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NOTE 
fra: Generalsekretariatet for Rådet 
til: delegationerne 
Vedr.: Rådets konklusioner om køreplanen for Sudan og Sydsudan 
 
 

På samlingen den 23. juli 2012 vedtog Rådet konklusionerne om køreplanen for Sudan og Sydsudan 

i bilaget til denne note. 
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BILAG 
 

 

 

Rådets konklusioner om køreplanen for Sudan og Sydsudan 
 

1. EU gentager sin stærke støtte til Den Afrikanske Unions (AU) køreplan for Sudan og 

Sydsudan og til FN's Sikkerhedsråds resolution 2046 (2012) og opfordrer kraftigt parterne til 

fuldt ud og ubetinget at gennemføre køreplanen/UNSCR 2046 inden for den fastsatte 

tidsramme. 

 

2. Denne køreplan har allerede ført til en række positive resultater, herunder en betydelig 

nedgang i kamphandlinger langs grænsen, tilbagetrækningen af sudanske og sydsudanske 

styrker fra Abyei - med undtagelse af det sudanske oliepoliti - og genoptagelsen af 

forhandlingerne mellem parterne under ledelse af AU's højniveaupanel. Det er altafgørende, 

at parterne nu træffer de resterende foranstaltninger i køreplanen/UNSCR for at afklare alle 

udestående spørgsmål inden fristen den 2. august, som er fastlagt i UNSCR 2046. I den 

forbindelse hilser EU mødet mellem præsidenterne for henholdsvis Sudan og Sydsudan den 

14. juli velkomment. 

 

3. Sudan og Sydsudan står ved en vigtig skillevej. Hvis køreplanen/UNSCR gennemføres fuldt 

ud, vil det åbne op for et langt mere positivt perspektiv for begge lande med hensyn til godt 

naboskab mellem Sudan og Sydsudan og forbedrede relationer med resten af det 

internationale samfund, herunder Den Europæiske Union, og dermed gøre det muligt, at 

yderligere støtte kan overvejes. Manglende overholdelse vil til gengæld have negative 

konsekvenser, herunder at der eventuelt træffes relevante forholdsregler i henhold til 

artikel 41 i De Forenede Nationers pagt. EU opfordrer regeringerne i både Sudan og Sydsudan 

til at tage udfordringen op og udvise det lederskab, der er nødvendigt for at opbygge et stærkt 

og gensidigt fordelagtigt forhold mellem de to lande. 

 

4. EU er dybt bekymret over forværringen af den humanitære situation i Sydkordofan og Blå 

Nil. EU opfordrer kraftigt Sudans regering til at gennemføre bestemmelserne om Sydkordofan 

og Blå Nil i køreplanen/UNSCR og navnlig tillade øjeblikkelig og uhindret adgang for 

internationale humanitære organisationer til de berørte civilbefolkninger i disse områder. 
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5. EU opfordrer Sudans regering og SPLM/North til at genoptage forhandlingerne uden 

yderligere forsinkelse for at nå til en politisk forhandlingsløsning på konflikten i Sydkordofan 

og Blå Nil på grundlag af rammeaftalen af 28. juni 2011 og med henblik på en inklusiv 

national dialog, der imødekommer alle sudanske borgeres behov og forhåbninger inden for 

åbne og demokratiske rammer. 

 

6. EU støtter AU's fremme af en holistisk strategi for at opnå fred, retfærdighed og forsoning og 

for at prioritere demokratiseringsprocessen højt i såvel Sudan som Sydsudan, som en 

nødvendig forudsætning for stabilitet og retfærdig regeringsførelse. 

 

 

________________________ 


