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Διοργανικής Συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006) - 2010 

- Ετήσια έκθεση της Ύπατης εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα 

εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

 

 

1. Η Διοργανική Συμφωνία (ΔΣ) της 17ης Μαΐου 2006, σημείο Ζ παράγραφος 43 προβλέπει 

ότι «κάθε έτος, η Προεδρία του Συμβουλίου ζητεί τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

σχετικά με έγγραφο που καταρτίζει το Συμβούλιο, το οποίο θα διαβιβάζεται μέχρι τις 15 

Ιουνίου του εν λόγω έτους, για τα κύρια θέματα και τις βασικές επιλογές της ΚΕΠΠΑ για το 

μέλλον, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών επιπτώσεων για τον γενικό 

προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αξιολόγηση των μέτρων που άρχισαν το έτος ν-

1». 

 

2. Η Επιτροπή Πολιτικής και Ασφαλείας εξέτασε κατά τις συνεδριάσεις της 1ης και 5ης 

Ιουλίου 2011 το σχέδιο έκθεσης ως έχει στο παράρτημα. 

 

3. Βάσει των ανωτέρω, καλείται η ΜΕΑ να εγκρίνει το σχέδιο έκθεσης και να το διαβιβάσει στο 

Συμβούλιο προς έγκριση.  

_________________ 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στόχος του παρόντος εγγράφου είναι να παρουσιασθούν τα μέτρα και οι δράσεις της Κοινής 

Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας που εφαρμόσθηκαν το 2010 καθώς και 

αξιολόγησή τους μέχρι τούδε. Παρουσιάζονται επίσης οι απόψεις και οι βασικές επιλογές που θα 

κατευθύνουν την εξωτερική πολιτική της ΕΕ για τους ερχόμενους μήνες. Η παρούσα έκθεση 

βασίζεται στην παράγραφο 43 της Διοργανικής Συμφωνίας για δημοσιονομική πειθαρχία και 

χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. Αποτελεί επίσης έκφραση της δέσμευσης της Ύπατης 

Εκπροσώπου να αναπτύξει συνολικό διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναφορικά με την 

εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επανέλαβε στη δήλωσή της περί πολιτικής 

λογοδοσίας τον Ιούλιο του 2010. 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ : ΕΝΟΨΕΙ ΤΟΥ 2012 

Το 2010 απετέλεσε ορόσημο για την ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική με την έναρξη ισχύος της 

Συνθήκης της Λισσαβώνας και τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Με 

τις αλλαγές αυτές ολοκληρώθηκε επιτυχώς μια δεκαετία ενδοευρωπαϊκών συζητήσεων όσον αφορά 

τη θεσμική μεταρρύθμιση. Παράλληλα, το έτος αυτό μας υπενθύμισε κατ' επανάληψη τους λόγους 

για τους οποίους χρειαζόμαστε ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική. Σε ένα πλανήτη περισσότερο 

ολοκληρωμένο και παγκοσμιοποιημένο από ποτέ, αντιμετωπίζουμε απειλές συνεχώς 

διαφοροποιούμενες αλλά και ολοένα και περισσότερο διασυνδεόμενες: διάδοση όπλων, 

τρομοκρατία, οργανωμένο έγκλημα, περιφερειακές συρράξεις, καθώς και διακοπές του 

ενεργειακού εφοδιασμού και οι συνέπειες επί της ασφάλειας από την αλλαγή του κλίματος. Η 

εξωτερική μας πολιτική οφείλει να προσαρμοστεί και να καταστεί ικανότερη στην αντιμετώπιση 

των απειλών αυτών στην πηγή τους, πολύ συχνά δε σε ασταθή και απομονωμένα μέρη του 

πλανήτη. Για να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις μόνιμης αλλαγής, απαιτείται σε ολοένα 

αυξανόμενο βαθμό να εφαρμόσουμε μια σφαιρική προσέγγιση, αντλώντας από το πλήρες φάσμα 

των μέσων ΚΠΑΑ και των διπλωματικών, αναπτυξιακών και εμπορικών μέσων που διαθέτουμε. Η 

εφαρμογή αναζωογονημένης στρατηγικής για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα αποτελέσει σημαντικό 

στοιχείο. 

Ακριβώς για το σκοπό αυτόν σχεδιάσθηκε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. 

Συγκεντρώνει εμπειρία στη διπλωματία, στη διαχείριση κρίσεων και στην ανάπτυξη. Έχουν τεθεί οι 

βάσεις: η ΕΥΕΔ λειτουργεί πλήρως και έχει ολοκληρωθεί ο διορισμός των ανώτερων διοικητικών 

στελεχών της. Δεν πρέπει ωστόσο να υποτιμηθούν οι προκλήσεις που οδήγησαν στη δημιουργία 

της υπηρεσίας, ενώ ο πλανήτης δεν θα σταματήσει να περιστρέφεται και να μας περιμένει. 

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι μπορεί να διαδραματίσει το ρόλο για τον οποίο δημιουργήθηκε, 

πρέπει να της χορηγηθούν οι απαιτούμενοι πόροι. 
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Προτεραιότητα της ημερήσιας διάταξης αποτελεί ο μετασχηματισμός που συμβαίνει στη Μέση 

Ανατολή και τη Βόρειο Αφρική. Πρόκειται αναμφισβήτητα για γεγονός ιστορικών διαστάσεων. 

Αλλαγή έχει επέλθει στην Τυνησία, την Αίγυπτο και άλλες χώρες της περιοχής με ταχύτητα και 

εύρος που ελάχιστοι είχαν προβλέψει. Αν και σε χώρες όπως η Λιβύη και η Συρία συνεχίζεται η 

ωμή βία, στο σύνολό της η «Αραβική άνοιξη» δημιούργησε τη δυνατότητα για καλύτερη ζωή και 

ανάκτηση της αξιοπρέπειας, με αυξημένο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολυφωνία, 

κράτος δικαίου και κοινωνική δικαιοσύνη, από κοινού με μεγαλύτερη ευημερία. Είναι η 

σημαντικότερη ευκαιρία εδώ και μια γενεά προκειμένου να στηριχθεί η οικοδόμηση μιας 

δημοκρατικής, σταθερότερης και ελεύθερης γειτονιάς στα όρια της ηπείρου μας. Με τις 

κατάλληλες κινήσεις μπορούμε να συμβάλουμε αληθινά στη διαμόρφωση της πορείας των 

γεγονότων, ενώ θα αναγνωρίζουμε τη συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συμβουλεύει και να συνδράμει, πρέπει όμως να αφουγκραστεί και 

τις φιλοδοξίες των λαών και να αναγνωρίσει ότι είναι οι μόνοι που μπορούν να αποφασίσουν για το 

μέλλον τους. Μπορούμε ταυτόχρονα να έχουμε αποφασιστική επιρροή. Η εταιρική σχέση θα 

δομηθεί γύρω από τέσσερα στοιχεία: δηµοκρατικός µετασχηµατισµός και οικοδόµηση θεσµών· 

προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· δεσμοί με τους λαούς, μεταξύ των οποίων και με την 

κοινωνία των πολιτών· και προώθηση βιώσιμης οικονομικής μεγέθυνσης και οικονομικής 

ανάπτυξης. Θα απαιτηθούν επίσης ισχυρές διαπροσωπικές σχέσεις με τα πρόσωπα που ηγούνται 

της διαδικασίας αλλαγής. Η Ύπατη Εκπρόσωπος έχει ξεκινήσει εγκαίρως τις σχετικές επαφές με 

επισκέψεις στην Αίγυπτο, την Τυνησία και άλλες χώρες της περιοχής, στέλνοντας σαφές μήνυμα 

για τη στήριξη από την ΕΕ. 

Η ΕΕ έχει ήδη παράσχει μεγάλη στήριξη, με ανθρωπιστική βοήθεια, συνδρομή για τη δημιουργία 

θεσμών και στήριξη στην προετοιμασία εκλογών. Τα προσεχή έτη θα προχωρήσουμε περαιτέρω σε 

αυτήν την οδό. Αυτό θα σημαίνει στήριξη της χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς ανάπτυξης και της 

κοινωνικής δικαιοσύνης, μέσω και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της Ευρωπαϊκής 

Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. Θα απαιτηθεί βελτίωση της πρόσβασης στις αγορές 

ούτως ώστε οι να επεκταθούν οι εμπορικές διασυνδέσεις σε όλη τη περιοχή της Μεσογείου. Θα 

απαιτηθούν επαρκείς οικονομικοί πόροι με καλύτερη στοχοθέτησή τους. Θα απαιτηθεί επίσης 

μεγαλύτερη κινητικότητα, καθώς θα καθιστούμε ευκολότερο για τους ανθρώπους, και ειδικότερα 

για τους νέους, να ταξιδεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να αποκτούν εμπειρία, ενώ θα 

διασφαλίζεται διαχειριστική προσέγγιση της μετανάστευσης και συνεργασία κατά της παράνομης 

μετανάστευσης. Μακροπρόθεσμα, πρέπει να φιλοδοξούμε να δημιουργήσουμε ουσιαστικές και 

εκτεταμένες ζώνες ελεύθερων συναλλαγών σε όλη την περιοχή. 
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Μεμονωμένα οι χώρες της περιοχής θα απαιτήσουν διαφοροποιημένες προσεγγίσεις, ανάλογα με 

τις περιστάσεις και τις προσδοκίες τους. Εφόσον όμως οι χώρες επιθυμούν να προχωρήσουν 

περισσότερο και ταχύτερα στην εισαγωγή μεταρρυθμίσεων, η ΕΕ θα ανταποκριθεί αναλόγως. Η 

Ένωση για τη Μεσόγειο αναλαμβάνει ένα σημαντικό ρόλο ως πλαίσιο των διεργασιών αυτών, αλλά 

χρειάζεται μια νέα ώθηση για να υλοποιήσει πλήρως τη δυναμική της. 

Οι αλλαγές που παρατηρούνται στο σύνολο του αραβικού κόσμου, κατέστησαν περισσότερο 

επείγουσα την ανάγκη για πρόοδο στην ειρηνευτική διαδικασία της Μέσης Ανατολής. Επιδίωξή 

μας είναι η δίκαιη και μόνιμη επίλυση της ισραηλοπαλαιστινιακής διένεξης, με το κράτος του 

Ισραήλ και ένα ανεξάρτητο, δημοκρατικό, εδαφικά συνεχές, κυρίαρχο και βιώσιμο Παλαιστινιακό 

κράτος τα οποία θα συμβιώνουν ειρηνικά και με ασφάλεια. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι 

τρέχουσες εξελίξεις θα μας φέρουν πλησιέστερα στο στόχο αντί να μας απομακρύνουν από αυτόν. 

Συνεργαζόμενη με τους εταίρους της Τετραμερούς, τους τελευταίους μήνες η Ευρωπαϊκή Ένωση 

διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην προσέγγιση των ενεχομένων πλευρών. Η δέσμευση αυτή θα 

συνεχιστεί. Παράλληλα με αυτές τις διπλωματικές προσπάθειες, η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει 

πρόθυμη να παράσχει περαιτέρω πολιτική και οικονομική στήριξη και στήριξη για τη δημιουργία 

θεσμών στον παλαιστινιακό λαό. 

Και άλλα μέρη της γειτονιάς μας θα αντιμετωπίσουν σημαντικές προκλήσεις κατά τους προσεχείς 

μήνες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διατηρήσει τον κεντρικό ρόλο της στα Δυτικά Βαλκάνια. Η 

ευρωπαϊκή προοπτική πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί το πρότυπο για μια ευρύτερη πολιτική 

ολοκλήρωση, ενόσω τα τραύματα της σύγκρουσης της δεκαετίας του '90 απομακρύνονται στη 

μνήμη. Αν και, εν κατακλείδι, μόνο οι ίδιες οι χώρες μπορούν να φέρουν εις πέρας το σκληρό έργο 

του μετασχηματισμού τους προκειμένου να συμμορφωθούν προς τις ευρωπαϊκές προϋποθέσεις, η 

ΕΕ θα εξακολουθήσει να βοηθά. Ο διάλογος μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινας που ξεκίνησε το 

2010, αποτελεί μια πραγματική ευκαιρία για αλλαγή πλεύσης, τόσο με προαγωγή της συνεργασίας, 

προχωρώντας στο μονοπάτι προς την Ευρώπη, όσο και βελτιώνοντας τις ζωές του κόσμου. Η ΕΕ θα 

εξακολουθήσει να διευκολύνει τον διάλογο αυτόν. Στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η Ύπατη Εκπρόσωπος 

έχει καταβάλει άοκνες προσπάθειες σύμφωνα με τη νέα στρατηγική της ΕΕ για να σπάσει το 

πολιτικό αδιέξοδο. 
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Στην ανατολική μας γειτονιά, παραμένει βασική η δέσμευση της ΕΕ για προαγωγή της ασφάλειας, 

της δημοκρατίας και της ευημερίας. Η εικόνα της περιοχής είναι ανάμικτη. Οι εξελίξεις στη 

Δημοκρατία της Μολδαβίας κατά το περασμένο έτος ήταν ενθαρρυντικές. Στην Υπερδνειστερία, 

παρόλο που τα μηνύματα είναι ποικίλα, η ΕΕ θα επιδιώξει να βελτιώσει τον ρόλο της στο πλαίσιο 

της σύνθεσης «5+2» για τη διευθέτηση και θα ωθεί προς την κατεύθυνση της επανάληψης των 

επίσημων συνομιλιών διευθέτησης. Αλλά μετά τις προεδρικές εκλογές στη Λευκορωσία τον 

περασμένο Δεκέμβριο, η ΕΕ δεν είχε εναλλακτική λύση από την υιοθέτηση σκληρής απάντησης. 

Και έξι έτη μετά την πορτοκαλί επανάσταση στην Ουκρανία, η πρόοδος προς μια περισσότερο 

ανοικτή και δημοκρατική κοινωνία παραμένει ανομοιογενής. Το 2011 αποτελεί ευκαιρία 

προβληματισμού για την ανατολική εταιρική σχέση, μια διετία μετά τη εγκαινίασή της, και 

πρότυπο για τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να συνεχίσουμε αποτελεσματικότερα τη συνεργασία 

μας. Η συνέργεια του Ευξείνου Πόντου της ΕΕ έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει, αλλά 

χρειάζεται νέα ώθηση για να υλοποιήσει πλήρως τη δυναμική της. 

