
46. elismeri a nem kormányzati szervezetek jelentős hozzájárulását a migrációs folyamatok kezelésének
javításához, valamint annak biztosításához, hogy a migránsok nagyobb mértékben járulhassanak hozzá
saját származási országuk fejlődéséhez; kéri továbbá a migráció terén aktív nem kormányzati szerve-
zetek megfelelő támogatását;

47. hangsúlyozza, hogy a diaszpórák, a migránsok szövetségeinek és a nem kormányzati szervezetek
szerepét következetes és hatékony migrációs és fejlesztési politikának kell kísérnie mind a befogadó
országban, mind pedig a származási országban;

48. utasítja társelnökeit, hogy továbbítsák ezen állásfoglalást az AKCS-EU Tanácsnak, az Európai
Bizottságnak és az Afrikai Uniónak.

ÁLLÁSFOGLALÁS (1)

a dárfúri helyzetről

Az AKCS-EU Közös Parlamenti Közgyűlés,

– amely 2007. június 25. és 28. között ült össze a németországi Wiesbadenben,

– tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanács 1591. határozatával létrehozott, Szudánnal foglalkozó szakértői
csoport 2006. október 11-i végleges jelentésére,

– tekintettel az Afrikai Unió (AU) 2004 áprilisában hozott, az Afrikai Unió szudáni missziójának (AMIS)
történő létrehozásáról szóló határozatára,

– tekintettel a nigériai Abudzsában 2006. május 5-én a szudáni kormány (GoS) és a legnagyobb lázadó
csoport, a Szudáni Felszabadítási Hadsereg/Mozgalom (SLA/M) által aláírt dárfúri békemegállapodásra,

– tekintettel a 2007. április 28–29-én Tripoliban elfogadott, a dárfúri politikai folyamatról szóló tripoli
konszenzusra,

– tekintettel a 2007. április 9-én a GoS, az Egyesült Nemzetek (ENSZ) és az Afrikai Unió között létrejött
háromoldalú megállapodásra a könnyű és a nehéz támogatási csomagról,

– tekintettel eljárási szabályzata 17. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel az ENSZ „védelmi felelősség” elve értelmében, amennyiben a nemzeti hatóságok nyilvánvalóan
nem biztosítanak védelmet a lakosság számára, más feladata a szükséges védelemről gondoskodni,

B. mivel Kína az ENSZ Biztonsági Tanácsának állandó tagja és Szudán kiemelt kereskedelmi partnere;
mivel 2007. május 10-én Kna Liu Guijin-t nevezte ki dárfúri különleges megbízottjának,

C. mivel Szudán 2002-ban aláírta a Nemzetközi Büntetőbíróságot létrehozó Római Statútumot, de nem
ratifikálta azt,

D. mivel az Afrikai Unió haderőinek dárfúri teljesítménye igen dicséretre méltó; mivel azonban meg kell
erősíteni ezeket az erőket és biztosítani kell számukra a küldetésük hatékony végrehajtásához szükséges
minden logisztikai és pénzügyi támogatást,

1. üdvözli az AU/ENSZ vegyes haderő 2007. június 12-én történt elfogadását a GoS által; emlékeztet arra,
hogy a GoS korábban kötelezettséget vállalat a vegyes haderő Szudánba való beengedésére; ezért hang-
súlyozza annak fontosságát, hogy biztosítsák a haderő lehető leggyorsabb bevetését és a szudáni ható-
ságokkal való folyamatos együttműködést, és elvárja a GoS-tól a milíciák – többek között a Janjaweed
– lefegyverzését, valamint a dárfúri régió bombázásának beszüntetését;

2007.10.26. C 254/39Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU

(1) Az AKCS-EU Közös Parlamenti Közgyűlés fogadta el 2007. június 28-ánWiesbadenben (Németország).



2. elítéli a tűzszünet bármely fél általi megsértését, különösen a civil lakosság elleni erőszak minden
formáját és a humanitárius segélyszervezetek célpontként való kezelését;

3. felhívja a GoS-t az ENSZ-szel való teljes körű együttműködésre és a vonatkozó ENSZ-határozatok
végrehajtására;

4. felhívja az ENSZ-t a „védelmi felelősség” elvével összhangban történő cselekvésre annak biztosítása
révén, hogy a jövőbeni vegyes haderő az ENSZ Charta értelmében teljes körű felhatalmazással rendel-
kezzen civilek védelmezésére;

5. felhívja az EU-t és más nemzetközi szereplőket megfelelő intézkedések alkalmazására, amelyek a
tűzszünetet megsértő, vagy a civil lakosság, a békefenntartók vagy a humanitárius segélyszervezetek
elleni erőszakos cselekmények elkövetőire irányulnak, valamint arra, hogy tegyenek meg minden szük-
séges lépést a büntetlenség megszüntetésére;

6. felhívja az EU-t és az Afrikai Uniót, hogy képviseljenek egységes frontot a dárfúri konfliktus rendezé-
sére irányuló erőfeszítéseikben, és helyezzenek előtérbe egy átfogó békefolyamatot, amelynek magában
kell foglalnia a dárfúri törzsekkel, az országban lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek közössé-
geivel, női csoportokkal és egyéb civil társadalmi csoportokkal való konzultációt, illetve e csoportok
képviseletét; felhívja a nemzetközi közösséget annak biztosítására, hogy az ENSZ/AU közvetítés a
dárfúri helyzet békés rendezésének egyetlen útja legyen, valamint arra, hogy támogassák az ellenzéki
csoportok bevonásával folytatott politikai párbeszéd folyamatot Csádban és a Közép-afrikai
Köztársaságban;

