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Uznesenie Európskeho parlamentu o politickej kríze v Sudáne
(2022/2504(RSP))

Európsky parlament,

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Sudáne,

– so zreteľom na rokovanie Bezpečnostnej rady OSN o Sudáne 12. januára 2022,

– so zreteľom na vyhlásenie EÚ, Spojeného kráľovstva, Nórska a USA zo 4. januára 2022 
po odstúpení sudánskeho predsedu vlády,

– so zreteľom na vyhlásenie osobitného zástupcu generálneho tajomníka pre Sudán z 8. 
januára 2022 o oznámení rozhovorov o politickej transformácii v Sudáne,

– so zreteľom na vyhlásenie predsedu Komisie Africkej únie z 21. novembra 2021 o 
politickej dohode dosiahnutej v Sudáne,

– so zreteľom na vyhlásenie podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre 
zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (ďalej len „PK/VP“) z 18. januára 2022 o 
najnovšom vývoji v Sudáne,

– so zreteľom na vyhlásenie vysokej komisárky OSN pre ľudské práva z 18. novembra 
2021, v ktorom odsudzuje vraždenie pokojných demonštrantov v Sudáne,

– so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 2524 (2020), ktorou sa zriaďuje 
integrovaná misia OSN pre pomoc pri transformácii v Sudáne (UNITAMS),

– so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966, 
ktorého zmluvnou stranou je aj Sudán,

– so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

– so zreteľom na Africkú chartu ľudských práv a práv národov,

– so zreteľom na kódex správania OSN pre príslušníkov orgánov presadzovania práva,

– so zreteľom na ústavné vyhlásenie Sudánu z augusta 2013,

– so zreteľom na Dohodu z Cotonou1,

– so zreteľom na dohodu z Juby o mieri v Sudáne z októbra 2020,

– so zreteľom na Agendu OSN 2030 pre udržateľný rozvoj,

1 Ú. v. EÚ L 317, 15.12.2000, s. 3.
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– so zreteľom na spoločnú stratégiu Afriky a EÚ,

 so zreteľom na uznesenie Spoločného parlamentného zhromaždenia afrických, 
karibských a tichomorských štátov (ďalej len „AKT“) a EÚ z 11. marca 2021 o 
demokracii a dodržiavaní ústavy v krajinách EÚ a AKT, 

– so zreteľom na článok 144 ods. 5 a článok 132 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže pred prevratom 25. októbra 2021 sa sudánski vojenskí a civilní vodcovia delili o 
moc od augusta 2019 po zvrhnutí autoritárskeho vodcu Umara Bašíra následkom 
demonštrácií, počas ktorých sa požadovala civilná vláda; keďže dohoda o rozdelení moci 
medzi vojenskými a civilnými aktérmi viedla k zriadeniu Zvrchovanej rady ako 
kolektívnej hlavy štátu tejto krajiny;

B. keďže Zvrchovanú radu pôvodne tvorili piati civilisti vybraní Jednotkami za slobodu a 
zmenu, piati vojenskí zástupcovia vybraní Dočasnou vojenskou radou a jeden civilista 
vybraný dohodou medzi Jednotkami za slobodu a zmenu a Dočasnou vojenskou radou; 
keďže v súlade so sudánskym ústavným vyhlásením z roku 2019 malo na prvých 21 
mesiacov 39-mesačného prechodného obdobia predsedu Zvrchovanej rady vybrať päť 
vojenských členov rady a na nasledujúcich 18 mesiacov mali predsedu vybrať piati civilní 
členovia, ktorých vybrali Jednotky za slobodu a zmenu; keďže k prechodu od súčasného 
predsedu generála Abdala Fattáha Burhána k civilnej vláde malo dôjsť 9. decembra 2021; 
keďže v súlade s ústavným dokumentom upravujúcim prechodné obdobie sa všeobecné 
voľby v Sudáne majú uskutočniť do júla 2023;

C. keďže dohoda o rozdelení moci z roku 2019 bola porušená 25. októbra 2021, keď 
vojenský vodca generál Abdal Fattáh Burhán uskutočnil prevrat, vyhlásil výnimočný 
stav, rozpustil Zvrchovanú radu, ktorá sa delila o moc, prepustil civilnú vládu a dočasne 
zadržal predsedu vlády Abdallu Hamdúka a jeho ministerský tím, ako aj ďalších 
aktivistov a politických predstaviteľov, čo vyvolalo medzinárodné odsúdenie a rozsiahle 
protesty v Sudáne; keďže tento prevrat zabránil prechodu k civilnému predsedníctvu 
Zvrchovanej rady;