Στη Γεωργία, η ΕΕ συμμετέχει ενεργά, μέσω και της Αποστολής Επιτήρησης της ΕΕ, και ως 

συμπρόεδρος στις διαπραγματεύσεις της Γενεύης σχετικά με τις αποσχισθείσες περιοχές της Νότιας 

Οσετίας και της Αμπχαζίας. Υφίσταται η δυνατότητα διεύρυνσης της συμμετοχής μας όσον αφορά 

την κατάσταση στο Ναγκόρνο Καραμπάχ. 

Για την αντιμετώπιση αυτών καθώς και άλλων προβλημάτων στην ανατολική μας γειτονιά, καθώς 

και των βασικών ζητημάτων της διεθνούς σκηνής, παραμένει ζωτικής σημασίας η ισχυρή 

στρατηγική εταιρική σχέση με τη Ρωσία. Η συνεργασία μας με τη Ρωσία πρέπει να βασίζεται στην 

συμμετοχή βάσει αρχών: εδραιωμένη στην επιδίωξη κοινών συμφερόντων, με σταθερή εμμονή στις 

αξίες της ΕΕ και δυνατότητα αποτελεσματικής αντιμετώπισης των διαφορών. 

Πέραν τούτων, η παγκόσμια τάξη εξελίσσεται με πρωτοφανή ταχύτητα. Η παγκοσμιοποίηση και οι 

συνέπειες της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης επιταχύνουν τη μετάθεση του πολιτικού 

και οικονομικού βάρους στις νέες αναδυόμενες δυνάμεις στην Ασία, τη Λατινική Αμερική και 

αλλού. Όλο και περισσότερο οι χώρες αυτές θα έχουν έναν αποφασιστικό ρόλο σε ζητήματα 

παγκόσμιου ενδιαφέροντος, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η οικονομική μεγέθυνση, το 

εμπόριο, η αλλαγή του κλίματος και η ασφάλεια. Έχουν ήδη προχωρήσει αρκετά οι διαδικασίες 

ανταπόκρισης στην πραγματικότητα αυτήν οι οποίες αφορούν τον εκσυγχρονισμό και τη 

μεταρρύθμιση της αρχιτεκτονικής των διεθνών οργανισμών, όπως τα Ηνωμένα Έθνη και το Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο. Το περασμένο έτος, η ΕΕ, υπό την καθοδήγηση της Ύπατης Εκπροσώπου, 

κατέβαλε σημαντικές προσπάθειες για την αναβάθμιση της συμμετοχής της ΕΕ στο έργο του ΟΗΕ. 

Μετά την έγκριση του ψηφίσματος 65/276 από τη Γενική Συνέλευση των ΗΕ, ΕΕ θα εκμεταλλευτεί 

στο έπακρον τις νέες ευκαιρίες. 
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Την περασμένη δεκαετία η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέπτυξε στρατηγικές εταιρικές σχέσεις με τις 

χώρες εκείνες που διαμορφώνουν το τοπίο του εικοστού πρώτου αιώνα: Ηνωμένες Πολιτείες, 

Ρωσία, Κίνα, Βραζιλία και Ινδία, καθώς και Ιαπωνία, Μεξικό, Νότιος Αφρική, Δημοκρατία της 

Κορέας και άλλες. Μια από τις βασικές προτεραιότητες της Ύπατης Εκπροσώπου είναι οι εν λόγω 

εταιρικές σχέσεις να καταστούν αποτελεσματικότερες. Το φθινόπωρο του 2010, το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο εγκαινίασε διαδικασία προβληματισμού, υπό την καθοδήγηση της Ύπατης 

Εκπροσώπου, σχετικά με τους τρόπους αξιοποίησης των διατάξεων της συνθήκης της Λισσαβώνας 

για να το επιτύχουμε. Η διαδικασία αυτή θα συνεχιστεί και το 2011. Εφέτος θα έχουμε επίσης 

πολλές ευκαιρίες να εφαρμόσουμε στην πράξη τα συμπεράσματα, συμπεριλαμβανομένων συνόδων 

κορυφής με την Κίνα και την Ινδία. Πρέπει να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες αυτές για να 

συνενώσουμε τους στόχους μας όσον αφορά τα οικονομικά και πολιτικά θέματα. Τους πρόσφατους 

μήνες επεκτάθηκε, παραδείγματος χάριν, η ατζέντα μας για τα θέματα ασφαλείας με την Ινδία, 

μεταξύ άλλων με συχνότερες επαφές στον τομέα της αντιτρομοκρατίας καθώς και μεταξύ 

στρατιωτικών επιτελείων. 

Το ιρανικό πυρηνικό ζήτημα παραμένει ένα ζήτημα ιδιαίτερης σοβαρότητας, τόσο για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και για το σύνολο της διεθνούς κοινότητας. Θα εξακολουθήσουμε να 

συνεργαζόμαστε με τις έξι στενότερα ενεχόμενες χώρες στην επιδίωξη της διττής προσέγγισής μας, 

με την οποία πιέζεται το Ιράν να συμμορφωθεί προς τις απαιτήσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των 

ΗΕ και του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας και να επανέλθει σε ουσιαστικές 

διαπραγματεύσεις, ενώ παρέχονται σημαντικά κίνητρα για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης σχετικά 

με τη φύση του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος μέσω διαπραγματεύσεων. Οι κυρώσεις που 

έχουν επιβληθεί από το 2007 έχουν ήδη σημαντικό αντίκτυπο. Εάν το Ιράν διατηρήσει την ίδια 

πορεία, η πίεση θα ενισχυθεί χωρίς ωστόσο να κλείσουμε την πόρτα σε γνήσιο διάλογο. Η Ύπατη 

Εκπρόσωπος, μαζί με την Κίνα, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Ρωσία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις 

Ηνωμένες Πολιτείες, έχει καταβάλει προσπάθειες και θα εξακολουθήσει να καταβάλλει 

προκειμένου να πείσει την ιρανική ηγεσία να αρχίσει ουσιαστικό διάλογο. 

Οι προκλήσεις που μας παρουσιάζονται στο Αφγανιστάν και στο Πακιστάν είναι εντυπωσιακές. Η 

ΕΕ θα εξακολουθήσει να παρέχει στήριξη στην εκλεγμένη κυβέρνηση του Αφγανιστάν και να 

συμβάλει στην αποκατάσταση μεγαλύτερης σταθερότητας μετά από δεκαετίες εγκατάλειψης και 

συγκρούσεων. Η ΕΕ δεσμεύεται μακροπρόθεσμα να στηρίξει τους εταίρους μας της Διεθνούς 

δύναμης για την προαγωγή της ασφάλειας (ISAF) και της ευρύτερης διεθνούς κοινότητας, 

παρέχοντας συνδρομή σε τομείς που μπορούμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα, μεταξύ των 

οποίων και η αποστολή εκπαίδευσης της EUPOL. Δεσμευόμαστε ομοίως να συνεχίσουμε να 

στηρίζουμε την ανάπτυξη ισχυρής, σταθερής και δημοκρατικής κυβέρνησης στο Πακιστάν, 

προωθώντας την οικονομική μεγέθυνση και καταπολεμώντας τον εξτρεμισμό. 
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Η αφρικανική ήπειρος παρουσιάζει ποικιλόμορφη εικόνα. Μετά από έτη ασθενούς οικονομικής 

μεγέθυνσης και κακής διακυβέρνησης, γίνονται πλέον πραγματικές βελτιώσεις σε πολλές 

αφρικανικές χώρες. Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι η Αφρικανική Ένωση διεκδικεί ισχυρότερο 

ρόλο για την εξεύρεση λύσεων σε περιφερειακά προβλήματα. Ωστόσο, οι προκλήσεις παραμένουν, 

ιδίως στο Σουδάν όπου η δημιουργία ενός νέου κράτους στον Νότο προκαλεί εντάσεις και 

ειδικότερα στο Αμπιέι. Η ΕΕ είναι πρόθυμη να βοηθήσει στη διαδικασία μετάβασης. Όμως, οι 

συγκρούσεις και η πολιτική βία εξακολουθούν να σοβούν σε πολλές περιοχές της ηπείρου, όπως η 

Σομαλία και το Σαχέλ. Η κατάσταση στη Ζιμπάμπουε παραμένει ευάλωτη. Η πειρατεία αποτελεί 

θέμα μεγάλης ανησυχίας για ολοένα αυξανόμενο αριθμό χωρών στον πλανήτη. Η Ευρωπαϊκή 

Ένωση θα διατηρήσει τη δέσμευσή της, συνεργαζόμενη μέσω της εταιρικής σχέσης που έχουμε 

αναπτύξει τα τελευταία έτη με την Αφρικανική Ένωση, και μέσω των στρατιωτικών και μη 

στρατιωτικών αποστολών που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή. 

Η εδραίωση της Κοινής μας πολιτικής ασφάλειας και άμυνας είναι σημαντική για την 

αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών, και θα μας επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε την ανασφάλεια 

κατά τρόπο ολοκληρωμένο και συνολικό σε ολόκληρο τον κύκλο των συγκρούσεων. Σε μια στιγμή 

που ασκούνται πραγματικές πιέσεις στις δημόσιες δαπάνες, η αποτελεσματική χρήση των πόρων 

αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα. Αλλά οι περιορισμοί αυτοί μπορούν επίσης να αποτελέσουν τον 

κινητήριο μοχλό για περαιτέρω εδραίωση της ΚΠΑΑ, μέσω καλύτερης συγκέντρωσης και 

διανομής των βασικών στρατιωτικών δυνατοτήτων, βελτιωμένων ικανοτήτων σχεδιασμού και 

διεξαγωγής αποστολών και επιχειρήσεων και ενοποίησης των στρατιωτικών και μη στρατιωτικών 

αποστολών και επιχειρήσεων. Τα κράτη μέλη έθεσαν προσφάτως σε εφαρμογή ορισμένες σχετικές 

πρωτοβουλίες αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που προσφέρει η συνθήκη της Λισσαβώνας. Οι εργασίες 

για το μέλλον της ΚΠΑΑ θα συνεχισθούν εντός του 2011, αξιοποιώντας μεταξύ άλλων τα 

αντληθέντα διδάγματα από την προηγούμενη εμπειρία μας. Ταυτόχρονα, οι αποστολές ΚΠΑΑ θα 

εξακολουθήσουν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο παγκοσμίως, είτε αντιμετωπίζοντας τους 

κινδύνους της πειρατείας στα ανοικτά της Σομαλίας, είτε οικοδομώντας το κράτος δικαίου στο 

Κοσσυφοπέδιο. Μας επιτρέπουν επίσης να μαθαίνουμε από τις πράξεις μας έτσι ώστε η ΕΕ να 

αναπτύσσει νέες εμπειρίες σε τομείς όπως η δημιουργία περιφερειακής θαλάσσιας υποδομής και η 

μεταρρύθμιση του τομέα ασφάλειας. Η πρόληψη των συγκρούσεων αποτελεί επίσης σημαντικό 

σκέλος και η δέκατη επέτειος του προγράμματος του Γκέτεμποργκ παρέχει την ευκαιρία να 

αναλογιστούμε το διευρυνόμενο έργο της ΕΕ στον τομέα αυτόν και την κατεύθυνση που θα λάβει 

στο μέλλον. 
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Τα προβλήματα δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μεμονωμένα ούτε υπάρχουν απλές λύσεις. Σε ένα 

σύγχρονο διασυνδεδεμένο κόσμο όπου η τεχνολογία και οι αγορές φέρνουν τους ανθρώπους πιο 

κοντά με μια πρωτόγνωρη ταχύτητα, η αλήθεια αυτή ισχύει περισσότερο από ποτέ. Ως εκ τούτου, 

θέματα όπως η ασφάλεια του κυβερνοχώρου, η ενεργειακή ασφάλεια και οι επιπτώσεις της 

αλλαγής του κλίματος στην ασφάλεια έχουν καταστεί ουσιαστικό συστατικό μέρος του διεθνούς 

θεματολογίου. Για την Ένωση αποτελεί πρόσθετη πρόκληση η χάραξη μιας ισχυρής συλλογικής 

εξωτερικής πολιτικής ως αντίδραση, η οποία θα είναι και συνεπής και θα μπορεί να είναι ευέλικτη 

ώστε να διαμορφώνει καταστάσεις. 

Ωστόσο η ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική δεν είναι ζήτημα επιλογής. Επιχειρούμε σε άλλες 

περιοχές του πλανήτη διότι τα συμφέροντά μας στο εσωτερικό - ασφάλεια, ευημερία και οι αξίες 

επί των οποίων οικοδομήσαμε την Ευρωπαϊκή Ένωση - το απαιτούν. Και ενεργούμε συλλογικά, με 

την πλήρη δέσμευση όλων των κρατών μελών, επειδή τα θέματα που αντιμετωπίζουμε είναι 

ιδιαιτέρως πολύπλοκα για να επιλυθούν με μονομερή μέσα και διότι με από κοινού δράση 

μπορούμε να επηρεάσουμε καταστάσεις. Τα γεγονότα στους Νότιους Γείτονές μας ήταν τρανή 

απόδειξη αυτών των βασικών πραγματικοτήτων. Το προσεχές έτος και μετέπειτα, η Ευρωπαϊκή 

Ένωση θα εξακολουθήσει να χαράσσει αυτή την εξωτερική πολιτική η οποία απηχεί τον 

διαφοροποιημένο και ποικιλόμορφο χαρακτήρα της Ένωσής μας, ενώ παράλληλα θα κινητοποιεί 

την ενότητα, τη συνέπεια και τη συνοχή που απαιτούνται για αποτελεσματική δράση και θα 

αναπτύσσει περαιτέρω το στρατηγικό όραμα της ΕΕ στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων. 
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ: ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ 2010 

Επισκόπηση του 2010 

Η θέση του Ύπατου Εκπροσώπου
1
 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και 

πολιτικής ασφαλείας (ΥΕ) αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του συστήματος της Λισσαβώνας στον 

τομέα των εξωτερικών σχέσεων και τη βασική καινοτομία στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής 

της Ένωσης το 2010. Στον τομέα της ΚΠΑΑ, ο Ύπατος Εκπρόσωπος ασκεί τα καθήκοντα που 

προηγουμένως ανατίθεντο στις εξαμηνιαίες κυλιόμενες Προεδρίες, στον Ύπατο Εκπρόσωπο και 

στον Επίτροπο εξωτερικών σχέσεων. Ο Ύπατος Εκπρόσωπος ασκεί την κοινή εξωτερική πολιτική 

και την πολιτική ασφαλείας της Ένωσης, προεδρεύει του Συμβουλίου εξωτερικών υποθέσεων και, 

επίσης ως Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, διασφαλίζει τη συνέπεια των εξωτερικών δράσεων της 

Ένωσης. Κατά τη διάρκεια του 2010, η Ύπατη Εκπρόσωπος προήδρευσε 14 Συμβουλίων 

εξωτερικών υποθέσεων, εκ των οποίων δύο υπό τη σύνθεση των Υπουργών Αμύνης και δύο υπό τη 

σύνθεση των Υπουργών Ανάπτυξης. 

