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Európsky parlament, 

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Sudáne a Južnom Sudáne, 

– so zreteľom na vyhlásenie Trojky (USA, Spojené kráľovstvo a Nórsko) a EÚ 

o bezpečnostnej situácii v Južnom Sudáne z 8. mája 2017, 

– so zreteľom na vyhlásenie hovorcu generálneho tajomníka OSN o Južnom Sudáne 

z 29. apríla 2017, 

– so zreteľom na záverečnú správu o Južnom Sudáne, ktorú predložil panel odborníkov 

Bezpečnostnej rady OSN 13. apríla 2017, 

– so zreteľom na komuniké z 25. marca 2017 o 30. mimoriadnom samite Medzivládneho 

úradu pre rozvoj (IGAD) o Južnom Sudáne,  

– so zreteľom na výsledky 34. zasadnutia Rady pre ľudské práva v Ženeve, ktoré sa 

konalo 27. februára – 24. marca 2017, 

– so zreteľom na vyhlásenie predsedu Bezpečnostnej rady OSN o Južnom Sudáne 

z 23. marca 2017, 

– so zreteľom na vyhlásenie Komisie adresované Európskemu parlamentu z 1. februára 

2017, 

– so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN 2327 (2016) zo 16. decembra 2016, 

– so zreteľom na závery Európskej rady o Južnom Sudáne z 12. decembra 2016, 

– so zreteľom na humanitárnu správu Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych 

záležitostí z 9. mája 2017, 

– so zreteľom na Dohodu o vyriešení konfliktu v Južnom Sudáne (ARC) úradu IGAD 

zo 17. augusta 2015, 

– so zreteľom na sudánsku komplexnú mierovú dohodu (CPA) z roku 2005, 



 

 

– so zreteľom na revidovanú Dohodu z Cotonou, 

– so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, 

– so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, 

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

– so zreteľom na Zmluvu o obchodovaní so zbraňami, 

– so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku, 

A. keďže Južný Sudán je už viac ako tri roky zapletený do občianskej vojny, ktorá vypukla 

po tom, čo prezident krajiny Salva Kiir, člen etnickej skupiny Dinkov, obvinil 

prepusteného viceprezidenta Rieka Machara, člena etnickej skupiny Nuerov, z 

plánovania štátneho prevratu namiereného proti nemu;  keďže Riek Machar poprel 

tvrdenie o príprave prevratu; 

B. keďže napriek podpísaniu dohody o vyriešení konfliktu v Južnom Sudáne v auguste 

2015 sa medzinárodné ľudské práva a humanitárne právo naďalej nedodržiavajú a 

zodpovednosť za porušovanie a zneužívanie v rámci konfliktu je nedostatočná; 

C. keďže v dôsledku občianskej vojny krajina čelí hladu a hospodárskemu kolapsu, pričom 

viac ako 3,6 milióna ľudí bolo nútených utiecť zo svojho domova a približne 

4,9 milióna ľudí trpí nedostatkom potravín; keďže humanitárne potreby sú stále 

alarmujúcejšie, pričom sa odhaduje, že 7,5 milióna osôb je odkázaných na humanitárnu 

pomoc a viac ako milión ľudí v súčasnosti nachádza útočisko v priestoroch zriadených 

OSN; keďže agentúry OSN zintenzívnili svoju žiadosť o humanitárnu pomoc, pričom 

vyhlasujú, že potrebujú aspoň 1,4 miliardy USD, aby pomohli zmierniť 

„nepredstaviteľnú“ mieru utrpenia; keďže len 14 % prostriedkov vyžadovaných v rámci 

tejto výzvy už bolo poskytnutých; 

D. keďže pri súčasnom trende polovica populácie krajiny do konca roku 2017 zahynie 

alebo bude vysídlená; keďže nie je známe, koľko ľudí bolo zabitých v dôsledku násilia; 

E. keďže podľa najnovšej správy skupiny expertov OSN sa zistilo, že vláda Južného 

Sudánu je jedným z najväčších páchateľov násilia a porušovateľom ľudských práv v 

krajine, pričom hlad sa považuje za „dôsledok ľudskej činnosti“ a za jednu z jeho 

hlavných príčin sa pokladá skutočnosť, že vláda Južného Sudánu plytvá financiami na 

zbrane; 