D. keďže Abdallá Hamdúk podpísal 21. novembra 2021 dohodu s generálom Burhánom, v 
dôsledku ktorej bol prepustený z domáceho väzenia a mohol pokračovať vo vykonávaní 
funkcie predsedu vlády; keďže Abdallá Hamdúk súhlasil, že bude funkciu naďalej 
vykonávať s cieľom pokračovať v demokratických reformách a viesť nový 
technokratický kabinet až do uskutočnenia volieb; keďže mnohí prodemokratickí 
aktivisti, skupiny občianskej spoločnosti a civilní vodcovia túto dohodu odmietli; keďže 
predseda vlády Hamdúk odstúpil 2. januára 2022 po celoštátnych prodemokratických 
protestoch, pričom ako dôvod uviedol odpor vojenských generálov voči posilnenej 
civilnej vláde;

E. keďže generál Burhán vymenoval predstaviteľov napojených na Bašírov režim na 
kľúčové pozície, a to aj v médiách vo vlastníctve vlády a v centrálnej banke, a odvolal 
generálneho prokurátora a vedúcich predstaviteľov výboru, ktorý vyšetroval nezákonné 
finančné zisky nadobudnuté počas tridsaťročnej Bašírovej vlády; keďže 24. decembra 
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2021 udelil generál Burhán spravodajským službám, Jednotkám rýchlej podpory a 
armáde právomoci prehľadávať, zadržiavať, vyšetrovať a konfiškovať majetok, ktoré sa 
predtým udeľovali len polícii a prokurátorom; keďže členom týchto jednotiek tiež bola 
udelená imunita voči trestnému stíhaniu, ktorú môžu zrušiť len vedúci predstavitelia 
samotnej Zvrchovanej rady;

F. keďže po vojenskom prevrate 25. októbra 2021 občania pokračujú v organizovaní 
pokojných masových demonštrácií proti armáde, ktorá naďalej reaguje násilím a 
extrémnou silou vrátane používania ostrej munície, slzného plynu a omračovacích 
granátov, čo viedlo k úmrtiu najmenej 70 demonštrantov, pričom stovky ďalších boli 
zranené a uväznené;

G. keďže bezpečnostné sily údajne používajú sexuálne násilie, pričom OSN v súčasnosti 
vyšetruje prípady 13 žien a dievčat, ktoré sa údajne stali obeťami znásilnenia alebo 
skupinového znásilnenia, zatiaľ čo iné ženy boli počas demonštrácií v Chartúme 19. 
decembra 2021 sexuálne obťažované bezpečnostnými silami; keďže okrem správ o 
novinároch, ktorí sú terčom útokov a svojvoľne zatýkaní a napádaní, dochádza aj k 
rozsiahlym odstávkam internetu a prerušovaniu komunikácií;

H. keďže sudánske ženy a mladí ľudia zohrali kľúčovú úlohu v prechode krajiny k 
demokracii; keďže ženy, a to najmä v začiatkoch demokratického hnutia, sa opakovane 
stávajú obeťami násilia vrátane sexuálneho násilia a páchatelia týchto neľudských 
zločinov ešte stále neboli potrestaní;

I. keďže sa objavili znepokojujúce správy o vstupe bezpečnostných síl do nemocníc s 
cieľom zatknúť demonštrantov, brániť zraneným osobám v liečbe a ohrozovať a 
zastrašovať zdravotnícky personál; keďže Svetová zdravotnícka organizácia nahlásila od 
novembra 2021 15 útokov na zdravotníckych pracovníkov a zdravotnícke zariadenia;

J. keďže reakciou na protesty sa okrem iných základných práv porušuje právo na slobodu 
zhromažďovania, združovania a prejavu, právo na osobnú slobodu a zákaz mučenia a 
zlého zaobchádzania, ktoré sú zaručené v regionálnych a medzinárodných zmluvách, 
ktorých zmluvnou stranou je aj Sudán;

K. keďže situácia v oblasti ľudských práv v Sudáne sa naďalej zhoršuje a sudánski aktivisti 
občianskej spoločnosti sú v posledných mesiacoch čoraz častejšie terčom útokov; keďže 
niektorí aktivisti údajne zmizli a ich pozostatky sa neskôr našli s jasnými známkami 
mučenia; keďže civilisti, obhajcovia ľudských práv, aktivisti, novinári a politickí 
vodcovia sú svojvoľne zatýkaní a zadržiavaní v izolácii;

