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 Med henblik på mødet i Folketingets Europaudvalg den 10. december 2004 – 

dagsordenspunkt rådsmøde (almindelig anliggender og eksterne forbindelser) 
den 13.-14. december 2004 – vedlægges Udenrigsministeriets supplerende 
notat vedrørende dagsordenspunkt 15. 
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SUPPLERENDE AKTUELT NOTAT 

  
Til: Folketingets Europaudvalg 

 

J.nr.:  

CC:  
 

Bilag:  

Fra: Udenrigsministeriet 
 

Dato: 6. december 2004 

Emne: Supplerende bidrag til det samlede aktu-
elle notat for rådsmøde (almindelige 
anliggender og eksterne forbindelser) 
den 13.-14. december 2004: Dagsor-
denpunkt 15: Sudan 

  

 
Nyt notat. 
 
Rådet forventes at drøfte den aktuelle situation i Sudan, især status for fredsproces-
serne og krisen i den vestlige Darfur region.  
 
Parterne i nord-syd konflikten har den 18. november 2004 over for FN’s Sikker-
hedsråd forpligtet sig til indgåelse af en fredaftale inden årets udgang. Samtidig er 
sikkerhedssituationen i Darfur på det seneste forværret med flere overtrædelser af 
våbenhvilen. Den Afrikanske Unions observatørmission er under udvidelse mod 
3.320 personer og med et styrket mandat. EU lægger pres på Sudans regering og 
oprørsbevægelserne om overholdelse af indgåede aftaler. EU støtter den Afrikanske 
Unions observatørmission, politisk, finansielt, logistisk og planlægningsmæssigt.  
 
Under drøftelserne ventes rådet med udgangspunkt i den seneste udvikling at foku-
sere på, hvordan EU i samarbejde med FN og AU fortsat kan bidrage aktivt til 
fredsprocesserne og løsning af krisen i Darfur. Rådet kan forventes at understrege 
EU’s fortsatte deltagelse i det international pres på parterne, fortsatte støtte til den 
udvidede AU’s observatørmission i Darfur samt aktive rolle i mæglingsbestræbel-
serne. 
 
Overvejelser om nærheds- og proportionalitetsprincippet er ikke relevante i forbin-
delse med  dette dagsordenspunkt. 
 
Folketingets Europaudvalg har tidligere modtaget aktuelt notat om sagen, senest 
forud for rådsmødet (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 22.-23. 
november 2004. 
 
 
 

 