F. keďže v uplynulých týždňoch mali veľké vládne ofenzívy v oblastiach Yuai, Waaat, 

Tonga a Kodok tragické humanitárne následky vrátane vysídlenia 50 000 až 100 000 

jedincov; keďže po tom nasledovalo usmrtenie mnohých civilistov 8. apríla 2017 

v západnom meste Wau, čo bol prejav kolektívneho trestu z dôvodu etnickej 

príslušnosti a politických názorov; keďže vládne sily sa naďalej zameriavajú na 

civilistov, pričom porušujú právo ozbrojených konfliktov a bránia misii OSN v ochrane 

civilistov; 

G. keďže vláda zničila nemocnice a kliniky, čo je vojnovým zločinom; keďže boli 

z nemocníc a kliník ukradnuté zariadenia, čo viedlo k zatvoreniu prevádzok a k tomu, 

že ľuďom nemôže byť poskytovaná zdravotná starostlivosť, ktorá by im zachránila 



 

 

život; 

H. keďže skoro každá tretia škola v Južnom Sudáne bola zničená, poškodená, zabratá alebo 

zatvorená, čo má vplyv na vzdelávanie celej generácie detí; keďže viac ako 600 000 detí 

vo veku do 5 rokov je podľa odhadov silne podvyživených; 

I. keďže približne 2 milióny detí, ktoré utiekli z krajiny, tvoria 62 % všetkých utečencov, 

ktorí utiekli z Južného Sudánu, pričom konflikt v nich vyvoláva neznesiteľnú traumu, 

stres a zmätok; keďže podľa odhadov bolo 17 000 detí, najmä chlapcov, verbovaných 

za vojakov alebo využitých na tento účel ozbrojenými silami a skupinami v krajine; 

keďže tisíce detí boli zabité, znásilnené, vysídlené alebo osireli; 

J. keďže ženy a dievčatá sú sústavne znásilňované a unášané ako vojnová zbraň, pričom 

prieskum OSN zistil, že 70 percent žien žijúcich v táboroch vnútorne vysídlených osôb 

v Jube bolo znásilnených, prevažná väčšina z nich políciou alebo vojakmi; 

K. keďže v dôsledku nestability v susedných krajinách prijal Južný Sudán aj približne 270 

000 utečencov zo Sudánu, z Konžskej demokratickej republiky, Etiópie 

a zo Stredoafrickej republiky; 

L. keďže v júni 2016 Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila vypuknutie cholery, 

ktorá postihla tisíce ľudí a údajne sa v posledných týždňoch začala ďalej šíriť; keďže 

mnohé úmrtia na choleru, maláriu, osýpky, hnačky a akútne respiračné ochorenia sú 

spôsobené extrémnou chudobou a žalostnými životnými podmienkami a mnohým 

úmrtiam by sa dalo zabrániť, ak by mali títo ľudia prístup k zdravotnej starostlivosti;  

M. keďže v Dohode o vyriešení konfliktu v Južnom Sudáne (ARC) sa stanovuje, že mandát 

prechodnej vlády národnej jednoty by sa mal skončiť po voľbách v auguste 2018; 

N. keďže podľa správ OSN a iných dôveryhodných správ premiestnili sprostredkovatelia 

so sídlom v členských štátoch EÚ a mnohé tretie krajiny vrtuľníky a guľomety 

do ozbrojených frakcií v Južnom Sudáne a poskytli vojenskú logistickú podporu; 

keďže zdĺhavosť konfliktu umožnila vznik nových ozbrojených skupín a militarizáciu 

spoločnosti; 

O. keďže počet útokov na humanitárne konvoje a pracovníkov je mimoriadne 

znepokojujúci; keďže od decembra 2013 bolo zabitých najmenej 79 humanitárnych 

pracovníkov; keďže najnovšia bilancia je šesť zabitých humanitárnych pracovníkov a 

ich vodičov v marci 2017, čo je spomedzi doterajších útokov namierených voči 

humanitárnym pracovníkom útok s najvyšším počtom obetí; 

P. keďže Komisia 21. februára 2017 po vypuknutí epidémie hladu avizovala balík 

núdzovej pomoci vo výške 82 miliónov EUR; keďže EÚ je jedným z najväčších darcov 

krajine, pričom v roku 2016 poskytla viac ako 40 % celkového financovania 

humanitárnej pomoci s cieľom podporovať programy na záchranu života a od začiatku 

konfliktu v roku 2013 okolo 381 miliónov EUR na humanitárnu pomoc; 

1. vyjadruje hlboké obavy z pretrvávajúceho konfliktu v Južnom Sudáne; vyzýva na 

okamžité ukončenie všetkých vojenských operácií a opätovne pripomína prezidentovi 