7. felhívja a nemzetközi közösséget, hogy alakítson ki konszenzust arra vonatkozóan, hogy melyek
legyenek a következő stratégiai lépések Dárfúrban, vonjanak be minden lépésbe olyan kulcsfontosságú
szereplőket mint Kína és az USA, hozzanak létre egy kapcsolattartó csoportot, amely képes az ilyen
konszenzus folyamatos fenntartására és megújítására, továbbá gyakoroljanak nyomást minden lázadó
mozgalomra és a GoS-ra a tűzszünet megkezdésére és új béketárgyalások kezdeményezésére;

8. bizalomépítő intézkedések – úgymint a Dárfúr-Dárfúr párbeszéd és konzultáció – folyamatos európai
uniós és nemzetközi támogatására hív fel, a konfliktusban részt vevő valamennyi fél és a civil társa-
dalom bevonásával;

9. felhívja a Szudáni Népi Felszabadási Mozgalmat (SPLM), hogy segítse a dárfúri lázadó csoportok egye-
sülését, hogy lehetővé váljon számukra a nemzetközi tárgyalásokon való részvétel; felhívja a nemzet-
közi közösséget, hogy gyakoroljon nyomást a lázadó csoportokra az egyesülésük érdekében, és felhívja
a GoS-t, hogy adjon időt a lázadóknak az átrendeződésre;

10. felhívja a nemzetközi közösséget, az Afrikai Uniót és az ENSZ-t egy olyan politikai folyamatban való
részvételre, amely azzal kezdődik, hogy segítenek a fennmaradó lázadó csoportoknak az egyesülésben,
hogy ezáltal egységesen tudjanak tárgyalni, szélesítsék a részvételt és megerősítsék a tárgyalási
struktúrát;

11. diplomáciai és békés eszközök alkalmazásával történő, a lehető legteljesebb együttműködésre hív fel a
Közép-afrikai Köztársasággal, Csáddal és a GoS-sal, a mindenki érdekét szolgáló regionális biztonság
megteremtéséért;

12. üdvözli a dárfúri politikai folyamatról szóló tripoli konszenzust (1), amely sürgeti a konfliktusban részt
vevő feleket, hogy „haladéktalanul vessenek véget az ellenségeskedésnek és késlekedés nélkül teljesítsék
a tűzszünet betartására tett kötelezettségvállalásukat”, figyelmeztet, hogy „azoknak, akik akadályozzák
a dárfúri békefolyamatot, vállalniuk kell ennek következményeit”, továbbá hangsúlyozza, hogy „a
vegyes működésre való átállás megvalósításáig szükség van az AMIS folyamatos finanszírozására”;

13. sürgeti a GoS-t a Nemzetközi Büntetőbíróság statútumának ratifikálására és az ENSZ Biztonsági Tanács
1593. sz. határozata szerinti felelősségeknek való megfelelésre; felszólítja azokat a személyeket, akik
ellen a Nemzetközi Büntetőbíróság vádat emelt, hogy adják fel magukat;
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(1) A tripoli konszenzus a dárfúri helyzetről 2007. április 28–29-én, Tripoliban rendezett nemzetközi találkozó eredménye-
ként létrejött dokumentum. A találkozó az ENSZ, az Afrikai Unió, az EU, az Arab Államok Ligája, Szudán, Csád, Egyiptom,
Eritrea, Líbia, Kína, Franciaország, Oroszország, az Egyesült Királyság, az USA, Kanada, Hollandia és Norvégia részvételével
zajlott.



14. elismeri azokat az erőfeszítéseket, amelyekkel Kína hozzájárult az ENSZ vegyes haderő bevetéséhez;
sürgeti Kínát, hogy használja ki befolyását és építsen a közelmúltban tett lépésekre, és ösztönözze a
GoS-t, hogy folytassa a lázadó csoportokkal folytatott átfogó tárgyalásait a konfliktus békés rendezése
érdekében;

15. felhívja továbbá a harmadik feleket, hogy szüntessék be a konfliktusban részt vevő felek felé irányuló
fegyverkivitelt a régióban, és tartsák tiszteletben az emberi jogokat és a nemzetközi békét és bizton-
ságot a Szudánnal való kapcsolataikban;

16. úgy véli, hogy a dárfúri konfliktus alapvető okai az elmaradottságban, a régióban élő népesség gazda-
sági és politikai marginalizációjában, valamint az éghajlatváltozáshoz köthető súlyos ökológiai problé-
mákban keresendők úgymint a gyors elsivatagosodásban, a gyakori aszályban és a fokozódó
vízhiányban;

17. felhívja a GoS-t és a nemzetközi közösséget, hogy mindent tegyenek meg a dárfúri régió elmaradottsá-
gának felszámolása érdekében, ideértve a vízhiány hatalmas problémáját is, biztosítsanak jelentős
mértékű humanitárius segélyt, valamint jogállamiság és a népesség politikai és gazdasági jogainak erősí-
tését célzó támogatásokat;

18. felhívja a konfliktusban részt vevő feleket, hogy tartózkodjanak a 18 év alatti gyermekkatonák toborzá-
sától és alkalmazásától, és felhívja a szudáni hatóságokat a lakóhelyüket elhagyni kényszerült gyer-
mekek, különösen a kísérő nélküli kiskorúak védelmére, a vonatkozó egyezményekben megállapítottak
értelmében;

19. utasítja társelnökeit, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást az AKCS-EU Tanácsnak, a Bizottságnak, a
szudáni kormánynak és parlamentnek, az ENSZ Biztonsági Tanácsának és az Afrikai Unió
intézményeinek.
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