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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Σουδάν και το Νότιο 

Σουδάν,  

– έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της 30ής Σεπτεμβρίου 2013 του εκπροσώπου της 

Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για τις Εξωτερικές 

Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας σχετικά με τις βιαιοπραγίες κατά τις τρέχουσες 

διαμαρτυρίες στο Σουδάν,   

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της 27ης Σεπτεμβρίου 2013 του εκπροσώπου της Ύπατης 

Αρμοστείας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ, στην οποία απευθύνεται έκκληση για 

αυτοσυγκράτηση, καθώς αυξάνονται οι θάνατοι κατά τις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας για τα 

καύσιμα στο Σουδάν, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ της 18ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με την 

κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Σουδάν,   

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της 6ης Σεπτεμβρίου 2013 του εκπροσώπου της Αντιπροέδρου 

της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την 

Πολιτική Ασφάλειας σχετικά με τη συνάντηση κορυφής μεταξύ των Προέδρων του 

Σουδάν και του Νοτίου Σουδάν στο Χαρτούμ του Σουδάν, 

– έχοντας υπόψη τη συμφωνημένη έκβαση της συνεδρίασης του Μηχανισμού Τριμερούς 

Συντονισμού της κυβέρνησης του Σουδάν, της Αφρικανικής Ένωσης και των Ηνωμένων 

Εθνών σχετικά με την UNAMID, στις 28 Σεπτεμβρίου 2013, 

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη Πορείας για το Σουδάν και το Νότιο Σουδάν που ορίζεται στο 

ανακοινωθέν που εξέδωσε το Συμβούλιο Ειρήνης και Ασφάλειας της Αφρικανικής 

Ένωσης στις 24 Απριλίου 2012, ο οποίος έχει την πλήρη υποστήριξη της ΕΕ, 

– έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 1948, 

– έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο του 1966 για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, 

– έχοντας υπόψη τις βασικές αρχές των ΗΕ σχετικά με τη χρήση βίας και πυροβόλων 

όπλων από όργανα επιβολής του νόμου, 

– έχοντας υπόψη τις αρχές του Γιοχάνεσμπουργκ σχετικά με την εθνική ασφάλεια, την 

ελευθερία έκφρασης και πρόσβασης στις πληροφορίες, έγγρ. ΗΕ E/CN.4/1996/39 (1996), 



– έχοντας υπόψη τη Συνολική Συμφωνία Ειρήνης (ΣΣΕ) για το Σουδάν του 2005, 

– έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και των Λαών, 

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της Ομάδας Κρατών 

της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου, που υπογράφηκε στο Κοτονού 

(Μπενίν) στις 23 Ιουνίου 2000 και τροποποιήθηκε το 2005 και το 2010, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με τη θέσπιση μιας 

Στρατηγικής Ψηφιακής Ελευθερίας στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ1,  

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Ιουνίου 2013 για την ελευθερία του Τύπου και 

των μέσων ενημέρωσης στον κόσμο2, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 122 παράγραφος 5 και το άρθρο 110 παράγραφος 4 του 

Κανονισμού του, 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Σουδάν αντιμετωπίζει αυξανόμενα κύματα λαϊκής 

διαμαρτυρίας και ότι η πολιτική κατάσταση στη χώρα είναι εύθραυστη· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 23 Σεπτεμβρίου 2013 ξέσπασαν διαδηλώσεις και 

διαμαρτυρίες σε ολόκληρο το Σουδάν, ύστερα από την ανακοίνωση του Προέδρου Omar 

Al-Bashir σχετικά με περικοπές στις επιδοτήσεις καυσίμων, σε μια προσπάθεια 

μεταρρύθμισης της οικονομίας, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την απότομη αύξηση των 

τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου κατά 75%· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε ένδειξη διαμαρτυρίας, χιλιάδες διαδηλωτές κατέβηκαν στους 

δρόμους πόλεων σε ολόκληρη τη χώρα, μεταξύ άλλων στις πόλες Wad Madani, 

Khartoum, Omdurman, Port Sudan, Atbara, Gedarif, Nyala, Kosti, και Sinnar, καθώς τα 

μέτρα λιτότητας που θέσπισε η κυβέρνηση, σε συνδυασμό με τον σχεδόν διπλασιασμό 

της τιμής των καυσίμων, έπληξαν καίρια τα φτωχότερα στρώματα· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική κατάσταση στο Σουδάν παραμένει εξαιρετικά 