                                                 
1
 Κατά την άτυπη σύνοδο της 19ης Νοεμβρίου 2009, οι αρχηγοί κράτους η κυβέρνησης της ΕΕ 

συμφώνησαν να διορίσουν την Catherine Ashton ως Ύπατη Εκπρόσωπο πριν από την έναρξη 

ισχύος της Συνθήκης της Λισσαβώνας την 1η Δεκεμβρίου 2009. Στις 4 Δεκεμβρίου 2009, το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση για τον τυπικό διορισμό της Ύπατης 

Εκπροσώπου. 
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Το θεματολόγιο εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ περιείχε τρεις κύριες προτεραιότητες το 2010. 

Πρώτη προτεραιότητα και ουσιώδες θεσμικό επίτευγμα, το 2010, υπήρξε η σύσταση της 

Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Ρόλος της Υπηρεσίας είναι να στηρίζει το έργο της 

Ύπατης Εκπροσώπου στο πλαίσιο της ευρείας εντολής της στα εξωτερικά θέματα, μεταξύ των 

οποίων περιλαμβάνεται η εφαρμογή της κοινής εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφαλείας 

της ΕΕ. Το προσωπικό της ΕΥΕΔ προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη Γενική Γραμματεία 

του Συμβουλίου και τις διπλωματικές υπηρεσίες των κρατών μελών της ΕΕ. Απασχολείται στις 

Βρυξέλλες και σε 137 αντιπροσωπίες ανά τον πλανήτη, συνεργαζόμενο στενά με την Επιτροπή και 

τα κράτη μέλη. Στόχος της ΕΥΕΔ είναι να ενεργεί ως ολοκληρωμένη πλατφόρμα που προβάλλει τις 

κοινές αξίες και τα συμφέροντα της Ένωσης παγκοσμίως. Κατά την ακρόαση επικύρωσής της 

ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 11 Ιανουαρίου 2010, η Ύπατη Εκπρόσωπος 

επιβεβαίωσε ότι η δημιουργία της ΕΥΕΔ αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα και ανέφερε μεταξύ 

άλλων ότι αποτελεί «μια μοναδική ευκαιρία για τη δημιουργία ενός οικοδομήματος που 

συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία της [ενωσιακής] δέσμευσής μας - πολιτικής, οικονομικής και 

στρατιωτικής - για την εφαρμογή μιας συνεπούς στρατηγικής στον τομέα της εξωτερικής 

πολιτικής». 

Η ΕΥΕΔ άρχισε να λειτουργεί επίσημα την 1η Δεκεμβρίου 2010· έντονες προπαρασκευαστικές 

εργασίες κατά τη διάρκεια του έτους οδήγησαν στην ημερομηνία αυτήν. Στις αρχές του 2010 

συστάθηκε Ομάδα υψηλού επιπέδου για την υποστήριξη της Ύπατης Εκπροσώπου στη σύσταση 

της ΕΥΕΔ. Στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της 25ης Μαρτίου η Ύπατη Εκπρόσωπος κατέθεσε 

πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύσταση της ΕΥΕΔ. Η πρόταση αυτή τροποποιήθηκε εν 

συνεχεία από το Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων της 26ης Απριλίου. Διεξήχθησαν επίσημες 

διαβουλεύσεις για την πρόταση, ο «τετραμερής διάλογος», μεταξύ της Ύπατης Εκπροσώπου, της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ισπανικής Προεδρίας του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου. Στις 21 Ιουνίου 2010 επιτεύχθηκε στη Μαδρίτη συμφωνία μεταξύ των τεσσάρων 

πλευρών, η οποία εγκρίθηκε σε ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 8 Ιουλίου
2
, εν 

συνεχεία δε εγκρίθηκε από το κολέγιο των Επιτρόπων στις 20 Ιουλίου. Λαμβάνοντας υπόψη τη 

συγκατάθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις διαβουλεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 

Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων εξέδωσε επισήμως την απόφαση του Συμβουλίου στις 26 Ιουλίου. 

Κατά τη διάρκεια του 2010, της μεταβατικής περιόδου έως τη σύσταση της ΕΥΕΔ, η ισπανική και 

η βελγική Προεδρία του Συμβουλίου παρείχαν ενεργό στήριξη προς την Ύπατη Εκπρόσωπο στα 

νέα της καθήκοντα. 

                                                 
2
 Στις 8 Ιουλίου 2010, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με την 

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) (P7_TA-PROV(2010)0280). 
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Στις 25 Οκτωβρίου 2010 η Ύπατη Εκπρόσωπος διόρισε τον κ. Pierre Vimont ως Εκτελεστικό 

Γενικό Γραμματέα και τον κ. David O’Sullivan ως Διοικητικό Γενικό Διευθυντή της ΕΥΕΔ. Στις 29 

Οκτωβρίου η Ύπατη Εκπρόσωπος συμπλήρωσε την ομάδα ανώτατων στελεχών με το διορισμό δύο 

Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων - της κας Helga Schmid ως Αναπληρώτριας Γενικής 

Γραμματέως Πολιτικών Υποθέσεων και του κ. Maciej Popowski ως Αναπληρωτή Γενικού 

Γραμματέα Διοργανικών Υποθέσεων. 

Η Ύπατη Εκπρόσωπος και οι νέες θεσμικές δομές τέθηκαν σε δοκιμασία στις αρχές του 2010 με το 

σεισμό
3
 της Αϊτής τον Ιανουάριο, με ισχυρή πολιτική και ανθρωπιστική ανταπόκριση της Ένωσης. 

Η Ύπατη Εκπρόσωπος έχει ταξιδέψει εκτενώς ανά τον πλανήτη. Στις επισκέψεις της 

περιλαμβάνονται μια σημαντική επίσκεψη στη Μέση Ανατολή (Μάρτιος 2010) - ήταν η πρώτη 

πολιτικός που εισήλθε στη Γάζα από το Ισραήλ από τον Ιούνιο του 2007 - και διάφορα ταξίδια στα 

Βαλκάνια και την Ινδία (Ιούνιος 2010), τη Γεωργία και το Καζακστάν (Ιούλιος 2010) και την Κίνα 

(Σεπτέμβριος 2010). 

Δεύτερη προτεραιότητα απετέλεσε η Ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας. Το σημαντικότερο 

επίτευγμα της ΕΕ έως σήμερα είναι η διεύρυνση προς την Κεντρική και την Ανατολική Ευρώπη. Σε 

όλη τη διάρκεια του 2010, η ΕΕ εργάστηκε για να προωθήσει τη διαδικασία αυτή και συνέδραμε τις 

χώρες των Δυτικών Βαλκανίων προς την υλοποίηση της ευρωπαϊκής τους προοπτικής. Το 

περασμένο έτος η Ένωση εξακολούθησε να συνεργάζεται με τις χώρες της Ανατολικής και της 

Νότιας Γειτονίας και κατέδειξε ότι η ΕΕ έχει την ικανότητα να συνδράμει στην αποκατάσταση της 

σταθερότητας και της ανάπτυξης στις εν λόγω δύο περιοχές. Η ΥΕ και η Επιτροπή εγκαινίασαν το 

2010 συνολική ανασκόπηση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας. 

Τρίτη προτεραιότητα απετέλεσαν οι εργασίες της ΕΕ με τους στρατηγικούς εταίρους. Σε ένα 

πλανήτη όπου τα προβλήματα είναι παγκόσμια και η ισχύς μετατοπίζεται, η ΕΕ εξακολούθησε να 

επενδύει στις εταιρικές σχέσεις με τους «καθιερωμένους εταίρους» μας, όπως οι ΗΠΑ, η Ρωσία, η 

Ιαπωνία και ο Καναδάς και να επικεντρώνεται επίσης στην ανάπτυξη των σχέσεων με αναδυόμενες 

ή αναδυθείσες δυνάμεις, όπως η Κίνα, η Ινδία, η Βραζιλία, η Νότιος Αφρική και η Δημοκρατία της 

Κορέας. Οι εργασίες αυτές δεν καλύπτουν μόνο τις ιδιαίτερα σημαντικές διμερείς σχέσεις, αλλά και 

παγκόσμια ζητήματα, όπως η ειρηνευτική διαδικασία της Μέσης Ανατολής και η διάδοση 

πυρηνικών όπλων. 

                                                 
3
 Στις 10 Φεβρουαρίου 2010, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με τον 

σεισμό στην Αϊτή (P7_TA-PROV(2010)0015). 
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Α. Επισκόπηση των δραστηριοτήτων ανά περιοχή 

Μέση Ανατολή και Νότια Γειτονία 

Σε όλη τη διάρκεια του 2010, δεν πραγματοποιήθηκε ουσιαστική πρόοδος όσον αφορά την 

αραβοϊσραηλινή σύγκρουση
4
 
5
 
6
. Οι ΗΠΑ υποστήριξαν έμμεσες και ακολούθως άμεσες 

διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων. Ωστόσο, οι συζητήσεις αυτές διακόπηκαν 

στα τέλη Σεπτεμβρίου διότι έληξε η αναστολή της εποικιστικής πολιτικής του Ισραήλ. Η Ύπατη 

Εκπρόσωπος επισκέφτηκε εκ νέου τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη και το Ισραήλ (τον Ιούλιο 

και το Σεπτέμβριο) για να τονώσει τη δέσμευση των μερών για διαπραγματεύσεις. Στα 

συμπεράσματα του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2010, η ΕΕ ζήτησε να επιτευχθεί επειγόντως 

πρόοδος προς λύση δύο κρατών. Η ΕΕ εξέφρασε λύπη για τη μη παράταση της αναστολής, 

επανέλαβε την έκκλησή της προς όλες τις πλευρές να απόσχουν από προκλητικές μονομερείς 

ενέργειες και βιαιότητες, περιέγραψε τη θέση της στο βασικό θέμα του οριστικού καθεστώτος και 

τόνισε τη σημασία εντονότερου συντονισμού στο πλαίσιο της Τετραμερούς. Υπενθυμίζοντας τη 

Δήλωση του Βερολίνου, η ΕΕ επανέλαβε ότι είναι πρόθυμη, όταν χρειαστεί, να αναγνωρίσει 

Παλαιστινιακό κράτος. Η ΕΕ κάλεσε επανειλημμένα εκείνους που κρατούν τον απαχθέντα 

Ισραηλινό στρατιώτη Gilad Shalit να τον ελευθερώσουν αμέσως. 

                                                 
4
 Στις 10 Μαρτίου 2010 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με την 

εφαρμογή των συστάσεων Goldstone για το Ισραήλ/την Παλαιστίνη (P7_TA-

PROV(2010)0054). 
5
 Στις 11 Μαρτίου 2010 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με τον Gilad 

Shalit (P7_TA-PROV(2010)0066). 
6
 Στις 17 Ιουνίου 2010 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με την 

Ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση κατά του ανθρωπιστικού στολίσκου και τον αποκλεισμό 

της Γάζας (P7_TA-PROV(2010)0235). 
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Η ΕΕ διατηρεί σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά τη συνεχιζόμενη εποικιστική δραστηριότητα, την 

κατάσταση στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και το καθεστώς πρόσβασης προς και από τη Γάζα. Η ΕΕ 

εξακολούθησε να επαναλαμβάνει την άποψή της ότι οι εποικισμοί είναι παράνομοι βάσει του 

διεθνούς δικαίου και αποτελούν εμπόδιο για την ειρήνη και απειλή προς τη λύση των δύο κρατών. 

Εκφράζοντας ανησυχία για την κατάσταση στην ανατολική Ιερουσαλήμ, η ΕΕ υπενθύμισε επίσης 

ότι ποτέ δεν ανεγνώρισε την προσάρτηση της ανατολικής Ιερουσαλήμ. Όσον αφορά την Γάζα, 

παρά την επίτευξη κάποιας προόδου μετά τις αποφάσεις της ισραηλινής κυβέρνησης να ελαφρύνει 

τον αποκλεισμό, όπως με τη διευκόλυνση ορισμένων εξαγωγών από τη Γάζα στην ΕΕ, η ΕΕ 

ενέμεινε στη θέση ότι χρειάζονται περαιτέρω προσπάθειες και συμπληρωματικά μέτρα 

προκειμένου να επιτευχθεί ριζική αλλαγή της πολιτικής που θα επιτρέψει την οικονομική 

ανάκαμψη της Γάζας, με παράλληλη αντιμετώπιση των θεμιτών ανησυχιών ασφαλείας του Ισραήλ. 

Η ΕΕ πρότεινε μια συνολική δέσμη για τη Γάζα με επίκεντρο τη βελτίωση των υποδομών των 

σημείων διέλευσης και την παροχή εξοπλισμού και εκπαίδευσης στις παλαιστινιακές συνοριακές 

αρχές. Επιβεβαιώθηκε εκ νέου η σπουδαιότητα της στήριξης του ιδιωτικού τομέα. Στον τομέα της 

ενδοπαλαιστινιακής συμφιλίωσης δεν υπήρξε πρόοδος. 