Salvovi Kiirovi, ako aj bývalému viceprezidentovi Riekovi Macharovi ich záväzky 

podľa Dohody o vyriešení konfliktu v Južnom Sudáne; vyzýva prezidenta Kiira, aby 

okamžite splnil svoj záväzok týkajúci sa jednostranného prímeria, ako prisľúbil 



 

 

predsedom vlád Medzivládneho úradu pre rozvoj (IGAD) 25. marca 2017; 

2. žiada o to, aby všetky strany ozbrojeného konfliktu okamžite a úplne zastavili všetky 

činy sexuálneho násilia páchaného na civilistoch, najmä na ženách a dievčatách; 

pripomína, že použitie znásilnenia ako vojnovej zbrane je vojnovým zločinom, ktorý sa 

trestá podľa medzinárodného práva; žiada vládu Južného Sudánu, aby poskytla ochranu 

všetkým zraniteľným skupinám, postavila páchateľov pred súd a ukončila beztrestnosť 

polície a armády; 

3. odsudzuje všetky útoky na civilistov a humanitárnych pracovníkov, pričom útoky 

na humanitárnych pracovníkov bránia pomoci zameranej na záchranu života a jej 

poskytovaniu; zdôrazňuje, že konflikty sa nesmú riešiť vojensky a že vláda Južného 

Sudánu musí zabezpečiť existenciu zmysluplného prímeria, ktoré poukazuje na 

skutočný záväzok týkajúci sa mieru a stability; domnieva sa, že záväzok týkajúci sa 

mieru musí ísť nad rámec jednoduchého ukončenia násilností a musí zahŕňať stiahnutie 

vojsk, rozpustenie etnickej milície, umožnenie neobmedzenej humanitárnej pomoci a 

prepustenie politických väzňov; 

4. vyjadruje hlboké znepokojenie v súvislosti s vážnou humanitárnou situáciou v krajine, 

ktorá sa naďalej zhoršuje; opätovne preto vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby zvýšili 

humanitárnu pomoc s cieľom zmierniť hlad a aby naliehali na vládu Južného Sudánu, 

aby sa zabezpečilo, že ostanú otvorené trasy dodávok humanitárnej pomoci; 

5. vyjadruje poľutovanie nad náborom detí do ozbrojených konfliktov, ktorých sa dopustili 

všetky strany v Južnom Sudáne; zdôrazňuje, že zamestnávanie detí stranami konfliktu je 

vojnovým zločinom, za ktorý musí byť voči veliteľom vyvodená trestná zodpovednosť; 

varuje, že celej generácii mladých ľudí v súčasnosti hrozí, že utrpia vážnu traumu a 

silný emočný zmätok a že sa im nedostane žiadneho vzdelania; žiada, aby humanitárne 

a rozvojové programy EÚ pomáhali pri poskytovaní základného vzdelávania a 

dlhodobej rehabilitácie a poradenstva; dôrazne odsudzuje využívanie vzdelávacích 

zariadení na vojenské operácie; 

6. vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a podpredsedníčku 

Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, 

aby využili všetky dostupné zdroje na zapojenie OSN, Africkej únie (AÚ) a úradu 

IGAD do vytvárania nového politického procesu zameraného na dosiahnutie trvalého 

prímeria a úplné vykonávanie kapitol mierovej dohody o bezpečnosti a správe; 

7. zastáva názor, že AÚ podporená EÚ a jej členskými štátmi musí prevziať aktívnu úlohu 

pri sprostredkovaní politického riešenia na dosiahnutie trvalého mieru v Južnom 

Sudáne, a to aj prostredníctvom vyčlenenia väčšieho množstva zdrojov, ktoré by dostal 

vyslanec Africkej únie pre Južný Sudán Alpha Oumar Konare; podporuje žiadosť o 

uskutočnenie medzinárodnej konferencie organizovanej Komisiou AÚ za účasti OSN a 

úradu IGAD s cieľom zjednotiť a zosúladiť medzinárodné úsilie zamerané na ukončenie 

vojny v Južnom Sudáne; 

8. opakuje, že plne podporuje činnosť osobitného zástupcu OSN pre Južný Sudán a 

mandát misie OSN v Južnom Sudáne (UNMISS) a jej regionálnej jednotky ochrany, 

ktoré sú poverené ochranou civilného obyvateľstva, bránením násiliu páchanému voči 

nemu a vytváraním nevyhnutných podmienok na poskytovanie humanitárnej pomoci; 

vyzýva všetky strany, aby umožnili rýchle vyslanie účinnej regionálnej jednotky 



 