δύσκολη, καθώς χαρακτηρίζεται από αυξανόμενο πληθωρισμό, ασθενέστερο νόμισμα και 

σοβαρή έλλειψη δολαρίων για την πληρωμή των εισαγωγών, από τότε που το Νότιο 

Σουδάν κατέκτησε την ανεξαρτησία του προ διετίας, παίρνοντας περίπου το 75% της 

παραγωγής αργού πετρελαίου της πρώην ενιαίας χώρας· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη συμφωνίας σχετικά με μεταβατικές οικονομικές 

ρυθμίσεις μεταξύ Σουδάν και Νοτίου Σουδάν, μεταξύ άλλων σχετικά με τη χρήση του 

πετρελαίου, έχει χρησιμοποιηθεί ως απειλή και από τα δύο μέρη, πράγμα που έχει 

συνεισφέρει αισθητά στη τρέχουσα κρίση· λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ των 

ζητημάτων που παραμένουν ανεπίλυτα περιλαμβάνονται η έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ 

των δύο γειτονικών χωρών σχετικά με τον επιμερισμό του εθνικού χρέους, καθώς και η 

τιμή που θα πρέπει να πληρώνει το περίκλειστο Νότιο Σουδάν για να μεταφέρει το 

πετρέλαιό του μέσα από το Σουδάν· 

                                                 
1  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0470. 
2  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0274. 



ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με αναφορές, τουλάχιστον 800 ακτιβιστές, 

συμπεριλαμβανομένων μελών κομμάτων της αντιπολίτευσης και δημοσιογράφων, έχουν 

συλληφθεί στις συνεχιζόμενες διαδηλώσεις, κατά τις οποίες σύμφωνα με αναφορές έχουν 

φονευθεί από δυνάμεις ασφαλείας έως 100 πολίτες, αριθμός ο οποίος ώθησε την Ύπατη 

Αρμοστεία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ να απευθύνει έκκληση για "απόλυτη 

αυτοσυγκράτηση" των οργάνων επιβολής του νόμου· ότι σύμφωνα με αναφορές, η 

πλειοψηφία των φονευθέντων είχε ηλικία μεταξύ των 15 και 25 ετών, αλλά ότι ακόμη και 

παιδιά 10 με 12 ετών πυροβολήθηκαν από τις δυνάμεις ασφαλείας· 

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι τα σχολεία θα 

παραμείνουν κλειστά έως τις 20 Οκτωβρίου 2013· 

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ενέργειες βίαιης καταστολής της σουδανικής κυβέρνησης 

περιλαμβάνουν τη χρήση πραγματικών πυρών εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών και 

μαζικές συλλήψεις· ότι ορισμένοι ακτιβιστές, μέλη πολιτικών κομμάτων της 

αντιπολίτευσης και ηγέτες της κοινωνίας των πολιτών, μεταξύ των οποίων διδάσκαλοι 

και φοιτητές, συνελήφθησαν κατ' οίκον ή κρατούνται σε άγνωστο τόπο, ενώ οι οικίες 

τους ερευνήθηκαν από πράκτορες της NISS· λαμβάνοντας υπόψη ότι σημειώθηκαν 

συνοπτικές δίκες, όπως αυτή που ακολούθησε τη σύλληψη του Majdi Saleem, γνωστού 

υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ότι από τα τέλη Σεπτεμβρίου επικρατεί 

πληροφοριακός αποκλεισμός λόγω της ασφυκτικής λογοκρισίας στα έντυπα μέσα 

ενημέρωσης και της διακοπής του διαδικτύου· 

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Σουδάν κατατάσσεται σε μια από τις χειρότερες θέσεις στον 

κόσμο όσον αφορά την ελευθερία της πληροφόρησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 25 

Σεπτεμβρίου 2013 η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και Ασφαλείας (NISS) προχώρησε 

σε ένα νέο επίπεδο καταστολής, απαγορεύοντας στους εκδότες των κυριότερων 

εφημερίδων να δημοσιεύσουν οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με τις εκδηλώσεις 

διαμαρτυρίας, εάν δεν προέρχονταν από κυβερνητικές πηγές· 

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σημειώθηκαν πολυάριθμες παραβιάσεις της ελευθερίας του 