Η ΕΕ εξακολουθεί να βοηθά τη συγκρότηση Παλαιστινιακού κράτους σύμφωνα προς το διετές 

πρόγραμμα του πρωθυπουργού κ. Φαγιάντ. Η συνδρομή έχει αποδώσει θετικά αποτελέσματα 

ενόψει της ετοιμότητας της παλαιστινιακής αρχής για σύσταση κράτους στο άμεσο μέλλον. 

Η ΕΕ και το Ισραήλ διατηρούν ισχυρές διμερείς σχέσεις και ανοικτό πολιτικό διάλογο στο πλαίσιο 

του ισχύοντος σχεδίου δράσης. Το πολιτικό κλίμα της Αιγύπτου το 2010 χαρακτηρίστηκε από 

έντονα αμφιλεγόμενες βουλευτικές εκλογές οι οποίες στιγματίστηκαν από καταγγελίες παρατυπιών 

και νοθείας. Το Συμβούλιο σύνδεσης ΕΕ-Αιγύπτου επανέλαβε τον Απρίλιο του 2010 την πολιτική 

του δέσμευση να βελτιώσει τις διμερείς σχέσεις βάσει της πλήρους εφαρμογής του σχεδίου δράσης 

της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας. Ο διάλογος ανεστάλη προς το τέλος του έτους. 

Μετά από περίοδο σχετικής σταθερότητας, η πολιτική κατάσταση στο Λίβανο πολώθηκε το 

δεύτερο εξάμηνο του έτους όσον αφορά το Ειδικό Δικαστήριο για το Λίβανο που διερευνά τη 

δολοφονία του πρωθυπουργού Ραφίκ Χαρίρι. Κατά το Συμβούλιο σύνδεσης του Ιουνίου 2010, η 

ΕΕ εξέφρασε την προθυμία της να συνεργαστεί στενότερα με την κυβέρνηση του Λιβάνου όσον 

αφορά το μεταρρυθμιστικό του πρόγραμμα του Δεκεμβρίου 2009. 
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Τον Ιούλιο του 2010 άρχισαν εργασίες για νέο σχέδιο δράσης ΕΕ-Τυνησίας το οποίο απηχεί την 

επιθυμία της Τυνησίας να εμβαθύνει τις σχέσεις της με την ΕΕ και όλα τα θεσμικά της όργανα. Το 

δεύτερο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου 2010 ο λαός της Τυνησίας διαδήλωνε κατά της 

διακυβέρνησης του Προέδρου Μπεν Αλί. Η κατασταλτική αντίδραση της κυβέρνησης δεν 

σταμάτησε τους διαδηλωτές και διαμαρτυρίες εξαπλώθηκαν σε πολλές πόλεις ζητώντας 

μεταρρυθμίσεις και την αναχώρηση του Μπεν Αλί, προαναγγέλλοντας τις ευρύτερες διαμαρτυρίες 

στον αραβικό κόσμο. 

Στη Λιβύη
7
, οι εντάσεις μεταξύ εκσυγχρονιστικών και συντηρητικών δυνάμεων κατέστησαν 

απρόβλεπτη τη μελλοντική πορεία της χώρας στο τέλος του έτους. 

Οι προσπάθειες της ΕΕ για επίλυση του ιρανικού
8
 πυρηνικού ζητήματος συνεχίσθηκαν, με την 

ενεργό συμμετοχή της Ύπατης Εκπροσώπου, τόσο με την άσκηση πιέσεων όσο και με επαφές (βλ. 

περαιτέρω σημείο Β.1 - Μη διάδοση και αφοπλισμός) 

Η ΕΕ απέστειλε ομάδα αξιολόγησης εκλογών για να επιβλέψει τις εθνικές εκλογές του Ιράκ
9
 του 

Μαρτίου και να υποβάλει έκθεση. Η βάση των μελλοντικών σχέσεων ΕΕ-Ιράκ διευρύνθηκε με την 

υπογραφή ενός μνημονίου συμφωνίας για την ενεργειακή συνεργασία τον Ιανουάριο 2010, τη 

μονογραφή του σχεδίου συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας την άνοιξη του 2010, και 

την έγκριση το Νοέμβριο του 2010, του πρώτου πολυετούς εγγράφου στρατηγικής για παροχή 

συνδρομής στο Ιράκ. Η EUJUST LEX Iraq εξακολουθεί να παρέχει εκπαίδευση στον ιρακινό τομέα 

του κράτους δικαίου. 

Η Υεμένη
10

, που είναι ήδη ένα από τα φτωχότερα κράτη του αραβικού κόσμου και στην πράξη 

κράτος υπό διάλυση, αντιμετωπίζει συνεχείς εσωτερικές αναταραχές. Η ΕΕ εξακολουθεί τη 

συνολική προσέγγισή της που καθόρισε το 2009 και συμμετέχει στην πολυμερή διαδικασία των 

«Φίλων της Υεμένης». Τον Ιανουάριο του 2010 συστάθηκε πλήρης αντιπροσωπία της ΕΕ στη 

Σαναά. 

                                                 
7
 Στις 17 Ιουνίου 2010, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με τις 

εκτελέσεις στη Λιβύη (P7_TA-PROV(2010)0246). 
8
 Στις 8 Σεπτεμβρίου 2010, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με την 

κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν και ειδικότερα τις περιπτώσεις της 

Sakimeh Mohammadi-Ashtiani και της Zahra Bahrami (P7_TA-PROV(2010)0310). 
9
 Στις 25 Νοεμβρίου 2010 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με το Ιράκ: η 

θανατική ποινή (ιδίως στην περίπτωση του Ταρίκ Αζίζ) και οι επιθέσεις εις βάρος 

χριστιανικών κοινοτήτων (P7_TA-PROV(2010)0448). 
10

 Στις 10 Φεβρουαρίου 2010, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με την 

κατάσταση στην Υεμένη (P7_TA-PROV(2010)0017). 
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Τον Ιούνιο του 2010, το κοινό υπουργικό Συμβούλιο ΕΕ-Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, 

το πρώτο στο οποίο προήδρευσε η Ύπατη Εκπρόσωπος, ενέκρινε νέο κοινό πρόγραμμα δράσης για 

στενότερη συνεργασία σε τομείς που κυμαίνονται από τα οικονομικά θέματα έως το περιβάλλον 

και την παιδεία. 

Μετά τη θέσπιση κοινού εγγράφου περί προηγμένου καθεστώτος μεταξύ του Μαρόκου και της ΕΕ 

το 2008, άρχισαν τον Δεκέμβριο του 2010 διαπραγματεύσεις για το πρώτο σχέδιο του νέου σχεδίου 

δράσης ΕΕ-Μαρόκου. 

Τον Ιούνιο του 2010, η ΕΕ και η Αλγερία πραγματοποίησαν το πέμπτο τους Συμβούλιο Σύνδεσης, 

βάσει της συμφωνίας σύνδεσης του 2005, όπου οι δύο πλευρές συμφώνησαν να εργασθούν με 

μεγαλύτερη φιλοδοξία και προσήλωση υπέρ της ενίσχυσης της σχέσης τους. 

Το ένατο Συμβούλιο Σύνδεσης ΕΕ-Ιορδανίας
11

 ανήγγειλε πολιτική συμφωνία περί εταιρικής 

σχέσης προηγμένου καθεστώτος και την ολοκλήρωση των τεχνικών διαπραγματεύσεων σχετικά με 

το νέο σχέδιο δράσης για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας μεταξύ ΕΕ και Ιορδανίας. Το νέο 

σχέδιο δράσης απηχεί τον φιλόδοξο χαρακτήρα της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιορδανίας, καθώς και την 

κοινή, βαθιά κατανόηση της αμοιβαίας δέσμευσης να επιτευχθεί στενότερη ολοκλήρωση· του 

ρυθμού και της εμβέλειας των απαιτούμενων μεταρρυθμίσεων· και της συνεχούς στήριξης από την 

ΕΕ προκειμένου να υπερνικηθούν μερικά από τα εναπομένοντα εμπόδια στην ανάπτυξη των 

σχέσεων. 

Η ΕΕ εξακολούθησε να έχει επαφές με τη Συρία
12

, επιδιώκοντας πρόοδο στην υπογραφή της 

Συμφωνίας σύνδεσης, ωστόσο η Δαμασκός δεν έλαβε σχετική απόφαση. Η ΕΕ εξακολούθησε 

να εκφράζει τη λύπη της για την έλλειψη συνεργασίας της Συρίας με τον ΔΟΑΕ όσον αφορά 

την επίλυση ανοικτών ζητημάτων σχετικά με την καταγγελλόμενη πυρηνική εγκατάσταση 

στο Ντάιρ Αλ-Ζουρ. 

                                                 
11

 Στις 9 Σεπτεμβρίου 2010, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με την 

κατάσταση στον ποταμό Ιορδάνη με ιδιαίτερη αναφορά στην περιοχή του Κάτω Ιορδάνη 

(P7_TA-PROV(2010)0314). 
12

 Στις 9 Σεπτεμβρίου 2010, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με τα 

ανθρώπινα δικαιώματα στη Συρία και ειδικότερα την υπόθεση του Haythan Al-Maleh 

(P7_TA-PROV(2010)0316). 
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Η έδρα της Γραμματείας της Ένωσης για τη Μεσόγειο
13

 συστάθηκε στη Βαρκελώνη, με 

συγχρηματοδότηση της Επιτροπής. Παρά το αραβοϊσραηλινό πολιτικό αδιέξοδο που οδήγησε στην 

αναβολή της Συνόδου κορυφής, εξακολουθούν να υπάρχουν κατευθύνσεις που πρέπει να 

διερευνηθούν για να εξασφαλιστεί η συνέχιση των πρακτικών εργασιών της Ένωσης για τη 

Μεσόγειο. Η Γραμματεία θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή σε έξι προτεραιότητες που έχουν οριστεί στη 

σύνοδο κορυφής του Παρισιού (2008): περιβάλλον και νερό· κοινωνικές υποθέσεις και θέματα 

κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής προστασίας· ενέργεια και 

ανανεώσιμες πηγές της· μεταφορές και αστική ανάπτυξη· συντονισμός χρηματοδότησης σχεδίων 

και επιχειρηματική ανάπτυξη· ανώτατη εκπαίδευση και την έρευνα. 

Ρωσία, Ανατολική Γειτονία και Κεντρική Ασία 

Ρωσική Ομοσπονδία 

Στις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας το 2010 διαπιστώθηκαν ορισμένες θετικές εξελίξεις. 

Σε αυτές περιλαμβάνεται η επίσημη εγκαινίαση της Εταιρικής σχέσης για τον εκσυγχρονισμό, η 

διαδικασία προς ολοκλήρωση των διμερών διαπραγματεύσεων για την προσχώρηση της Ρωσίας 

στον ΠΟΕ, η συμφωνία σχετικά με την προσέγγιση προς πιθανή μελλοντική συμφωνία για την 

άρση της υποχρέωσης θεώρησης, και δύο σύνοδοι κορυφής
14

 που πραγματοποιήθηκαν σε 

ιδιαίτερα εποικοδομητική ατμόσφαιρα. Εντός του 2010 πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 30 

συνεδριάσεις επίσημου πολιτικού διαλόγου σε διάφορα επίπεδα. Η ΕΕ εξακολουθεί να επιδιώκει 

την ενσωμάτωση της Ρωσίας, ως εκ των στρατηγικών της εταίρων, στο διεθνές σύστημα που 

λειτουργεί βάσει κανόνων. Η ΕΕ εξακολουθεί να συνεργάζεται με τη Ρωσία σε πολλά διεθνή 

ζητήματα που αποτελούν προτεραιότητα του θεματολογίου ΚΕΠΠΑ της ΕΕ, όπως το Ιράν, η 

ευρύτερη Μέση Ανατολή, το Αφγανιστάν και οι παρατεινόμενες διενέξεις στον κοινό περίγυρο, 

αναγνωρίζοντας ότι υπάρχει συμφέρον για την επίτευξη προόδου. Η ΕΕ συνέχισε επίσης τη 

συνεργασία με τη Ρωσία σε παγκόσμια θέματα, όπως η αλλαγή του κλίματος, η τρομοκρατία, η 

διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής, το οργανωμένο έγκλημα, η παντός είδους παράνομη 

διακίνηση και η ενεργειακή ασφάλεια. 

                                                 
13

 Στις 20 Μαΐου 2010, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με την Ένωση για 

τη Μεσόγειο (P7_TA-PROV(2010)0192). 
14

 Στις 17 Ιουνίου 2010, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με το αποτέλεσμα 

της διάσκεψης κορυφής ΕΕ-Ρωσίας (31 Μαΐου 2010 - 1 Ιουνίου 2010) (P7_TA-

PROV(2010)0234). 
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Το 2010, ο «εκσυγχρονισμός» εμφανιζόταν συνεχώς ως το κεντρικό θέμα των εργασιών του 

Προέδρου Μεντβέντεφ. Στον τομέα αυτόν, η Ρωσία έχει αναγνωρίσει ως φυσικό της εταίρο την 

ΕΕ. Οι εργασίες σχετικά με την Εταιρική σχέση ΕΕ-Ρωσίας για τον εκσυγχρονισμό προόδευσαν 

το 2010 και υπήρξαν μάρτυρες της ισχυρής αλληλεξάρτησης και του αμοιβαίου ενδιαφέροντος 

ΕΕ και Ρωσίας για στενότερη συνεργασία. 

Οι διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία ΕΕ-Ρωσίας συνεχίστηκαν και το 2010 

πραγματοποιήθηκαν πέντε γύροι διαπραγματεύσεων. Ο συμφωνηθείς στόχος είναι να συναφθεί 

στρατηγική συμφωνία που θα προβλέπει συνολικό πλαίσιο για τις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας για το 

ορατό μέλλον και θα βοηθήσει στην ανάπτυξη του δυναμικού της σχέσης μας. Θα πρέπει να 

προβλέπει ενισχυμένη νομική βάση και νομικώς δεσμευτικές αναλήψεις υποχρεώσεων που θα 

καλύπτουν όλους τους βασικούς τομείς της σχέσης, όπως περιλαμβάνονται στους τέσσερις 

κοινούς χώρους ΕΕ-Ρωσίας και στους οδικούς τους χάρτες. Η ΕΕ εξακολούθησε να τονίζει ότι 

είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ισορροπημένη πρόοδος σε όλους τους τομείς των 

διαπραγματεύσεων, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης για ουσιαστικές διατάξεις όσον αφορά το 

εμπόριο και τις επενδύσεις. 