L. keďže 8. januára 2022 začala misia UNITAMS konzultácie v záujme obnovy prechodu k 
demokracii s cieľom pozvať armádu, povstalecké skupiny, politické strany, protestné 
hnutia, občiansku spoločnosť a ženské skupiny, aby sa zúčastnili na tomto procese; keďže 
hoci bol tento krok v Sudáne aj na medzinárodnej úrovni všeobecne vítaný, niektoré časti 
spoločnosti naďalej dôrazne odmietajú akúkoľvek dohodu o rozdelení moci s vojenskými 
predstaviteľmi;
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M. keďže sudánski občania naďalej čelia rastúcej inflácii, pričom Svetový potravinový 
program OSN hlási každoročný nárast o viac ako 300 % a extrémny nárast cien paliva a 
základných komodít spolu s nedostatkom základných služieb, v dôsledku čoho mnohí 
ľudia nie sú schopní uspokojiť svoje základné potreby a zabezpečiť si živobytie, čo 
zvyšuje pocit frustrácie medzi protestujúcimi; keďže predseda vlády Hamdúk zohral 
kľúčovú úlohu pri rokovaniach o dlhovej úľave a presvedčil USA, aby Sudán odstránili 
zo zoznamu štátnych sponzorov terorizmu; keďže mnohí vojenskí velitelia údajne 
kontrolujú približne 250 spoločností v kľúčových oblastiach sudánskeho hospodárstva, 
ako je vývoz zlata, kaučuku a mäsa;

N. keďže Medzinárodný menový fond (MMF) poskytol Sudánu v roku 2021 úver vo výške 
2,5 miliardy USD a spolu so Svetovou bankou schválil žiadosť Sudánu o dlhovú úľavu v 
rámci iniciatívy pre vysoko zadlžené chudobné krajiny, čo si vyžaduje prijatie rozsiahlych 
hospodárskych reforiem vrátane odstránenia určitých dotácií; keďže hrozí, že štátny 
prevrat toto úsilie oslabí;

O. keďže po prevrate pozastavila Africká únia účasť Sudánu na všetkých svojich 
činnostiach; keďže viaceré štáty a multilaterálne organizácie vrátane MMF pozastavili 
zahraničnú pomoc a vyplácanie finančných prostriedkov; keďže EÚ oznámila, že ak sa 
ústavný poriadok Sudánu neobnoví, jej podpora tejto krajine bude oslabená; keďže 
mnohé krajiny mimo EÚ so Sudánom aktívne spolupracujú, a to aj prostredníctvom 
dodávok zbraní, politickej podpory a finančných tokov spojených so surovinami a zlatom; 
keďže tieto krajiny zohrávajú úlohu v stabilite regiónu a predstavujú rôzne ciele a 
dlhodobé stratégie; keďže ich konfliktné záujmy predstavujú výzvu pre ďalší rozvoj 
Sudánu a regiónu a zhoršujú už aj tak vysoké napätie v Africkom rohu, čo nijako 
neprispeje k uľahčeniu politického riešenia situácie v Etiópii;

P. keďže bezpečnostná situácia v Sudáne sa naďalej zhoršuje, najmä vo východnom 
Dárfúre, kde boli zabité stovky civilistov a tisíce osôb boli vysídlených, a to okrem 
rozsiahleho vysídľovania a zabíjania v Južnom Kordofáne; keďže podľa OSN bude v 
roku 2022 potrebovať humanitárnu pomoc 6,2 milióna civilistov a podľa WFP 2,7 
milióna ľudí čelí akútnej potravinovej neistote; keďže humanitárnu situáciu zhoršila kríza 
spôsobená ochorením COVID-19 a prílev utečencov z konfliktu v Etiópii;

Q. keďže sudánska vláda sa 4. augusta 2021 jednomyseľne dohodla, že v očakávaní 
schválenia Zvrchovanou radou sa stane zmluvnou stranou Rímskeho štatútu 
Medzinárodného trestného súdu (ICC), pričom v dôsledku toho bude musieť odovzdať 
všetkých podozrivých, ktorých MTS obvinil z trestných činov spáchaných v Dárfúre v 
rokoch 2003 až 2004, vrátane bývalého prezidenta Omara al-Bašíra; keďže, žiaľ, nedošlo 
k žiadnemu pokroku, pokiaľ ide o zriadenie osobitného trestného súdu v Dárfúre, ako sa 
stanovuje v dohode z Juby;

