zijn; vraagt de EU en haar lidstaten hun actieve 
steun te verlenen aan dit proces;

8. veroordeelt en spreekt zijn diepe bezorgdheid uit over de alarmerende toename van 
geweld in Darfur en Zuid-Kordofan; roept de internationale waarnemers op hun aandacht 
opnieuw te richten op Darfur en Zuid-Kordofan, teneinde de lokale bevolking te 
beschermen tegen geweld, schade en massale ontheemding;

9. eist dat de veiligheidsdiensten en andere gewapende groepen onmiddellijk stoppen met 
het gebruik van geweld tegen burgers en hulpverleners – in het hele land en met name in 
Darfur; veroordeelt de plundering op 29 december 2021 door lokale milities van de 
voedselopslagplaats van het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de VN in El Fasher in 
Noord-Darfur, waar voor honderdduizenden mensen met voedselonzekerheid in dat 
gebied voedsel ligt opgeslagen, en onderstreept met klem dat humanitaire hulp nooit 
doelwit mag zijn in een conflict;

10. herhaalt zijn oproep om voormalig president Omar al-Bashir ter verantwoording te roepen 
voor de mensenrechtenschendingen tegen Sudanese burgers onder zijn autoritaire 
bewind, waaronder genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid; 
steunt zijn uitlevering en die van de voormalige minister van Defensie, Abdelrahim 
Hussein, en de voormalige staatsminister voor Humanitaire Zaken, Ahmed Haroun, aan 
het ICC wegens hun medeplichtigheid aan de oorlog in Darfur;

11. herhaalt zijn verzoek aan Sudan om het Statuut van Rome inzake het ICC te ratificeren 
en volledige medewerking te verlenen aan het ICC en gevolg te geven aan uitstaande 
aanhoudingsbevelen; dringt er bij Sudan op aan ambtenaren en officieren van de 
veiligheidstroepen die betrokken zijn bij ernstige schendingen van de mensenrechten en 
oorlogsmisdaden van hun functie te ontheffen; dringt er bij alle politieke actoren op aan 
prioriteit te geven aan de instelling van het speciaal strafhof voor Darfur, zoals opgericht 
bij de Verklaring van Juba van 2006 inzake eenheid en integratie tussen het Sudanese 
Volksbevrijdingsleger en de Strijdkrachten van Zuid-Sudan;
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12. verzoekt Sudan de pogingen van het Sudanese leger om de eigendom van en de controle 
over strategische economische sectoren en ondernemingen te behouden en het 
hervormingsproces te keren, aan de kaak te stellen; verzoekt de Commissie grondige 
mechanismen voor due diligence vast te stellen met betrekking tot transacties met 
dergelijke sectoren en ten volle gebruik te maken van de bepalingen van de wereldwijde 
EU-sanctieregeling voor de mensenrechten waar dit nodig is tegen personen;

13. veroordeelt de poging van het leger om de instanties van Sudan te ondermijnen door 
ambtenaren die tijdens de overgangsperiode zijn benoemd te verwijderen en hen te 
vervangen door anderen die aanhangers zijn van het vorige al-Bashir-regime; 
onderstreept dat ambtenaren die door het regime werden ontslagen, opnieuw in functie 
moeten worden gesteld;

14. steunt de verklaring van de VV/HV van 18 november 2021 dat indien de grondwettelijke 
orde niet volledig wordt hersteld, er ernstige gevolgen zullen zijn voor de financiële steun 
vanuit de EU; onderstreept echter de aanhoudende noodzaak van EU-steun voor de 
verstrekking van basisdiensten zoals gezondheidszorg en onderwijs; is daarom 
ingenomen met de bijdrage van 10 miljoen EUR voor levensreddende voedselhulp aan 
het WFP in Sudan in december 2021 via het directoraat-generaal Europese Civiele 
Bescherming en Humanitaire Hulp van de Commissie, naast de bijdrage van 
13 miljoen EUR die begin 2021 werd ontvangen;

15. is bezorgd over het feit dat de samenwerking van de EU met Sudan op het gebied van 
migratie door het militaire regime wordt gebruikt als excuus om zijn vermogen om 
mensen te controleren en onderdrukken te versterken, bijvoorbeeld door de 
bewakingscapaciteit te versterken, ook aan de grenzen, en door materieel te leveren; 
dringt er derhalve bij de EU op aan te zorgen voor volledige transparantie met betrekking 
tot projecten op veiligheidsgebied waarbij Sudan is betrokken, inclusief alle geplande 
activiteiten en begunstigden van EU- en nationale subsidies; benadrukt dat de EU-aanpak 
van migratie, duurzame ontwikkeling, humanitaire hulp en goed bestuur voortdurend 
tegen het licht moet worden gehouden, waarbij het maatschappelijk middenveld moet 
worden versterkt en democratische hervormingen moeten worden aangemoedigd met het 
oog op inclusieve politieke ontwikkeling in Sudan;

16. herhaalt zijn oproep tot een EU-breed verbod op de uitvoer, de verkoop, de actualisering 
en het onderhoud van elke vorm van veiligheidsapparatuur die kan worden of wordt 
gebruikt voor binnenlandse repressie, met inbegrip van internet-surveillancetechnologie, 
naar landen met een belabberde mensenrechtenstatus, zoals Sudan; dringt er met klem op 
aan dat andere landen in de regio dit voorbeeld volgen;

17. roept de internationale gemeenschap op om samen met de EU het maatschappelijk 
middenveld en democratische actoren te ondersteunen, en herinnert derde landen, met 
name regionale actoren met een sterke aanwezigheid en invloed in Sudan, aan hun 
internationale verantwoordelijkheid en aan de belangrijke bijdrage die zij kunnen leveren 
aan een vrij, vreedzaam en democratisch Sudan, hetgeen op lange termijn in het belang 
van alle bovengenoemde betrokkenen zal zijn;
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18. verzoekt de EU-delegatie in Sudan en de vertegenwoordigingen van de lidstaten in Sudan 
de EU-richtsnoeren inzake mensenrechtenverdedigers volledig toe te passen, onder meer 
door gevangenisbezoeken aan te vragen, rechtszaken te volgen, publieke verklaringen af 
te leggen, zaken aan te kaarten bij autoriteiten op alle niveaus en waar nodig noodvisa uit 
te geven;

19. roept op tot een actieve bespreking van de situatie in Sudan tijdens de volgende zitting 
van de Raad Buitenlandse Zaken van de EU op 24 januari 2022;

20. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de 
regeringen en parlementen van de lidstaten, de Sudanese autoriteiten, de Afrikaanse Unie, 
de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, de Intergouvernementele 
Ontwikkelingsautoriteit, de Gemeenschappelijke Markt van Oostelijk en Zuidelijk 
Afrika, de regering en het parlement van Egypte, de Samenwerkingsraad van de Golf, de 
covoorzitters van de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU en het Pan-Afrikaanse 
Parlement.