Στον τομέα της εξωτερικής ασφάλειας, βάσει της θετικής εμπειρίας από τη συμβολή της Ρωσίας 

στη στρατιωτική επιχείρηση TCHAD/RCA και το συντονισμό με την EUNAVFOR ATALANTA, 

δρομολογήθηκαν το 2010 άτυπες διερευνητικές συζητήσεις για μια συμφωνία πλαίσιο με θέμα τη 

ρωσική συμμετοχή σε επιχειρήσεις της ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων. Την 1η Ιουνίου 2010, η ΕΕ 

και η Ρωσία υπέγραψαν συμφωνία ασφαλείας. 

Τα ανθρώπινα δικαιώματα, η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και οι εσωτερικές εξελίξεις στη Ρωσία 

εξακολούθησαν να προκαλούν ανησυχίες το 2010. Η κατάσταση στον Βόρειο Καύκασο και των 

υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως του Ολέγκ Ορλόφ
15

 δημιουργούν ιδιαίτερη 

ανησυχία. Η ΕΕ εξακολούθησε να θίγει τα ζητήματα αυτά στις συνεδριάσεις πολιτικού διαλόγου με 

τη Ρωσία, όπως και κατά τις συνόδους κορυφής. Το 2010 πραγματοποιήθηκαν δύο γύροι 

διαβουλεύσεων ΕΕ-Ρωσίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι διαβουλεύσεις αυτές επέτρεψαν στην 

ΕΕ να προβάλει λεπτομερέστερα τις ανησυχίες της, μεταξύ των οποίων και τις ατομικές 

περιπτώσεις και τις δολοφονίες δημοσιογράφων και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

                                                 
15

 Στις 21 Οκτωβρίου 2010, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε ψήφισμα σχετικά με την 

κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον Βόρειο Καύκασο (Ρωσική Ομοσπονδία) και την 

ποινική δίωξη κατά του Oleg Orlov: P7_TA(2010)0390. 
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Ανατολική Γειτονία 

Με την έναρξη ισχύος της συνθήκης της Λισσαβώνας, το 2010 απετέλεσε και έτος 

προβληματισμού όσον αφορά την Ανατολική γειτονία, ως μέρος προετοιμασιών για την 

επανεξέταση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας. Μολονότι οι πτυχές της ΚΕΠΠΑ δεν 

διαδραμάτιζαν έως τώρα σημαντικό ρόλο στην Ανατολική γειτονία, η σύνδεσή τους με τη συνολική 

εξωτερική πολιτική αυξάνεται συνεχώς. Τα προγράμματα του διμερούς σκέλους της εταιρικής 

σχέσης αποσκοπούν στη στήριξη ουσιωδών μεταρρυθμίσεων και μέτρων οικοδόμησης 

εμπιστοσύνης ως προαπαιτούμενων για τη επίλυση των συγκρούσεων. Έχουν αναληφθεί εργασίες 

για τα μέτρα αυτά στο πλαίσιο της διαδικασίας της Γενεύης για τις συγκρούσεις στη Γεωργία
16

 
17

, 

καθώς και όσον αφορά την περιοχή της Υπερδνειστερίας της Δημοκρατίας της Μολδαβίας. Η 

κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Μολδαβίας έχει επανειλημμένα τονίσει, όποτε αναφέρεται στη 

σύγκρουση της Υπερδνειστερίας, ότι οι μεταρρυθμίσεις που αναλαμβάνονται με τη συνδρομή της 

ΕΕ θα συμβάλουν ώστε η Μολδαβία να καταστεί θελκτική στο λαό της αποσχισθείσας περιοχής. 

Η πρόοδος συνεχίστηκε στις διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία
18

 
19

 
20

 για τη σύναψη νέας 

συμφωνίας σύνδεσης στην οποία περιλαμβάνεται ως αναπόσπαστο μέρος μια σφαιρική και σε 

βάθος ζώνη ελευθέρων συναλλαγών (DCFTA). Η ΕΕ πιστεύει ότι οι διαπραγματεύσεις μπορούν να 

ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2011 εφόσον η Ουκρανία επιδείξει την πολιτική θέληση να 

επιλύσει τα εκκρεμή ζητήματα. Η Ύπατη Εκπρόσωπος παρέστη στην τελετή έναρξης της θητείας 

του Προέδρου κ. Γιανουκόβιτς τον Φεβρουάριο του 2010, ενώ ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου κ. Van Rompuy επισκέφτηκε το Κίεβο τον Ιούλιο του 2010. Ενώ το 2010 επανήλθε η 

πολιτική και οικονομική σταθερότητα στην Ουκρανία, υπάρχουν ανησυχίες ότι η 

σταθερότητα αυτή είχε ως τίμημα την υποβάθμιση του εκδημοκρατισμού. Το ζήτημα αυτό 

παρέμεινε ψηλά στις προτεραιότητες των ανταλλαγών μεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας. 

                                                 

 
16

 Στις 14 Δεκεμβρίου 2010, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με τη 

συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και της Γεωργίας σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης 

θεωρήσεων (P7_TA-PROV(2010)0464). 
17

 Στις 14 Δεκεμβρίου 2010, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με τη 

συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και της Γεωργίας σχετικά με την επανεισδοχή ατόμων που 

διαμένουν παράνομα (P7_TA-PROV(2010)0472). 
18

 Στις 25 Φεβρουαρίου 2010 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με την 

κατάσταση στην Ουκρανία (P7_TA-PROV(2010)0035). 
19

 Στις 18 Μαΐου 2010 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με τη χορήγηση 

μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στην Ουκρανία (P7_TA-PROV(2010)0169). 
20

 Στις 25 Νοεμβρίου 2011 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με την 

Ουκρανία (P7_TA-PROV(2010)0444). 
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Οι διαπραγματεύσεις με τη Μολδαβία
21

 
22

 για τη σύναψη νέας Συμφωνίας σύνδεσης άρχισαν τον 

Ιανουάριο του 2010 και συνεχίστηκαν με ικανοποιητικούς ρυθμούς εντός του έτους. Η ΕΕ συνέχισε 

να στηρίζει τη μεταρρυθμιστική διαδικασία της Μολδαβίας. Παράλληλα, η συμμετοχή της ΕΕ στις 

προσπάθειες επίλυσης της σύγκρουσης στην Υπερδνειστερία συνεχίστηκε αμείωτη, χωρίς ωστόσο 

να διαφαίνεται απτή πρόοδος. Στις 22 Φεβρουαρίου 2010, το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων 

ενέκρινε συμπεράσματα για τη Δημοκρατία της Μολδαβίας και εξέδωσε απόφαση για την 

παράταση των περιοριστικών μέτρων κατά της ηγεσίας της μολδαβικής περιοχής της 

Υπερδνειστερίας ενώ ανέστειλε την εφαρμογή τους έως το Σεπτέμβριο του 2010. Με την ευκαιρία 

αυτή το Συμβούλιο εξέφρασε τη λύπη του διότι δεν έχει υπάρξει ουσιαστική πρόοδος για πολιτική 

διευθέτηση της σύγκρουσης της Υπερδνειστερίας.  

Η δέσμευση της ΕΕ στον Νότιο Καύκασο
23

 παρέμεινε ισχυρή το 2010. Η Ύπατη Εκπρόσωπος 

συναντήθηκε με τον γεωργιανό Πρόεδρο στις 25 Μαρτίου 2010 και με τον αρμένιο Πρόεδρο στις 

27 Μαΐου 2010. Στις 17 Ιουνίου 2010 υπεγράφη η συμφωνία ΕΕ-Γεωργίας για την απλούστευση 

της έκδοσης θεωρήσεων και στις 22 Νοεμβρίου 2010 υπεγράφη η συμφωνία επανεισδοχής. 

Συνεχίστηκαν εξάλλου οι εργασίες για την αναβάθμιση των συμβατικών σχέσεων με την Αρμενία, 

το Αζερμπαϊτζάν και τη Γεωργία που θα βασίζονται στις αρχές της άνευ εξαιρέσεων συμμετοχής, 

της διαφοροποίησης και της αιρεσιμότητας. Τον Μάιο του 2010 το Συμβούλιο ενέκρινε την έναρξη 

διαπραγματεύσεων με την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν και τη Γεωργία για τη σύναψη συμφωνιών 

σύνδεσης. Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2010 εκφράζεται ικανοποίηση για 

την έναρξη διαπραγματεύσεων για τις μελλοντικές συμφωνίες σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένης 

της δημιουργίας σφαιρικών και σε βάθος ζωνών ελεύθερων συναλλαγών, εφόσον οι χώρες πληρούν 

τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Οι διαπραγματεύσεις με εκάστη εκ των τριών χωρών ξεκίνησαν τον 

Ιούλιο του 2010 και προοδεύουν έκτοτε με ταχείς ρυθμούς. Η Αποστολή Επιτήρησης της ΕΕ 

(EUMM) στη Γεωργία εξακολούθησε να αναπτύσσεται. 

                                                 
21

 Στις 21 Οκτωβρίου 2010 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με την 

εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και τις εξελίξεις στη Δημοκρατία της Μολδαβίας (P7_TA-

PROV(2010)0385). 
22

 Στις 24 Νοεμβρίου 2010 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με το 

πρωτόκολλο της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των ΕΚ και της 

Μολδαβίας (P7_TA-PROV(2010)0428). 
23

 Στις 20 Μαΐου 2010 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με την ανάγκη 

για μια στρατηγική της ΕΕ για το Νότιο Καύκασο (P7_TA-PROV(2010)0193). 
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Οι εσωτερικές εξελίξεις στη Λευκορωσία
24

 επέτρεψαν στην ΕΕ να ενισχύσει σταδιακά τις σχέσεις 

της με τη χώρα έως ότου τα γεγονότα στα τέλη του 2010 άλλαξαν άρδην την κατάσταση. Το 

Συμβούλιο ενέκρινε στις 25 Οκτωβρίου 2010 συμπεράσματα στα οποία επιβεβαιώνεται η προθυμία 

της ΕΕ να εμβαθύνει τις σχέσεις και να παράσχει στήριξη, η οποία εξαρτάται από θετικές εξελίξεις 

όσον αφορά τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου. Το Συμβούλιο 

παραμένει ανήσυχο για την κατάσταση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη 

χώρα. Το γεγονός αυτό απέτρεψε την ΕΕ από την πλήρη άρση των περιοριστικών μέτρων εις βάρος 

ορισμένων αξιωματούχων της Λευκορωσίας. Η θετική τάση ανετράπη από τις προεδρικές εκλογές 

στη Λευκορωσία στις 19 Δεκεμβρίου και τη βίαιη καταστολή εκ μέρους των αρχών. Το γεγονός 

αυτό πυροδότησε σθεναρή αντίδραση της ΕΕ: στις 20 Δεκεμβρίου η Ύπατη Εκπρόσωπος προέβη 

σε επικριτική δήλωση, την οποία ακολούθησε στις 23 Δεκεμβρίου κοινή δήλωση της Ύπατης 

Εκπροσώπου και της Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Χίλαρι Κλίντον, σχετικά με την κατάσταση 

που επικρατεί μετεκλογικά. 

Κεντρική Ασία 

Εντός του 2010 συνεχίστηκε η εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για την Κεντρική Ασία, 

συμπεριλαμβανομένου του πολιτικού διαλόγου και της τεχνικής συνεργασίας. Τον Απρίλιο του 

2010, η υπουργική σύνοδος ΕΕ-Κεντρικής Ασίας επικεντρώθηκε στις κοινές απειλές και 

προκλήσεις, όπως η τρομοκρατία, η εμπορία ανθρώπων και το λαθρεμπόριο ναρκωτικών, η μη 

διάδοση και η ενεργειακή ασφάλεια. Εντός του έτους διεξήχθησαν και αρκετές άλλες πολιτικές 

συνεδριάσεις υψηλού επιπέδου. Τον Ιούνιο του 2010, στη δεύτερη κοινή έκθεση προόδου του 

Συμβουλίου και της Επιτροπής για την εφαρμογή της στρατηγικής για την Κεντρική Ασία, που 

υποβλήθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σημειώνεται ότι έχει αρχίσει η εφαρμογή της και ότι 

πρέπει να δοθεί πρόσθετη προσοχή ώστε οι προσπάθειες της ΕΕ στην περιοχή να λάβουν 

μεγαλύτερη δημοσιότητα και να ενισχυθεί η συνεργασία σε πολιτικά ζητήματα. 

Πραγματοποιήθηκαν πολλές επαφές μεταξύ του ΕΕΕΕ για την Κεντρική Ασία και των χωρών της 

περιοχής καθώς και με τρίτα μέρη όσον αφορά την κατάσταση στην περιοχή. 

                                                 
24

 Στις 10 Μαρτίου 2010 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με την 

κατάσταση της κοινωνίας των πολιτών και των εθνικών μειονοτήτων στη Λευκορωσία 

(P7_TA-PROV(2010)0055). 
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Η ΕΕ εξακολουθεί να ανησυχεί για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην 

Κεντρική Ασία και τα θέματα αυτά εθίγησαν σε όλες τις συνεδριάσεις υψηλού επιπέδου με τις 

ενδιαφερόμενες χώρες. Σύμφωνα με τη στρατηγική για την Κεντρική Ασία, η ΕΕ καθιέρωσε 

διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα με όλες τις χώρες της περιοχής. (Εντός του 2010 

πραγματοποιήθηκαν σχετικές διαβουλεύσεις με τις χώρες της Κεντρικής Ασίας. Όσον αφορά το 

Ουζμπεκιστάν, μετά την επανεξέταση της κατάστασης, το Συμβούλιο ενέκρινε στις 25 Οκτωβρίου 

2010 συμπεράσματα με τα οποία επικροτεί την εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και του 

Ουζμπεκιστάν σε αρκετούς τομείς, ενώ εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την κατάσταση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ουζμπεκιστάν. 