R. keďže 3. júna 2021 Bezpečnostná rada OSN predĺžila mandát misie UNITAMS, ktorej 
úlohou je pomáhať sudánskym orgánom počas prechodu k demokracii, a to do júna 2022;

S. keďže od septembra 2019 poskytla EÚ, najmä prostredníctvom Núdzového trustového 
fondu EÚ pre Afriku, viac ako 88 miliónov EUR na rozvojovú pomoc na podporu 
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politických a hospodárskych reforiem s cieľom prispieť k mieru a stabilite v Sudáne;

T. keďže 12. novembra 2021 vysoká komisárka OSN pre ľudské práva Michelle 
Bacheletová dezignovala Adama Dienga za experta na ľudské práva v Sudáne; keďže 
Dieng je poverený vypracovaním písomnej správy, ktorú vysoký komisár predloží Rade 
OSN pre ľudské práva na 50. zasadnutí v júni 2022;

1. vyjadruje poľutovanie nad zabitím sudánskych demonštrantov a zraneniami spôsobenými 
stovkám ďalších, ako aj nad sexuálnym násilím spôsobeným od vojenského prevratu z 
25. októbra 2021 bezpečnostnými službami a inými ozbrojenými skupinami; zdôrazňuje 
právo sudánskeho ľudu zhromažďovať sa a uplatňovať svoje základné práva na 
obnovenie demokracie a uspokojenie základných potrieb; vyzýva všetky sudánske 
zainteresované strany, aby dodržiavali zásady právneho štátu, ako sa uvádza v ústavnom 
vyhlásení z roku 2019;

2. odsudzuje vojenský prevrat z 25. októbra 2021 a pripomína, že je naliehavo potrebné, aby 
sa sudánske vojenské vedenie opätovne zaviazalo k prechodu krajiny k demokracii a 
splnilo požiadavky sudánskeho ľudu na slobodu, mier a spravodlivosť; žiada, aby 
sudánske vojenské vedenie určilo jasné harmonogramy a postupy na návrat k už 
dohodnutému prechodu, a to aj zriadením výkonnej, zákonodarnej a súdnej zložky vlády, 
vytvorením mechanizmov zodpovednosti a položením základov pre voľby;

3. odsudzuje všetky akty násilia voči pokojným demonštrantom, aktivistom, novinárom a 
všetkým ostatným, ktorí pokojne uplatňujú svoje právo na slobodu prejavu, združovania 
alebo zhromažďovania; žiada okamžité prepustenie osôb, ktoré sú v súčasnosti 
zadržiavané bez obvinenia alebo súdneho konania, umožnenie úplného prístupu k 
právnemu zastupovaniu osobám, ktoré čelia obvineniam, a okamžité zrušenie 
výnimočného stavu; vyzýva sudánske orgány, aby okamžite zastavili akékoľvek 
nezákonné zadržiavanie a nedobrovoľné zmiznutia osôb; pripomína, že sudánske 
ozbrojené sily nemajú žiadnu zákonnú právomoc zadržiavať civilistov alebo vykonávať 
funkcie presadzovania práva, keďže právomoc zatýkania a zadržiavania civilistov sa od 
21. januára 2021 obmedzuje na políciu a prokurátorov; odsudzuje pokračujúce rušenie 
internetových služieb;

4. dôrazne odsudzuje údajné útoky bezpečnostných síl na zdravotnícke zariadenia; vyzýva 
sudánske orgány, aby všetkým zraneným osobám umožnili liečbu; pripomína, že cielené 
útoky na zdravotníckych pracovníkov, pacientov a zariadenia sú zjavným porušením 
medzinárodného humanitárneho práva;

5. vyzýva na nezávislé vyšetrovanie úmrtí a súvisiaceho násilia a na vyvodenie 
zodpovednosti páchateľov; podporuje výzvy na zriadenie nezávislej medzinárodnej 
vyšetrovacej misie s cieľom vyšetriť správy o násilí voči demonštrantom od vojenského 
prevratu v októbri 2021; vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby spolupracovali s regionálnymi 
a medzinárodnými orgánmi s cieľom uľahčiť zriadenie tejto misie a pozorne monitorovať 
udalosti v krajine, ako aj zabezpečiť, aby sa vyšetrili všetky porušenia ľudských práv, aby 
bolo možné páchateľov stíhať; zdôrazňuje, že musia pokračovať podobné vyšetrovania 
trestných činov spáchaných počas vlády Omara al-Bašíra a prechodného obdobia v roku 
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2019;