τύπου, μεταξύ των οποίων η διακοπή του διαδικτύου, η κατάσχεση εφημερίδων, η 

παρενόχληση δημοσιογράφων και η λογοκρισία σε ειδησεογραφικούς ιστοτόπους·  

λαμβάνοντας υπόψη ότι τα γραφεία των τηλεοπτικών σταθμών Al-Arabiya και Sky New 

Arabic Service έκλεισαν· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαγορεύτηκε από τις 19 Σεπτεμβρίου 

2013 η έκδοση καθημερινών εφημερίδων όπως οι Al-Sudani, Al-Meghar, Al Gareeda, 

Almash’had Alaan, Al-Siyasi και της φιλοκυβερνητικής Al-Intibaha· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι φύλλα τριών εφημερίδων, ανάμεσα στις οποίες η Al-Intibaha, κατασχέθηκαν 

μόλις βγήκαν από το τυπογραφείο· 

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλογόκριτη πρόσβαση στο ανοικτό διαδίκτυο, σε κινητά 

τηλέφωνα και σε συσκευές πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών έχει θετικό αντίκτυπο 

στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, δεδομένου ότι επεκτείνει το 

πεδίο της ελευθερίας της έκφρασης, της πρόσβασης στις πληροφορίες και της ελευθερίας 

του συνέρχεσθαι σε ολόκληρο τον κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιακή συλλογή 

και διάδοση στοιχείων σχετικά με παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορεί να 

συνεισφέρει στην παγκόσμια καταπολέμηση της ατιμωρησίας· 

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στο διαδίκτυο αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα, ίσο 

με τα άλλα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, ότι αναγνωρίζεται από το Συμβούλιο 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών (ΣΑΔΗΕ) και ότι πρέπει να 



προασπίζεται και να διαφυλάσσεται αναλόγως· 

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρατική ρυθμιστική αρχή έχει συγκροτήσει μια ειδική μονάδα 

για την παρακολούθηση και το φιλτράρισμα των πληροφοριών και ότι οι σουδανικές 

αρχές αναγνωρίζουν ανοικτά ότι φιλτράρουν περιεχόμενο που αντιβαίνει στα δημόσια 

ήθη ή απειλεί την τάξη· 

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 25 Σεπτεμβρίου 2013, οι αρχές διέκοψαν τη λειτουργία του 

διαδικτύου σε ολόκληρη τη χώρα για περισσότερες από 24 ώρες, ένας πληροφοριακός 

αποκλεισμός σε κλίμακα πρωτοφανή από τις εξεγέρσεις στην Αίγυπτο το 2011·  ότι τον 

Ιούνιο του 2012, κατά τη διάρκεια σειράς εκδηλώσεων διαμαρτυρίας, η ταχύτητα του 

διαδικτύου μειώθηκε κατακόρυφα· 

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην έκθεση του Freedom House με τίτλο "Ελευθερία στο 

διαδίκτυο - 2013", που κυκλοφόρησε στις 3 Οκτωβρίου 2013, το Σουδάν χαρακτηρίζεται 

"ανελεύθερο" και κατατάσσεται στην 63η θέση μεταξύ 100 χωρών· λαμβάνοντας υπόψη 

ότι το Σουδάν κατατάσσεται στην 170ή θέση από 179 χώρες στον Δείκτη Ελευθερίας του 

Τύπου 2013 των Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ρεπόρτερ Χωρίς 

Σύνορα καταδίκασαν τα μέτρα που θέσπισε η κυβέρνηση· 

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότεροι ακτιβιστές βασίζονται στη χρήση του 

διαδικτύου για να επικοινωνούν μεταξύ τους, για να δίνουν πληροφορίες στο εξωτερικό 

της χώρας και για να εκφράζουν τις απόψεις και τον προβληματισμό τους· ότι, σύμφωνα 

με αναφορές πολιτών, κατά τη διάρκεια του πληροφοριακού αποκλεισμού διακόπηκε 

ακόμα και η υπηρεσία αποστολής μηνυμάτων κειμένου· 

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις γενικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν τον Απρίλιο του 

2010, τις πρώτες πολυκομματικές εκλογές στο Σουδάν μετά το 1986, ο Omar al-Bashir 

επανεκλέχτηκε Πρόεδρος του Σουδάν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αποστολή 