Η ΕΕ συνεργάσθηκε στενά με τον ΟΗΕ, τον ΟΑΣΕ και άλλους διεθνείς φορείς προκειμένου να 

βοηθήσει την Κιργιζία να αντιμετωπίσει την πολιτική αναταραχή του Απριλίου και τις ταραχές του 

Ιουνίου του 2010. Η δέσμευση της ΕΕ, στην οποία σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε ο ΕΕΕΕ, 

δηλώθηκε με διάφορες δημόσιες δηλώσεις της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ και της Προεδρίας.  

Δυτικά Βαλκάνια 

Τα Δυτικά Βαλκάνια παρέμειναν ύψιστη προτεραιότητα για την ΕΕ σε όλη τη διάρκεια του 2010. 

Η Ύπατη Εκπρόσωπος επισκέφτηκε το Σεράγεβο, την Πρίστινα και το Βελιγράδι τον Φεβρουάριο 

του 2010 για να ενθαρρύνει τον πολιτικό διάλογο και την πορεία προς την ΕΕ. Ο Πρόεδρος του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Herman Van Rompuy, επισκέφθηκε την περιοχή κομίζοντας ευρύ 

μήνυμα υποστήριξης της ευρωπαϊκής τους προοπτικής. Με την Αστυνομική Αποστολή της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και την EUFOR ALTHEA στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, καθώς και την αποστολή 

της ΕΕ για την επιβολή του κράτους δικαίου EULEX στο Κοσσυφοπέδιο (EULEX Kosovo), η 

περιοχή φιλοξενεί τρεις σημαντικές αποστολές ΚΠΑΑ που συμβάλλουν σημαντικά στη 

σταθερότητα, στη μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας και στο κράτος δικαίου. 

Στις 8 Νοεμβρίου 2010, το Συμβούλιο αποφάσισε να άρει την υποχρέωση θεώρησης για τους 

πολίτες της Αλβανίας και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης
25

 με ισχύ από τις 15 Δεκεμβρίου. Τον 

Δεκέμβριο, το Συμβούλιο σημείωσε την πρόθεση της Επιτροπής να εγκαινιάσει διάλογο με το 

Κοσσυφοπέδιο σχετικά με την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων μόλις πληρούνται όλες οι 

προϋποθέσεις, όπως και την πρόθεσή της, προ της έναρξης του διαλόγου αυτού, να κοινοποιήσει 

στο Συμβούλιο την εκτίμησή της όσον αφορά την εκπλήρωση των προϋποθέσεων. 

                                                 
25

 Στις 7 Οκτωβρίου 2010, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με τις τρίτες 

χώρες οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των 

εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών (συμπεριλαμβανομένης της ελευθέρωσης του 

καθεστώτος των θεωρήσεων για την Αλβανία και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη) (P7_TA-

PROV(2010)0349). 
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Η Διαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (SAP) εξακολούθησε να προσφέρει το γενικό 

πλαίσιο πολιτικής για τις σχέσεις και τις διαπραγματεύσεις με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. 

Το 2010, το Συμβούλιο επανέλαβε την κατηγορηματική δέσμευσή του στην ευρωπαϊκή προοπτική 

των Δυτικών Βαλκανίων, η οποία επιβεβαιώθηκε κατά τη Σύνοδο υψηλού επιπέδου για τα Δυτικά 

Βαλκάνια στις 2 Ιουνίου 2010 στο Σεράγεβο και παραμένει ζήτημα ουσιαστικής σημασίας για τη 

σταθερότητα, τη συμφιλίωση και το μέλλον της περιοχής. Το Συμβούλιο επανέλαβε επίσης ότι 

απαιτούνται δίκαιες και αυστηρές προϋποθέσεις, στο πλαίσιο της Διαδικασίας Σταθεροποίησης και 

Σύνδεσης και σύμφωνα με την ανανεωμένη συναίνεση για τη διεύρυνση την οποία ενέκρινε το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 14 και 15 Δεκεμβρίου 2006. 

Η ΕΕ επανέλαβε τη σπουδαιότητα της περιφερειακής συνεργασίας και των σχέσεων καλής 

γειτονίας για τη διαδικασία της πορείας προς την ΕΕ. Μολονότι έχει επιτευχθεί σημαντική 

πρόοδος το 2010, παραμένουν πολλές προκλήσεις για όλους. Σε αυτές περιλαμβάνεται ο 

εποικοδομητικός πολιτικός διάλογος, η εδραίωση του κράτους δικαίου με διασφάλιση της 

ελευθερίας έκφρασης, η καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, η 

αποτελεσματικότητα και ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος και η βελτίωση της διοικητικής 

ικανότητας, καθώς και η αντιμετώπιση και επίλυση των εκκρεμών διμερών ζητημάτων. Η 

Διαδικασία για τη συνεργασία στη νοτιοανατολική Ευρώπη (SEECP) είχε θετική συμβολή εν 

προκειμένω. Το Συμβούλιο Περιφερειακής Συνεργασίας εξακολούθησε να ενισχύει τη συνεργασία 

στην περιοχή σε ορισμένα σημαντικά ζητήματα.  

Η Κροατία κατήγαγε ουσιαστική πρόοδο το 2010 στις διαπραγματεύσεις προσχώρησης, οι οποίες 

έχουν εισέλθει στην τελική τους φάση. Το Συμβούλιο ενθάρρυνε την Κροατία να επιλύσει όλα τα 

εκκρεμή διμερή ζητήματα, ειδικότερα τις συνοριακές διαφορές, έχοντας κατά νου τη σημασία των 

σχέσεων καλής γειτονίας. 

Σε συνέχεια της αίτησης προσχώρησης της Σερβίας στην ΕΕ το 2009, το Συμβούλιο ζήτησε στις 

25 Οκτωβρίου από την Επιτροπή να εκπονήσει γνώμη. 

Η Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΣΣΣ) ΕΕ-Μαυροβουνίου τέθηκε σε ισχύ την 1η 

Μαΐου 2010. Στις 16 Δεκεμβρίου 2010, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χορήγησε το καθεστώς 

υποψήφιας για προσχώρηση χώρας στο Μαυροβούνιο. 

Οι Ενδιάμεσες Συμφωνίες (ΕΣ) μεταξύ ΕΕ και Βοσνίας-Ερζεγοβίνης καθώς και μεταξύ ΕΕ και 

Σερβίας - που τέθηκαν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 2010 - συνέχισαν να εφαρμόζονται, εν 

αναμονή της ολοκληρώσεως όλων των διαδικασιών για την έναρξη ισχύος της ΣΣΣ. 
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Στην περίπτωση της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης
26

, το Συμβούλιο επανέλαβε στις 10 Δεκεμβρίου 2010 

και μετά τις εκλογές της 3ης Οκτωβρίου, την έκκλησή του να αρχίσει εποικοδομητικός πολιτικός 

διάλογος με σκοπό να αναπτυχθεί ένα κοινό όραμα για το μέλλον της χώρας και να τεθεί το 

θεματολόγιο της ΕΕ στην καρδιά του κυβερνητικού προγράμματος. Η Αστυνομική Αποστολή της 

ΕΕ στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη συνέχισε το έργο της. Η EUFOR Althea συνέχισε την αποτελεσματική 

λειτουργία της και η κατάσταση ασφαλείας παρέμεινε εν γένει ήρεμη και σταθερή. Στο 

Κοσσυφοπέδιο
27

, η ΕΕ μέσω του Ειδικού Εντεταλμένου (EUSR Kosovo) και της Αποστολής της 

ΕΕ για την επιβολή του κράτους δικαίου στο Κοσσυφοπέδιο (EULEX Kosovo) διατηρεί την ισχυρή 

παρουσία της για την προαγωγή του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την προστασία των 

μειονοτήτων και την προστασία της πολιτιστικής και της θρησκευτικής κληρονομιάς. Στους τομείς 

ενδιαφέροντος του Ειδικού Εντεταλμένου το 2010 περιλαμβάνονταν η στήριξη της πολιτικής 

διαδικασίας και η συμβολή στην περιφερειακή συνεργασία και σταθερότητα. Η αποστολή της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιβολή του κράτους δικαίου στο Κοσσυφοπέδιο (EULEX KOSOVO) 

διατήρησε τον σημαντικό ρόλο της ως παράγοντας σταθερότητας. 

 Τον Δεκέμβριο του 2010, το Συμβούλιο επανέλαβε ότι η ΕΕ είναι πρόθυμη να διευκολύνει τη 

διαδικασία διαλόγου μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινας, την οποία χαιρετίζει η απόφαση 64/298 

της ΓΣΗΕ, για την προαγωγή της συνεργασίας, την επίτευξη της προόδου στην πορεία προς την ΕΕ 

και τη βελτίωση της ζωής των πολιτών. Η διαδικασία του διαλόγου αυτή καθαυτή θα μπορούσε να 

είναι παράγοντας ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή. Το Συμβούλιο επικρότησε 

τη δέσμευση της Πρίστινας και του Βελιγραδίου προς αυτή την κατεύθυνση και τους ζήτησε να 

επιδείξουν εποικοδομητικό πνεύμα. 

Το Δεκέμβριο του 2010, το Συμβούλιο παρότρυνε ένθερμα τα πολιτικά κόμματα της Αλβανίας
28

 να 

υπερσκελίσουν το σημερινό πολιτικό αδιέξοδο - που έχει προκύψει από τις εκλογές του Ιουνίου 

2009 - μέσω της έναρξης εποικοδομητικού και σταθερού πολιτικού διαλόγου ώστε να 

προχωρήσουν οι απαιτούμενες από την ΕΕ μεταρρυθμίσεις, μεταξύ άλλων και να εξασφαλισθεί η 

ορθή λειτουργία του Κοινοβουλίου. 

                                                 
26

 Στις 17 Ιουνίου 2010, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με την 

κατάσταση στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (P7_TA-PROV(2010)0238). 
27

 Στις 8 Ιουλίου 2010 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με το 

Κοσσυφοπέδιο (P7_TA-PROV(2010)0281). 
28

 Στις 8 Ιουλίου 2010 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με την Αλβανία 

(P7_TA-PROV(2010)0282). 
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Στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (πΓΔΜ) ο κυβερνητικός 

συνασπισμός που συστάθηκε το 2008 παραμένει λειτουργικός και σταθερός. Στα συμπεράσματα 

του Δεκεμβρίου 2010, το Συμβούλιο σημείωσε τη σύσταση της Επιτροπής να αρχίσει 

διαπραγματεύσεις προσχώρησης και δήλωσε ότι προτίθεται να επιστρέψει στο εν λόγω θέμα κατά 

την προσεχή Προεδρία. 

Η διατήρηση σχέσεων καλής γειτονίας, συμπεριλαμβανομένης μιας αμοιβαία αποδεκτής λύσης 

μετά από διαπραγματεύσεις όσον αφορά το θέμα του ονόματος, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, αποτελεί 

ζήτημα ουσιώδους σημασίας. 

Ασία 

Καθόσον η επιρροή της Κίνας
29

 αυξάνεται συνεχώς στις περιφερειακές και τις παγκόσμιες 

υποθέσεις, η ΕΕ ενθάρρυνε την Κίνα να αναλάβει το ρόλο της προωθώντας την περιφερειακή 

σταθερότητα και να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην αναζήτηση λύσεων των περιφερειακών 

κρίσεων και στην επίλυση των παγκόσμιων προκλήσεων. Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, οι 

εργασίες επικεντρώθηκαν στην εδραίωση των διμερών σχέσεων στο πλαίσιο που έπεται της 

συνθήκης της Λισσαβώνας. Η επίσκεψη στην Κίνα του σώματος των Επιτρόπων το Μάιο και ο 

πρώτος στρατηγικός διάλογος μεταξύ του υφυπουργού Dai Bingguo και της Ύπατης Εκπροσώπου το 

Σεπτέμβριο - και στην Κίνα - συνέβαλε στη βελτίωση της αμοιβαίας κατανόησης. Στο πλαίσιο της 

αναθεώρησης από την ΕΕ των στρατηγικών της εταίρων, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε στις 16 

Σεπτεμβρίου ότι η Ευρώπη πρέπει να προάγει σθεναρότερα και με πνεύμα αμοιβαιότητας και κοινού 

οφέλους τα συμφέροντα και τις αξίες της με την Κίνα. Αυτό απετέλεσε τη βάση για τη 13η σύνοδο 

κορυφής ΕΕ-Κίνας που πραγματοποιήθηκε στις 6 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες. Η ΕΕ ανησυχεί για την 

επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα. Η αντίδραση της Κίνας στην 

απόφαση να απονεμηθεί το βραβείο Νόμπελ ειρήνης στον φυλακισμένο αντιφρονούντα Liu Xiaobo
30

 

επηρέασε τις διμερείς σχέσεις κατά τις ύστερες ημέρες του 2010. 

Στο πλαίσιο της διεξαγόμενης επανεξέτασης από την ΕΕ των στρατηγικών της εταίρων, η Ύπατη 

Εκπρόσωπος υπέβαλε μια πρώτη έκθεση προόδου σχετικά με τη στρατηγική εταιρική σχέση με την 

Κίνα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου 2010. Η συζήτηση αυτή θα συνεισφέρει στις 

προετοιμασίες της 14ης συνόδου κορυφής, από κοινού με τις διεξαγόμενες υψηλού επιπέδου επαφές 

μεταξύ των δύο πλευρών. 