6. dôrazne podporuje úsilie misie UNITAMS o uľahčenie diskusií s cieľom vyriešiť 
politickú krízu; vyzýva všetkých sudánskych politických aktérov, aby sa zapojili do tohto 
dialógu s cieľom obnoviť prechod na civilnú vládu v súlade s ústavným vyhlásením z 
roku 2019 a aby vyhoveli túžbe sudánskych občanov po väčšej slobode, demokracii, 
mieri, spravodlivosti a prosperite; vyjadruje pevné presvedčenie, že vymenovanie nového 
civilného premiéra a kabinetu by sa malo uskutočniť len na základe tohto sudánskeho 
vnútorného dialógu, aby sa zabezpečila ich dôveryhodnosť a akceptácia sudánskej 
občianskej spoločnosti, ktorá jasne uviedla, že odmieta akúkoľvek formu autoritárskej 
vlády a želá si skutočný a trvalý prechod k demokracii; vyzýva všetkých regionálnych 
aktérov, aby konali v dobrej viere, podporovali civilnú vládu a zdržali sa podporovania 
síl rýchlej podpory, ktorých členovia musia byť okamžite vylúčení z činnosti udržiavania 
poriadku a presadzovania práva v záujme verejnej bezpečnosti v Sudáne;

7. zdôrazňuje, že v súlade s ústavným vyhlásením z roku 2019 musí byť proces reforiem 
inkluzívny a pod vedením Sudánu, pričom sa určia jasné harmonogramy a postupy na 
zriadenie legislatívneho a nezávislého súdnictva, vytvoria sa mechanizmy zodpovednosti 
a čo najskôr sa uskutočnia inkluzívne, spravodlivé a transparentné voľby; zdôrazňuje, že 
dialóg musí byť plne inkluzívny a musí byť reprezentatívny pre skupiny, ktoré boli 
predtým marginalizované vrátane žien, mladých ľudí a menšín; vyzýva EÚ a jej členské 
štáty, aby tento proces aktívne podporovali;

8. odsudzuje alarmujúci nárast násilia v Dárfúre a Južnom Kordofáne a vyjadruje nad ním 
hlboké znepokojenie; vyzýva medzinárodných pozorovateľov, aby opätovne zamerali 
svoju pozornosť na Dárfúr a Južný Kordofán s cieľom chrániť miestne obyvateľstvo pred 
násilím, ujmou a masovým vysídľovaním;

9. žiada, aby bezpečnostné služby a iné ozbrojené skupiny okamžite prestali používať 
násilie voči civilistom a humanitárnym pracovníkom v celej krajine, najmä v Dárfúre; 
odsudzuje rabovanie miestnymi milíciami potravinového skladu WFP OSN 
obsahujúceho potraviny určené pre státisíce ľudí trpiacich potravinovou neistotou v tejto 
oblasti, ku ktorému prišlo v meste El Fašer v severnom Dárfúre 29. decembra 2021, a 
zdôrazňuje, že humanitárna pomoc by nikdy nemala byť cieľom v žiadnom konflikte;

10. opakuje výzvu, aby bol bývalý prezident Omar al-Bašír braný na zodpovednosť za 
porušovanie ľudských práv sudánskych civilistov spáchané za jeho autoritárskej vlády 
vrátane genocídy, vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti; podporuje jeho vydanie, 
ako aj vydanie bývalého ministra obrany Abdelrahima Mohameda Husajna a bývalého 
štátneho tajomníka pre humanitárne záležitosti Ahmeda Harouna, Medzinárodnému 
trestnému súdu za ich spoluúčasť na vojne v Dárfúre;

11. opakuje svoju požiadavku, aby Sudán ratifikoval Rímsky štatút Medzinárodného 
trestného súdu, plne spolupracoval s MTS a realizoval zostávajúce zatýkacie rozkazy; 
vyzýva Sudán, aby prepustil úradníkov a príslušníkov bezpečnostných síl zapojených do 
závažného porušovania ľudských práv a vojnových zločinov; naliehavo vyzýva všetkých 
politických aktérov, aby uprednostnili vytvorenie osobitného trestného súdu v Dárfúre, 
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ako sa uvádza vo vyhlásení z Juby z roku 2006 o jednote a integrácii medzi Sudánskou 
ľudovou oslobodzovacou armádou a obrannými silami Južného Sudánu;

