
 
12770/12  ioo/NC/aa 1 
 DG C 1   LV 

 

EIROPAS SAVIENĪBAS 
PADOME 

 Briselē, 2012. gada 23. jūlijā (23.07) 
(OR. en) 

  

12770/12 
 
 
 
 

  

COAFR 233 
ACP 146 
PESC 971 
DEVGEN 217 
COTER 81 
COMAG 84 
COHAFA 98 
RELEX 710 

 
PIEZĪME 
Sūtītājs: Padomes Ģenerālsekretariāts 
Saņēmējs: delegācijas 
Temats: Padomes secinājumi par Sudānai un Dienvidsudānai paredzēto plānu 
 
 

Padome 2012. gada 23. jūlija sanāksmē pieņēma šīs piezīmes pielikumā pievienotos secinājumus 

par Sudānai un Dienvidsudānai paredzēto plānu. 
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PIELIKUMS 

 
 

 

Projekts – Padomes secinājumi par Sudānai un Dienvidsudānai paredzēto plānu 

 

1. ES atkārtoti apliecina stingru atbalstu Āfrikas Savienības sagatavotajam Sudānai un 

Dienvidsudānai paredzētajam plānam un ANO Drošības padomes Rezolūcijai 2046 (2012) un 

mudina iesaistītās Puses noteiktajā termiņā pilnīgi un bez nosacījumiem īstenot Plānu un ANO 

DP Rezolūciju 2046.  

 

2. Šis plāns jau ir devis dažus pozitīvus rezultātus, tostarp ir ievērojami samazinājusies 

karadarbība pie robežas, Sudānas un Dienvidsudānas spēki – izņemot Sudānas naftas policiju – 

ir atvilkti no Abjejas, kā arī Āfrikas Savienības Augsta līmeņa īstenošanas darba grupas 

aizgādībā ir atsāktas Pušu sarunas. Ir ļoti svarīgi, ka Puses tagad veic atlikušos pasākumus, kas 

noteikti Plānā un ANO DP Rezolūcijā, lai atrisinātu visus atlikušos jautājumus līdz 2. augustam, 

kas ir ANO DP Rezolūcijā 2046 noteiktais termiņš. Šajā sakarā ES pauž gandarījumu par 

Sudānas un Dienvidsudānas prezidentu tikšanos 14. jūlijā. 

 

3. Sudāna un Dienvidsudāna ir nonākušas svarīgās krustcelēs. Pilnībā īstenojot Plānu un ANO DP 

Rezolūciju, abām valstīm pavērsies daudz pozitīvāka nākotne gan labākām Sudānas un 

Dienvidsudānas kaimiņattiecībām, gan labākām attiecībām ar pārējo starptautisko sabiedrību, 

tostarp Eiropas Savienību, kas ļaus apsvērt turpmāka atbalsta piešķiršanu. Turpretim plāna un 

rezolūcijas neievērošanai būtu negatīvas sekas, tostarp iespējams tiks piemēroti ANO Statūtu 

41. pantā paredzētie atbilstošie pasākumi. ES aicina Sudānas un Dienvidsudānas valdības 

izmantot izdevību un demonstrēt vajadzīgās vadības spējas, lai izveidotu spēcīgas un savstarpēji 

izdevīgas abu valstu attiecības.  

 

4. ES ir ļoti noraizējusies par humanitārā stāvokļa pasliktināšanos Dienvidkordofānā un Zilajā 

Nīlā. ES mudina Sudānas valdību īstenot Plāna un ANO DP Rezolūcijas noteikumus attiecībā 

uz Dienvidkordofānu un Zilo Nīlu, tostarp atļaut starptautiskās humānās palīdzības aģentūrām 

netraucētu un tūlītēju piekļuvi konflikta skartajiem civiliedzīvotājiem šajos reģionos.  
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5. ES aicina Sudānas valdību un Sudānas tautas atbrīvošanās kustību no ziemeļiem (SPLM-North) 

nekavējoties atsākt sarunas, lai panāktu konflikta Dienvidkordofānā un Zilajā Nīlā politisku 

noregulējumu sarunu ceļā, pamatojoties uz 2011. gada 28. jūnija Pamatnolīgumu un ņemot vērā 

iekļaujošu valstisku dialogu atklātā un demokrātiskā veidā, kas atbilst visām Sudānas pilsoņu 

vajadzībām un to centieniem.  

 

6. ES atbalsta Āfrikas Savienības virzīto holistiskās pieejas izmantošanu centienos panākt mieru, 

tiesiskumu un izlīgumu un par obligātu stabilitātes un taisnīgas pārvaldības priekšnosacījumu 

noteikt gan Sudānas, gan Dienvidsudānas demokratizāciju. 

 

________________________ 