Παρατήρησης Εκλογών της ΕΕ, η οποία βρήκε πολλές παρατυπίες και ελλείψεις στην 

εκλογική διαδικασία, δήλωσε ότι οι εκλογές δεν ανταποκρίνονταν στα διεθνή πρότυπα· 

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε δύο εντάλματα 

σύλληψης για τον Πρόεδρο al-Bashir το 2009 και το 2010, στα οποία αυτός κατηγορείται 

για την ευθύνη του σε εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και 

πράξεις γενοκτονίας και ότι, παρόλο που το Σουδάν δεν συμπεριλαμβάνεται στα 

συμβαλλόμενα μέρη του Καταστατικού της Ρώμης, η απόφαση 1593 (2005) του 

Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών απαιτεί από το Σουδάν να συνεργάζεται 

με το ΔΠΔ, και κατά συνέπεια το Σουδάν οφείλει να συμμορφωθεί με το ένταλμα 

σύλληψης του ΔΠΔ· 

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις των Ηνωμένων Εθνών το 50% των 34 

εκατομμυρίων που αποτελούν τον πληθυσμό του Σουδάν έχουν ηλικία κάτω των 15 ετών, 

ενώ περίπου το 46% του πληθυσμού ζει κάτω από το όριο της φτώχειας· 

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συγκρούσεις σε ασταθείς περιοχές του Σουδάν έχουν πλήξει 

περισσότερους από 900 000 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων περισσότεροι από 220 000 

που έχουν καταφύγει ως πρόσφυγες στην Αιθιοπία και στο Νότιο Σουδάν και 

λαμβάνοντας υπόψη ότι από τις αρχές του 2013 περίπου 300 000 άνθρωποι έχουν 

εκτοπισθεί εκ νέου λόγω των συγκρούσεων μεταξύ φυλών στο Νταρφούρ· 



ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά το 2012-2013 η ΕΕ διέθεσε περισσότερα από 76 εκατ. 

ευρώ σε ανθρωπιστική βοήθεια για το Σουδάν (στοιχεία στις 20.08.2013)· ότι το Σουδάν 

δεν έχει κυρώσει την αναθεωρημένη συμφωνία του Κοτονού του 2005 και κατά συνέπεια 

δεν μπορεί να λάβει χρηματοπιστωτική στήριξη μέσω του 10ου Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Ανάπτυξης· 

1. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την επιδεινούμενη πολιτική, οικονομική και 

κοινωνική κατάσταση στο Σουδάν, που χαρακτηρίζεται από βία και απώλειες ζωών κατά 

τις πρόσφατες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας που απλώθηκαν πρόσφατα σε ολόκληρη τη 

χώρα· 

2. καταδικάζει τις δολοφονίες, τη βία εναντίον διαδηλωτών, τη λογοκρισία των μέσων 

ενημέρωσης, τον πολιτικό εκφοβισμό, και την παρενόχληση και αυθαίρετη σύλληψη 

υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολιτικών ακτιβιστών και 

δημοσιογράφων· 

3. καλεί τη κυβέρνηση του Σουδάν να τερματίσει την παρενόχληση και να απελευθερώσει 

αμέσως όλους τους ειρηνικούς διαδηλωτές, πολιτικούς ακτιβιστές, μέλη της 

αντιπολίτευσης, υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιατρικό προσωπικό, 

υπεύθυνους ιστολογίων και δημοσιογράφους που συνελήφθησαν κατά την άσκηση του 

δικαιώματός τους στην ελευθερία του τύπου και την ελευθερία του συνέρχεσθαι· 

υπογραμμίζει ότι σε όλους τους κρατούμενους πρέπει να δοθεί η ευκαιρία σε δίκαιη δίκη 

βασισμένη σε αξιόπιστη έρευνα των υποθέσεων, δικαίωμα σε συνήγορο και σεβασμό του 

τεκμηρίου αθωότητας και ότι η κυβέρνηση πρέπει να επιτρέψει την πρόσβαση των 

κρατουμένων στις οικογένειές τους και σε ιατρική περίθαλψη·  

4. αποδοκιμάζει τη χρήση πραγματικών πυρών εναντίον διαδηλωτή, που οδήγησε σε 

φόνους εκτός του πλαισίου του νόμου, τη δυσανάλογη χρήση βίας και τις καταγγελίες για 