12. vyzýva Sudán, aby odsúdil úsilie sudánskej armády o zachovanie vlastníctva a kontroly 
strategických priemyselných odvetví a spoločností, čím sa narúša reformný proces; 
vyzýva Komisiu, aby vytvorila dôkladné mechanizmy náležitej starostlivosti v súvislosti 
s kontaktmi s týmito odvetviami a aby v prípade potreby v plnej miere využila 
ustanovenia globálneho sankčného režimu EÚ v oblasti ľudských práv voči jednotlivcom;

13. odsudzuje pokus armády oslabiť sudánske inštitúcie tým, že odstránila štátnych 
zamestnancov vymenovaných počas prechodného obdobia a nahradila ich inými, ktorí sú 
naklonení predchádzajúcemu režimu al-Bašíra; zdôrazňuje, že štátni zamestnanci, 
ktorých režim prepustil, sa musia vrátiť;

14. podporuje vyhlásenie PK/VP z 18. novembra 2021 o tom, že ak sa ústavný poriadok úplne 
neobnoví, bude to mať vážne dôsledky pre finančnú podporu EÚ; zdôrazňuje však 
potrebu pokračujúcej pomoci EÚ pri poskytovaní základných služieb, ako je 
zdravotníctvo a vzdelávanie; víta preto príspevok vo výške 10 miliónov EUR na 
potravinovú pomoc na záchranu životov poskytnutý WFP v Sudáne v decembri 2021 
Generálnym riaditeľstvom Komisie pre civilnú ochranu a operácie humanitárnej pomoci, 
ako aj príspevok vo výške 13 miliónov EUR prijatý začiatkom roka 2021;

15. vyjadruje znepokojenie nad tým, že spoluprácu EÚ so Sudánom v oblasti migrácie 
využíva vojenský režim ako zámienku na posilnenie svojej schopnosti kontrolovať a 
utláčať ľudí, napríklad posilnením kapacít dohľadu, a to aj na hraniciach, a poskytovaním 
potrebného vybavenia; preto žiada EÚ, aby zabezpečila úplnú transparentnosť v 
súvislosti s projektmi týkajúcimi sa Sudánu v oblasti bezpečnosti vrátane všetkých 
plánovaných aktivít a príjemcov finančných prostriedkov EÚ a členských štátov; 
zdôrazňuje, že treba neustále skúmať prístup EÚ k migrácii, udržateľnému rozvoju, 
humanitárnej pomoci a dobrej správe vecí verejných a zároveň posilňovať občiansku 
spoločnosť a podporovať demokratické reformy s cieľom inkluzívneho politického 
rozvoja v Sudáne;

16. opakuje svoju výzvu, aby sa v celej EÚ zaviedol zákaz vývozu, predaja, modernizácie 
a údržby akýchkoľvek foriem bezpečnostných zariadení, ktoré možno používať 
alebo ktoré sa používajú na vnútorné represie – vrátane technológií na sledovanie 
internetu –, do štátov s odsúdeniahodnou bilanciou v oblasti ľudských práv, akým je 
i Sudán; naliehavo žiada, aby nasledovali ďalšie krajiny v regióne;

17. vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby sa pripojilo k EÚ pri podpore občianskej 
spoločnosti a demokratických aktérov, a pripomína krajinám mimo EÚ, najmä 
regionálnym aktérom so silnou prítomnosťou a vplyvom v Sudáne, ich medzinárodnú 
zodpovednosť a významný prínos, ktorý by mohli mať k slobodnému, mierovému a 
demokratickému Sudánu, čo by bolo v dlhodobom záujme všetkých uvedených 
zainteresovaných strán;

18. vyzýva delegáciu EÚ v Sudáne a zastúpenia členských štátov v Sudáne, aby v plnej miere 
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uplatňovali usmernenia EÚ o obhajcoch ľudských práv, a to aj požadovaním návštev 
väzníc, pozorovaním súdnych procesov, vydávaním verejných vyhlásení, predkladaním 
prípadov orgánom na všetkých úrovniach a v prípade potreby vydávaním víz v 
naliehavých prípadoch;

19. vyzýva na aktívnu diskusiu o situácii v Sudáne počas ďalšieho zasadnutia Rady EÚ pre 
zahraničné veci 24. januára 2022;

20. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam a 
parlamentom členských štátov, sudánskym orgánom, Africkej únii, generálnemu 
tajomníkovi OSN, Medzivládnemu úradu pre rozvoj, Spoločnému trhu pre východnú a 
južnú Afriku, vláde a parlamentu Egypta, Rade pre spoluprácu v Perzskom zálive, 
spolupredsedom Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ a Panafrickému 
parlamentu.