                                                 
29

 Στις 25 Νοεμβρίου 2010 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με το Θιβέτ 

και τα σχέδια να καταστεί κύρια γλώσσα της διδασκαλίας η κινεζική (P7_TA-

PROV(2010)0449). 
30

 Στις 22 Οκτωβρίου 2009, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με τις 

παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα και ιδίως την υπόθεση του Liu Xiaobo 

(P7_TA-PROV(2010)0006). 
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Η Σύνοδος Κορυφής ΕΕ-Ιαπωνίας (28 Απριλίου 2010) σημείωσε επιτυχία. Κατά τη διάρκεια του 

2010, η ΕΕ και η Ιαπωνία συνεργάσθηκαν σε ομάδες ανασυγκρότησης επαρχιών στο Αφγανιστάν 

και αποφάσισαν να συνεχίσουν τη διερεύνηση συνεργασιών για τη δημιουργία αφγανικής 

αστυνομικής υποδομής, καθώς και τη διοργάνωση σεμιναρίου δημιουργίας υποδομών στο 

Τατζικιστάν αποσκοπούντος στη βελτίωση των υποδομών διαχείρισης των συνόρων. Η Ιαπωνία 

εξέφρασε για πρώτη φορά ενδιαφέρον να συνεισφέρει πολιτικό προσωπικό στις μη στρατιωτικές 

αποστολές ΚΠΑΑ. Καρποφόρα αλληλεπίδραση υπήρξε μεταξύ των μονάδων της EU NAVFOR 

ATALANTA και του πολεμικού ναυτικού της Ιαπωνίας. Η ΕΕ και η Ιαπωνία συντόνισαν επίσης 

την υποστήριξή τους προς τις δραστηριότητες του σχεδιαζόμενου περιφερειακού κέντρου 

κατάρτισης του Τζιμπουτί και των κέντρων κοινής χρήσεως πληροφοριών στην Υεμένη, την Κένια 

και την Τανζανία. 

Στην Σύνοδο Κορυφής ΕΕ-Δημοκρατίας της Κορέας (6 Οκτωβρίου 2010), η ΕΕ υπέγραψε 

συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών με τη Νότια Κορέα και αναβάθμισε τις σχέσεις της με τη Σεούλ 

σε στρατηγική εταιρική σχέση. Κατά τη διάρκεια του 2010, η ΕΕ εξέδωσε δηλώσεις 

καταδικάζοντας τις ενέργειες της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας κατά της Δημοκρατίας 

της Κορέας οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια ζωών. 

Στο Αφγανιστάν
31

, η διαδικασία μετάβασης που αποσκοπεί στη σταδιακή μεταβίβαση των 

αρμοδιοτήτων στην αφγανική κυβέρνηση άρχισε το 2010 με τις διασκέψεις του Λονδίνου και της 

Καμπούλ και τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στη Λισσαβώνα. Ενισχύθηκαν επίσης η παροχή μη 

στρατιωτικής βοήθειας και η περιφερειακή συνεργασία. Για πρώτη φορά στην Καμπούλ, διορίστηκε 

πρόσωπο με διπλές αρμοδιότητες ως Προϊστάμενος Αντιπροσωπίας/ΕΕΕΕ προκειμένου να 

ενισχύσει την παρουσία της ΕΕ επιτόπου, όπως προβλέπεται στο σχέδιο δράσης. Επιπλέον η ΕΕ 

ανέπτυξε Ομάδα Εκτίμησης των Εκλογών για τις βουλευτικές εκλογές του 2010 στο Αφγανιστάν. Η 

αστυνομική αποστολή της ΕΕ στο Αφγανιστάν (EUPOL Afghanistan) συνέχισε να συμβάλει στην 

εδραίωση της ειρήνης, της ασφάλειας και της προστασίας του αφγανικού λαού σε μια κοινωνία που θα 

βασίζεται στο κράτος δικαίου. 

                                                 
31

 Στις 16 Δεκεμβρίου 2010, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με νέα 

στρατηγική για το Αφγανιστάν (P7_TA-PROV(2010)0490). 
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Στις 4 Ιουνίου 2010 πραγματοποιήθηκε η δεύτερη ad hoc σύνοδος κορυφής της ΕΕ με το Πακιστάν
32

. 

Για τη στήριξη του στρατηγικού διαλόγου, η ΕΕ και το Πακιστάν αποφάσισαν να εκπονήσουν 

πενταετές σχέδιο δέσμευσης με ειδικούς στόχους για κοινές δράσεις. Η ΕΕ αντέδρασε με ταχύτητα σε 

ορισμένες από τις χειρότερες πλημμύρες στην ιστορία του Πακιστάν, το καλοκαίρι του 2010, οι οποίες 

έπληξαν περισσότερους από 20 εκατομμύρια ανθρώπους. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 16ης 

Σεπτεμβρίου 2010 συμφώνησε όσον αφορά την εκπόνηση μιας συνολικής δέσμης βραχυπρόθεσμων, 

μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων μέτρων στους τομείς της ανθρωπιστικής βοήθειας, της 

ανάπτυξης και του εμπορίου. Η Ύπατη Εκπρόσωπος και ο υπουργός εξωτερικών του Πακιστάν 

συνδιοργάνωσαν υπουργική σύνοδο της Ομάδας «Φίλων του Δημοκρατικού Πακιστάν» στις 15 

Οκτωβρίου 2010 στις Βρυξέλλες. Στο κοινό ανακοινωθέν μετά τη σύνοδο, το Πακιστάν δεσμεύτηκε να 

προβεί σε οικονομικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις. 

Η εφαρμογή του Σχεδίου της ΕΕ για την ενίσχυση της δράσης της ΕΕ στο Αφγανιστάν και το Πακιστάν 

άρχισε το 2010 με υπόβαθρο τις αυξανόμενες συγκρούσεις και στις δύο χώρες. 

Στις σχέσεις ΕΕ-Ινδίας το 2010 κυριάρχησε η σφοδρή επιθυμία να ενισχυθεί η πολιτική και η 

στρατηγική διάσταση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης, η οποία παραμένει ανεπαρκώς 

αναπτυγμένη. Η πρώτη επίσκεψη της Ύπατης Εκπροσώπου τον Ιούνιο στην Ινδία απετέλεσε 

ορόσημο εν προκειμένω. Το Δεκέμβριο του 2010, πραγματοποιήθηκε η ενδέκατη σύνοδος κορυφής 

ΕΕ-Ινδίας, με συμπροέδρους τους κκ. Van Rompuy and Barroso. Η έγκριση δήλωσης της ΕΕ και 

της Ινδίας για τη διεθνή τρομοκρατία κατά τη σύνοδο κορυφής απετέλεσε σημαντικό βήμα προς 

την ενίσχυση της πολιτικής και στρατηγικής εταιρικής σχέσης, όπως και η συμφωνία να 

επικεντρωθεί η συγκεκριμένη μελλοντική συνεργασία περί ασφαλείας στους τομείς της 

αντιτρομοκρατίας, της ασφάλειας του κυβερνοχώρου και της αντιμετώπισης της πειρατείας. Σε 

όλες τις ως άνω συνεδριάσεις συζητήθηκαν οι περιφερειακές κρίσεις στη Νότια Ασία, καθώς και 

άλλα παγκόσμια θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Στο 2010 διεξήχθη άλλη μία συνεδρίαση του 

διαλόγου ΕΕ-Ινδίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα (στη διάρκεια της οποίας παραδόθηκε στις 

ινδικές αρχές κατάλογος είκοσι εξεχόντων υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την 

κατάσταση των οποίων παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς η ΕΕ), καθώς και η συνήθης πλέον ετήσια 

επίσκεψη των αρχηγών της αποστολής της ΕΕ στο Κασμίρ. 
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 Στις 20 Μαΐου 2010, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με τη 

θρησκευτική ελευθερία στο Πακιστάν (P7_TA-PROV(2010)0194). 
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Τα ανθρώπινα δικαιώματα εξακολούθησαν να αποτελούν μείζον θέμα στις σχέσεις ΕΕ-Σρι Λάνκα 

το 2010. Η ΕΕ απέσυρε τον Αύγουστο το ΣΓΠ και τις εμπορικές παραχωρήσεις ελλείψει οδικού 

χάρτη βάσει του οποίου θα συμμορφωθεί η χώρα προς τις διεθνείς της υποχρεώσεις. Η ΕΕ άφησε, 

ωστόσο, ανοικτό το ενδεχόμενο ανανέωσης του διαλόγου με το Κολόμπο, αρχής γενομένης από 

μερικά τομεακά θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. 

Η ΕΕ διατήρησε την πολυσχιδή προσέγγισή της έναντι της Βιρμανίας/Μιανμάρ. Αυτό 

συνεπάγεται διατήρηση των περιοριστικών μέτρων ενώ συνεχίζουν να παρέχονται ανθρωπιστική 

βοήθεια και αναπτυξιακή συνδρομή. Διατηρήθηκε ο διάλογος και οι επαφές με τις αρχές στο 

πλαίσιο της ASEM και του ASEAN. Η ΕΕ συνέχισε να στηρίζει τις προσπάθειες των ΗΕ. Σύμφωνα 

με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 2010, η ΕΕ συνέχισε τις προσπάθειές της 

ώστε να δεσμευθούν οι αρχές της Βιρμανίας/Μιανμάρ καθώς και μέλη της αντιπολίτευσης και των 

εθνικών κομμάτων, μεταξύ των οποίων και η κα Aung San Suu Kyi, όσον αφορά τις πολιτικές 

διαδικασίες της χώρας. Η ΕΕ αποδοκίμασε το γεγονός ότι οι αρχές δεν έλαβαν τα απαραίτητα 

μέτρα για να εξασφαλίσουν ελεύθερη, αδιάβλητη και χωρίς αποκλεισμούς εκλογική διαδικασία για 

τις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου. Η ΕΕ ενέμεινε στη δέσμευσή της να βοηθήσει στην ειρηνική 

μετάβαση προς ένα νομιμοποιημένο μη στρατιωτικό σύστημα διακυβέρνησης και να επιδιώξει την 

απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων. 

Η ΕΕ εξακολούθησε τον πολιτικό διάλογο με τον ASEAN σε υπουργικό επίπεδο με σύνοδο που 

διεξήχθη τον Μάιο του 2010. Στη σύνοδο αυτή επιβεβαιώθηκε εκ νέου η στρατηγική σημασία της 

συνεργασίας και των σχέσεων ΕΕ-ASEAN. Με την ίδια ευκαιρία, οι υπουργοί χαιρέτισαν την 

πρόοδο στην τροποποίηση του Συμφώνου Φιλίας και Συνεργασίας στη Νοτιοανατολική Ασία 

(TAC) προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στην ΕΕ να προσχωρήσει στο Σύμφωνο και 

προσβλέπουν στην προσχώρηση της ΕΕ στο TAC. Η ΕΕ πραγματοποίησε επίσης ουσιαστική 

πρόοδο στις διαπραγματεύσεις για ΣΕΣΣ με ορισμένες χώρες του ASEAN, ιδίως δε με το Βιετνάμ 

και τις Φιλιππίνες
33

. Με αμφότερες τις χώρες υπεγράφησαν συμφωνίες. Μολονότι διατηρείται ο 

στρατηγικός στόχος της σύναψης Συμφωνιών Ελεύθερων Συναλλαγών κατά περιφέρεια, η ΕΕ 

εξακολούθησε να επιδιώκει διμερείς ΣΕΣ με τις οικείες χώρες του ASEAN και συμφώνησε να 

αρχίσει διαπραγματεύσεις με τη Μαλαισία
34

 και τη Σιγκαπούρη. 
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 Στις 21 Ιανουαρίου 2010, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με τις 

Φιλιππίνες (P7_TA-PROV(2010)0007). 
34

 Στις 16 Δεκεμβρίου 2010 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με τη 

Μαλαισία: πρακτική του ραβδισμού (P7_TA-PROV(2010)0494). 
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Η όγδοη Σύνοδος Κορυφής ASEM (Ευρωασιατική σύνοδος κορυφής) πραγματοποιήθηκε στις 4-5 

Οκτωβρίου 2010 στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή 46 αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων και του 

Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του 

Γενικού Γραμματέως του ASEAN, εξετάζοντας θέματα όπως η βελτίωση της παγκόσμιας 

οικονομικής διακυβέρνησης, η αειφόρος ανάπτυξη, παγκόσμια θέματα, περιφερειακά θέματα, οι 

σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων Ασίας και Ευρώπης και το μέλλον της ASEM. Εκτός από τη συνήθη 

δήλωση της Προεδρίας, η Σύνοδος Κορυφής εξέδωσε και «Διακήρυξη σχετικά με 

αποτελεσματικότερη παγκόσμια διακυβέρνηση», προσελκύοντας την προσοχή στο θέμα αυτό την 

παραμονή της Συνόδου Κορυφής της G-20 στη Σεούλ. 

Αφρική  

Το 2010 η ΕΕ εξακολούθησε να αναπτύσσει τη στρατηγική εταιρική της σχέση με την Αφρικανική 

Ένωση (ΑΕ) και τις περιφερειακές αφρικανικές οργανώσεις. Η κοινή στρατηγική Αφρικής-ΕΕ 

παραμένει το σημαντικότερο διηπειρωτικό πλαίσιο πολιτικής. Το δεύτερο πρόγραμμα δράσης 

(2011-2013) εγκρίθηκε κατά την τρίτη σύνοδο κορυφής Αφρικής-ΕΕ
35

 τον Νοέμβριο του 2010. Στη 

διάρκεια του έτους πραγματοποιήθηκαν ορισμένες σημαντικές συνεδριάσεις, ιδίως η τρίτη κοινή 

συμβουλευτική συνεδρίαση μεταξύ «ΔΑΠ ΕΕ» και «ΔΑΠ ΑΕ». 

Όσον αφορά την εταιρική σχέση για την ειρήνη και την ασφάλεια, πραγματοποιήθηκε πρόοδος 

όσον αφορά τον επιχειρησιακό χαρακτήρα της Αφρικανικής Αρχιτεκτονικής Ειρήνης και 

Ασφάλειας (APSA). Ολοκληρώθηκε επιτυχώς για πρώτη φορά ο ηπειρωτικός κύκλος εκπαίδευσης, 

ο οποίος αξιολόγησε την ικανότητα της ΑΕ να καταρτίζει, να διαχειρίζεται και να διεξαγάγει 

επιχείρηση στήριξης της ειρήνης υπό την ηγεσία της ΑΕ. 

Στα μεγάλα επιτεύγματα στον τομέα της δημοκρατικής διακυβέρνησης και των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων περιλαμβάνονται η δρομολόγηση της πλατφόρμας διαλόγου για τη διακυβέρνηση και 

τα ανθρώπινα δικαιώματα Αφρικής - ΕΕ, η χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ προς το Ταμείο 

εκλογικής υποστήριξης της ΑΕ, ο καλύτερος συντονισμός μεταξύ αποστολών για την 

παρακολούθηση των εκλογών της ΕΕ και της ΑΕ, η οργάνωση σεμιναρίων όσον αφορά τα 

ανθρώπινα δικαιώματα για την κοινωνία των πολιτών, ο ανά διετία διάλογος ΕΕ-ΑΕ για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και η στήριξη των αφρικανικών δομών του μηχανισμού αξιολόγησης από 

ομοτίμους. 