εσκεμμένους φόνους διαδηλωτών από τις δυνάμεις ασφαλείας· ζητεί επιμόνως από τη 

κυβέρνηση του Σουδάν να τερματίσει αμέσως την καταστολή και να θέσει τέρμα στην 

ατιμωρησία των μελών  της NISS· ζητεί να καταργηθεί ο δρακόντειος Νόμος περί 

Εθνικής Ασφαλείας του 2010· 

5. καλεί τις δυνάμεις ασφαλείας του Σουδάν να σέβονται τις βασικές αρχές των Ηνωμένων 

Εθνών σχετικά με τη χρήση βίας βίας και πυροβόλων όπλων από όργανα επιβολής του 

νόμου, οι οποίες εκθέτουν τις προϋποθέσεις για τη χρήση βίας στο πλαίσιο του νόμου 

χωρίς να παραβιάζονται ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 

στη ζωή· 

6. καλεί τις  σουδανικές αρχές να αποκαταστήσουν και να σέβονται τα ανθρώπινα 

δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες βάσει του διεθνούς δικαίου, μεταξύ των 

οποίων η ελευθερία της έκφρασης, τόσο στο διαδίκτυο όσο και εκτός αυτού, η ελευθερία 

του συνέρχεσθαι, η θρησκευτική ελευθερία, τα δικαιώματα της γυναίκας και η ισότητα 

των φύλων και να τερματίσουν αμέσως όλους τους περιορισμούς στην πρόσβαση σε 

τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών·  

7. ζητεί επιμόνως από τη σουδανική κυβέρνηση να παύσει κάθε μορφή καταστολής 

εναντίον όσων ασκούν το δικαίωμά τους στην ελευθερία της έκφρασης, τόσο στο 

διαδίκτυο όσο και εκτός αυτού και να προστατεύει τους δημοσιογράφους· υπογραμμίζει 

το ρόλο που διαδραματίζουν τα μέσα ενημέρωσης, παρέχοντας στους πολίτες 

πληροφορίες καθώς και ένα βήμα για την έκφραση του θεμιτού προβληματισμού τους, 



και ως εκ τούτου καταδικάζει έντονα τον πληροφοριακό αποκλεισμό της 22ας 

Σεπτεμβρίου 2013 και τις ενέργειες εκφοβισμού εκ μέρους της NISS· 

8. ζητεί επιμόνως από τη σουδανική κυβέρνηση να επιτρέψει στον πληθυσμό της χώρας 

ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο ανά πάσα στιγμή, υπογραμμίζοντας ότι η πρόσβαση 

στο διαδίκτυο αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα, που αναγνωρίζεται από το ΣΑΔΗΕ και, το 

οποίο πρέπει να διαφυλλάσσεται και προασπίζεται όπως και όλα τα άλλα ανθρώπινα 

δικαιώματα· 

9. καλεί τη σουδανική κυβέρνηση να συνεχίσει να εφαρμόζει τις απαραίτητες πολιτικές 

μεταρρυθμίσεις έτσι ώστε να προσφέρει λύσεις στη χρόνια οικονομική κακοδιαχείριση 

της χώρας, στη φτώχεια, τα αυξανόμενα επίπεδα  διαφθοράς, καθώς και στην ανασφάλεια 

στις δυτικές και νότιες περιοχές της χώρας και συνιστά στις σουδανικές αρχές και σε 

όλους τους περιφερειακούς και διεθνείς εταίρους την υλοποίηση προγραμμάτων για 

νέους για την προώθηση της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της απασχόλησης· 

10. καλεί τις σουδανικές αρχές να επιδοθούν σε μια πραγματική διαδικασία σφαιρικού 

εθνικού διαλόγου με την αντιπολίτευση, ιδίως στο Νταρφούρ· ζητεί επιμόνως από τις 

κυβερνήσεις του Σουδάν και του Νότιου Σουδάν να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με 

το ανεπίλυτο θέμα των μεταβατικών οικονομικών ρυθμίσεων μεταξύ των δύο χωρών, 

συμπεριλαμβανομένου του ζητήματος της χρήσης του πετρελαίου, το οποίο συνέβαλε 

στις πρόσφατες ταραχές στο Σουδάν· 

11. υπενθυμίζει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών 

Σχέσεων του Ιουνίου 2008 στα οποία θίγεται η συνεχιζόμενη παράλειψη της κυβέρνησης 