 

ochrany, ktorú poverila Bezpečnostná rada OSN a ktorá má posilniť aktívnu prítomnosť 

misie UNMISS, a vyzýva členské štáty a PK/VP, aby naliehavo a výrazne posilnili 

misiu UNMISS prostredníctvom európskych kapacít; 

9. naliehavo zdôrazňuje potrebu vytvorenia hybridného súdu pre Južný Sudán, v rámci 

čoho Africká únia prijme právne postavenie a OSN a EÚ poskytnú pomoc vo forme 

zdrojov; pripomína, že je to súčasťou mierovej dohody z roku 2016, a preto by sa o tom 

nemalo opätovne rokovať; 

10. trvá na tom, že proces národného dialógu môže byť len vtedy zmysluplný a inkluzívny, 

keď spĺňa jasné kritériá, ku ktorým patrí neutrálne vodcovstvo a zahrnutie opozičných 

skupín a občanov Južného Sudánu žijúcich mimo krajiny, a zároveň musí zahŕňať 

zástupcov všetkých strán konfliktu a iných juhosudánskych zainteresovaných strán 

vrátane zástupcov žien, aby bol legitímny a účinný; 

11. odsudzuje všetky pokusy o obmedzenie slobody prejavu, ktorá je základným ľudským 

právom a súčasťou skutočnej politickej diskusie; odsudzuje zabíjanie humanitárnych 

pracovníkov, zástupcov občianskej spoločnosti a novinárov a žiada, aby tí, ktorí páchajú 

takéto trestné činy, boli postavení pred súd; vyzýva na okamžité prepustenie všetkých 

politických väzňov; 

12. odsudzuje všetky útoky na vzdelávacie zariadenia a verejné budovy a používanie škôl 

na vojenské účely; vyzýva zúčastnené strany, aby dodržiavali usmernenia na ochranu 

škôl a univerzít pred používaním na vojenské účely v ozbrojených konfliktoch; 

13.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Bezpečnostnej rade OSN sa 23. decembra 2016 

nepodarilo prijať rezolúciu, ktorou by bolo uvalené zbrojné embargo na Južný Sudán, 

ustanovený zákaz cestovať a zmrazené aktíva troch vysokopostavených predstaviteľov 

Južného Sudánu; vyzýva EÚ, aby uvalila a účinne presadzovala medzinárodné zbrojné 

embargo voči Južnému Sudánu; je znepokojený správami o transferoch zbraní v Južnom 

Sudáne, v rozpore so spoločnou pozíciou 2008/944/SZBP, ktoré uľahčili 

sprostredkovatelia so sídlom v členských štátoch EÚ; naliehavo vyzýva členské štáty a 

podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku, aby presadzovali dodržiavanie režimu 

EÚ v oblasti kontroly zbraní a formálne nadviazali kontakt s akoukoľvek treťou 

krajinou, u ktorej sa preukázalo, že vyváža zbrane a vojenskú logistickú pomoc do 

Južného Sudánu; 

14. vyzýva orgány, aby zabezpečili, že každý návrat či premiestnenie vnútorne vysídlených 

osôb prebieha bezpečným a dôstojným spôsobom; žiada o využívanie cielených sankcií 

voči všetkým kľúčovým politickým alebo vojenským subjektom vo vláde alebo 

v opozícii, ktoré udržiavajú konflikt alebo porušujú ľudské práva, ako súčasť stratégie 

EÚ na zabezpečenie poskytovania humanitárnej pomoci, zachovania prímeria a 

obnovenia politického procesu zameraného na vykonávanie mierovej dohody; 

15. domnieva sa, že v dôsledku opakujúcich sa konfliktov, neistoty a hromadného 

vysídľovania ľudí sa v súčasnom politickom prostredí nemôžu uskutočniť dôveryhodné 

a pokojné voľby; pripomína, že mandát dočasnej vlády národnej jednoty trvá do júna 

2018; zdôrazňuje význam plnohodnotného zapojenia žien v Južnom Sudáne do 

mierových rokovaní a spravovania krajiny; vyzýva EÚ na podporu obyčajných žien, 

ktoré prispievajú k viditeľnému rozdielu v kvalite mierových rokovaní zvrátením 

tendencie podozrievať, budovaním dôvery a podporou zmierenia; 



 

 

16. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke 

Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, 

vládam a parlamentom členských štátov, vláde Južného Sudánu, Medzivládnemu úradu 

pre rozvoj, komisárovi Južného Sudánu pre ľudské práva, Národnému zákonodarnému 

zhromaždeniu Južného Sudánu, inštitúciám Africkej únie, spolupredsedom Spoločného 

parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ a generálnemu tajomníkovi OSN. 

 