του Σουδάν να συνεργαστεί με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) και 

υπογραμμίζεται ότι η σουδανική κυβέρνηση έχει υποχρέωση, αλλά και δυνατότητα, να 

συνεργαστεί, επισημαίνεται δε επίσης ότι πρέπει να γίνει σεβαστό οποιοδήποτε ένταλμα 

σύλληψης έχει εκδοθεί από το ΔΠΔ· παροτρύνει τον Omar al-Bashir να συμμορφωθεί με 

το διεθνές δίκαιο και να παρουσιαστεί ενώπιον του ΔΠΔ για εγκλήματα ασφαλείας, 

εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονία· 

12. καλεί τη σουδανική κυβέρνηση να αναθεωρήσει το νόμο της περί εθνικής ασφαλείας, ο 

οποίος επιτρέπει την κράτηση υπόπτων για περίοδο έως και τεσσερισήμισι μήνες χωρίς 

οποιαδήποτε δικαστική εξέταση και καλεί επίσης τη σουδανική κυβέρνηση να 

μεταρρυθμίσει το νομικό της σύστημα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων· 

13. καλεί τη σουδανική κυβέρνηση να καταργήσει την ποινή του θανάτου, η οποία βρίσκεται 

ακόμη σε ισχύ και της ζητά να μετατρέψει τις θανατικές ποινές σε κατάλληλες 

εναλλακτικές ποινές· 

14. αν και χαιρετίζει την απόφαση των αρχών να συγκροτήσουν διερευνητική επιτροπή για 

την προσαγωγή των υπεύθυνων για τις δολοφονίες στη δικαιοσύνη, καλεί τις αρχές να 

προχωρήσουν σε σφαιρική και ανεξάρτητη διερεύνηση που να περιλαμβάνει όλες τις 

δολοφονίες που έχουν καταγγελθεί· 

15. καλεί την Αφρικανική Ένωση, σε στενή συνεργασία με τις ειδικές διαδικασίες του 

Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, να αποστείλει επειγόντως 

εξεταστική επιτροπή η οποία θα διερευνήσει τις καταγγελίες για υπέρμετρη και σκόπιμη 

χρήση θανάσιμης βίας από τις σουδανικές αρχές, καθώς και τις συνθήκες που οδήγησαν 



σε θανάτους διαδηλωτών, συμπεριλαμβανομένων υπερασπιστών των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων· 

16. καλεί την Επιτροπή να προβεί επειγόντως στον νόμιμο περιορισμό των εξαγωγών 

τεχνολογιών μαζικής επιτήρησης από την ΕΕ προς χώρες στις οποίες είναι πιθανό να 

χρησιμοποιηθεί για τη παραβίαση των ψηφιακών ελευθεριών και άλλων ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων· 

17. εκφράζει τη λύπη του για την απόφαση που έλαβε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ να 

τερματίσει την εντολή του Ειδικού Εκπροσώπου της ΕΕ για του Σουδάν/Νότιο Σουδάν, 

λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρή πολιτική αναταραχή στο Σουδάν και τις ένοπλες 

συγκρούσεις κατά τις οποίες οι σουδανικές δυνάμεις και παραστρατιωτικές ομάδες με 

κυβερνητική στήριξη εξακολουθούν να επιδίδονται σε εγκλήματα πολέμου με 

ατιμωρησία· θεωρεί ότι εάν δεν έχει ορίσει Ειδικό Εκπρόσωπο για το Σουδάν/Νότιο 

Σουδάν η ΕΕ θα αφεθεί στο περιθώριο των διεθνών  διαπραγματεύσεων και 

προσπαθειών, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία και η Κίνα 

έχουν όλες ορίσει ειδικούς απεσταλμένους για το Σουδάν· καλεί κατά συνέπεια την 

Ύπατη Εκπρόσωπο να ανακαλέσει την απόφαση αυτή και να παρατείνει την εντολή του 

Ειδικού Εκπροσώπου για το Σουδάν/Νότιο Σουδάν· 

18. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 

Επιτροπή, στην κυβέρνηση του Σουδάν, στην Αφρικανική Ένωση, στο Γενικό 

Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στους συμπροέδρους της Κοινοβουλευτικής 

Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, καθώς και στο Παναφρικανικό Κοινοβούλιο. 

 

 