                                                 
35

 Στις 15 Δεκεμβρίου 2010, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με το 

μέλλον της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Αφρικής - ΕΕ εν συνεχεία της τρίτης Συνόδου 

Κορυφής Αφρικής - ΕΕ (P7_TA-PROV(2010)0482). 
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Εντός του 2010, πραγματοποιήθηκε περαιτέρω πρόοδος όσον αφορά την ενίσχυση της στρατηγικής 

εταιρικής σχέσης της ΕΕ με τη Νότιο Αφρική. Στις 28 Σεπτεμβρίου 2010 διεξήχθη η τρίτη ετήσια 

σύνοδος κορυφής Νοτίου Αφρικής - Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρέχεται η δυνατότητα στη Νότιο 

Αφρική να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην Αφρική και να ενεργεί ως δυνάμει συνδετικός κρίκος, 

ιδίως όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος και τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού πολυμερούς 

συστήματος. Μεταξύ των άλλων σημαντικών συνεδριάσεων στη διάρκεια του έτους 

περιλαμβάνονται η σύνοδος πολιτικού διαλόγου σε υπουργικό επίπεδο που διεξήχθη στις 

Βρυξέλλες στις 11 Μαΐου 2010 υπό τη διπλή προεδρία της Ύπατης Εκπροσώπου και του 

Νοτιοαφρικανού υπουργού Διεθνών Σχέσεων και Συνεργασίας, καθώς και η επίσκεψη της ΥΕ στη 

Νότιο Αφρική τον Οκτώβριο. 

Στην περιοχή του Σαχέλ παραμένουν ανεπίλυτα τα προβλήματα ασφάλειας και ανάπτυξης που 

συνδέονται στενά. Το λαθρεμπόριο συνεχίζεται, ενώ αυξήθηκαν το 2010 οι επιθέσεις, οι απαγωγές και 

οι δολοφονίες ευρωπαίων πολιτών από την Αλ Κάιντα στο ισλαμικό Μαγκρέμπ. Οι διασυνοριακές 

απειλές κατά της ασφάλειας, σε συνδυασμό με τις ανεπίλυτες εσωτερικές εντάσεις, η αστάθεια και οι 

περιορισμένες ικανότητες των κρατών, η έλλειψη εκπαίδευσης και ευκαιριών απασχόλησης, και ιδίως 

για τη νεολαία, εμποδίζουν τις αναπτυξιακές προσπάθειες. Αυτό παρακίνησε την κατάρτιση ενωσιακής 

στρατηγικής για την ασφάλεια και την ανάπτυξη στο Σαχέλ. Βάσει των υφιστάμενων εθνικών, διμερών 

και πολυμερών δεσμεύσεων, η ΕΕ θα συνεργαστεί στενά με τις αρχές των χωρών της περιοχής, την 

κοινωνία των πολιτών και τους περιφερειακούς και διεθνείς οργανισμούς, μεταξύ των οποίων 

περιλαμβάνονται η Αφρικανική Ένωση και η Οικονομική Κοινότητα των Δυτικοαφρικανικών Κρατών 

(ECOWAS). 

Η πολιτική κατάσταση και η κατάσταση στον τομέα της ασφάλειας στη Γουινέα-Μπισσάου 

εξακολούθησε να επιδεινώνεται, ενώ η στρατιωτική ανταρσία του Απριλίου καταδικάστηκε έντονα 

από την ΕΕ. Ο επακόλουθος διορισμός προσώπων που εμπλέκονται σε αντισυνταγματικές και 

άλλες έκνομες ενέργειες σε ύπατες στρατιωτικές θέσεις καταδικάστηκε επίσης έντονα από την 

Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ. Ενόψει των εν λόγω αρνητικών γεγονότων, η ΕΕ αποφάσισε να 

τερματίσει την αποστολή EU SSR GUINEA BISSAU της ΚΠΑΑ και να μελετήσει ενδεχόμενη 

κίνηση της διαδικασίας του άρθρου 96 της Συμφωνίας του Κοτονού και την εφαρμογή κυρώσεων. 
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Στη Γουινέα, η πολιτική κατάσταση βελτιώθηκε με την ειρηνική ολοκλήρωση των πρώτων 

ελεύθερων και διαφανών εκλογών από την ανεξαρτησία της χώρας και την εγκατάσταση του νέου 

Προέδρου το Δεκέμβριο. Οι εκλογές σημάδεψαν τη μετάβαση της Γουινέας προς το 

εκδημοκρατισμό και το κράτος δικαίου. Η ΕΕ εξακολουθεί να εφαρμόζει ορισμένα μέσα: Μέτρα 

του άρθρου 96, περιοριστικά μέτρα μεταξύ των οποίων και κυρώσεις, εμπάργκο όπλων και 

δέσμευση περιουσιακών στοιχείων μελών του κυβερνώντος στρατιωτικού καθεστώτος και 

προσώπων που σχετίζονται με τους πρώτους.  

Στην Ακτή του Ελεφαντοστού
36

 τα αποτελέσματα του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών 

που διεξήχθησαν στις 28 Νοεμβρίου, μολονότι αναγνωρίστηκαν από τη διεθνή κοινότητα, δεν 

έγιναν αποδεκτά από τον ενδιαφερόμενο. Το γεγονός αυτό πυροδότησε μεγάλη κρίση. Η ΕΕ 

υποστήριξε με σθένος τα ΗΕ καθώς και τον ηγετικό ρόλο και την οικείωση της Αφρικής, 

ειδικότερα δε τις προσπάθειες της ECOWAS και της ΑΕ. Η ΕΕ επέβαλε κυρώσεις στον 

ενδιαφερόμενο και σε άλλα πρόσωπα που ενέχονται σε παράνομες, βίαιες και αντιδημοκρατικές 

ενέργειες και επεξέτεινε τον κατάλογο τον Δεκέμβριο του 2010 ώστε να καλύπτονται τόσο τα 

οικεία πρόσωπα όσο και οι οντότητες. 

Η ΕΕ διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στο Κέρας της Αφρικής το 2010, επιδεικνύοντας τη συνεχή 

της δέσμευση στο Κέρας με την υιοθέτηση των συμπερασμάτων του Συμβουλίου του Ιουνίου. Στα 

συμπεράσματα καλούνται η Ύπατη Εκπρόσωπος και η Επιτροπή να καταθέσουν προτάσεις για μια 

συνολική ενωσιακή στρατηγική όσον αφορά τις σχέσεις με το Κέρας της Αφρικής. 

Το 2010, η ΕΕ ενέτεινε τις προσπάθειές της για την αντιμετώπιση της πειρατείας στα ανοικτά των 

σομαλικών ακτών μέσα από μια συνεκτική προσέγγιση η οποία περιλαμβάνει της επιχείρηση EU 

NAVFOR Atalanta της ΚΠΑΑ και την καταπολέμηση των βασικών αιτιών της πειρατείας στη 

Σομαλία (βλ. το τμήμα σχετικά με τις επιχειρήσεις στο κατωτέρω κεφάλαιο Ε «Περισσότερη 

αποτελεσματικότητα, δυνατότητες και συνοχή»). 

Στη Σομαλία, η ΕΕ συμμετείχε ενεργά στη στήριξη μιας ειρηνικής και βιώσιμης λύσης της κρίσης, 

στο πλαίσιο της συμφωνίας του Τζιμπουτί, σε στενό συντονισμό με τα ΗΕ και την ΑΕ. Η ΕΕ 

ενίσχυσε την εμπλοκή της για μια συνολική προσέγγιση στη Σομαλία που περιλαμβάνει πολιτικές, 

αναπτυξιακές, ανθρωπιστικές πτυχές και πτυχές σχετικά με την ασφάλεια. Εγκαινίασε αποστολή 

ΚΠΑΑ η οποία θα εκπαιδεύσει τις σομαλικές δυνάμεις ασφαλείας (EUTM Somalia).  
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 Στις 16 Δεκεμβρίου 2010, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με την 

κατάσταση στην Ακτή Ελεφαντοστού (P7_TA-PROV(2010)0492). 
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Στο Σουδάν, οι εκλογές του Απριλίου 2010 και, ιδίως, οι προπαρασκευές για το δημοψήφισμα 

όσον αφορά την αυτοδιάθεση του Νοτίου Σουδάν τον Ιανουάριο του 2011, μονοπώλησαν την 

ημερήσια διάταξη. Η ΕΕ επόπτευσε τις εκλογές καθώς και τις προετοιμασίες, 

περιλαμβανομένης και της εγγραφής των εκλογέων, για το δημοψήφισμα. Η ΕΕ 

εξακολούθησε να υποστηρίζει την Ομάδα Υψηλού Επιπέδου της ΑΕ για το Σουδάν, η οποία 

παρέσχε σημαντική συνδρομή στα συμβαλλόμενα μέρη της Συνολικής Ειρηνευτικής 

Συμφωνίας κατά τις διαπραγματεύσεις τους σχετικά με τα εκκρεμή θέματα, και τα θέματα 

που ανέκυψαν μετά το δημοψήφισμα. Κατά τη διάρκεια του 2010, ο ΕΕΕΕ για το Σουδάν 

επικεντρώθηκε στην εφαρμογή της συνολικής ειρηνευτικής συμφωνίας (CPA) στο Σουδάν, 

ειδικότερα τη διενέργεια γενικών εκλογών τον Απρίλιο και την προετοιμασία του 

δημοψηφίσματος σχετικά με την αυτοδιάθεση του Νοτίου Σουδάν τον Ιανουάριο του 2011, 

καθώς και τις διαπραγματεύσεις της Ντόχα για την επίτευξη μόνιμης και συνολικής 

ειρηνευτικής συμφωνίας για το Νταρφούρ. 

Στη Μαδαγασκάρη
37

, μετά την παράνομη ανατροπή της κυβέρνησης το 2009, το Συμβούλιο 

αποφάσισε τον Ιούνιο να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 96 της Συνθήκης του Κοτονού που 

θίγει την ενωσιακή βοήθεια. Τα μέτρα αυτά συμπλήρωσαν εκείνα που είχε ήδη εφαρμόσει η ΑΕ. Η 

ΕΕ στήριξε τη διαμεσολάβηση της Κοινότητας για την ανάπτυξη της Μεσημβρινής Αφρικής 

(SADC). 

Στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών, διαπιστώνεται συνεχής πρόοδος των σχέσεων μεταξύ της 

Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό (ΛΔΚ)
38

 
39

 και της Ρουάντας. Η εν εξελίξει ειρηνευτική διαδικασία 

στην ανατολική ΛΔΚ παρέμεινε πολιτικά και στρατιωτικά περίπλοκη και η κατάσταση όσον αφορά τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και τη χρηστή διακυβέρνηση στη χώρα είναι ακόμη σοβαρή. Η ΕΕ συνεχίζει να 

μετέχει στη μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας με τη παρουσία δύο αποστολών ΚΠΑΑ και 

EUPOL, οι εντολές των οποίων ανανεώθηκαν και ευθυγραμμίσθηκαν. Ο ΕΕΕΕ για την αφρικανική 

Περιοχή των Μεγάλων Λιμνών εξακολούθησε να εξασφαλίζει τη συνέχιση των περιφερειακών 

πολιτικών διαδικασιών στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών (Γκόμα, Ναϊρόμπι, Τζούμπα και 

Μπουρούντι) συμπεριλαμβανομένων των μηχανισμών της διαδικασίας μετά την ειρήνευση. Επιπλέον, 

ο ΕΕΕΕ επελήφθη ενεργά σημαντικών θεμάτων προβληματισμού για την ΕΕ: την καταπολέμηση της 

σεξουαλικής βίας στην ΛΔΚ, την καταπολέμηση της παράνομης εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων 

και την καταπολέμηση της διασποράς των Δημοκρατικών δυνάμεων για την απελευθέρωση της 

Ρουάντα (FDLR). Ο ΕΕΕΕ παρέσχε τοπική πολιτική καθοδήγηση στις δύο αποστολές ΚΠΑΑ στην 

ΛΔΚ (EUPOL και EUSEC). 

                                                 
37

 Στις 11 Φεβρουαρίου 2010, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με την 

κατάσταση στη Μαδαγασκάρη (P7_TA-PROV(2010)0032). 
38

  Στις 17 Ιουνίου 2010, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με τη Λαϊκή 

Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ): υπόθεση Floribert Chebeya Bahizire (P7_TA-

PROV(2010)0244). 
39

  Στις 7 Οκτωβρίου 2010 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με ελλείψεις 

στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δικαιοσύνης στη Λαϊκή Δημοκρατία 

του Κονγκό (P7_TA-PROV(2010)0350). 
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Διαπιστώθηκε επίσης πρόοδος στην ειρηνευτική διαδικασία του Μπουρούντι. Το επαναστατικό 

κίνημα FNL κατέθεσε τα όπλα, οι μαχητές αποστρατεύθηκαν και το κίνημα έχει μεταλλαχθεί σε 

πολιτικό κόμμα. Ο εκλογικός κύκλος του 2010 (προεδρικές, βουλευτικές και τοπικές εκλογές) 

διεξήχθησαν ομαλά όπως επιβεβαιώνει η ευρωπαϊκή αποστολή για την παρακολούθηση των 

εκλογών. 

Αμερικανική ήπειρος 

Καθ' όλο το 2010 ενισχύθηκε περαιτέρω η στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ ΕΕ και Ηνωμένων 

Πολιτειών. Οι επαφές μεταξύ της Ύπατης Εκπροσώπου και της Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ 

κας Clinton ήταν συχνές και στενές. Αυτό διαπιστώθηκε ιδίως μετά το σεισμό του Ιανουαρίου στην 

Αϊτή και την κινητοποίηση της διεθνούς βοήθειας για το Πακιστάν μετά τις καταστροφικές 

πλημμύρες στα μέσα του έτους. 

Η σύνοδος κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ
40

 στη Λισσαβώνα στις 20 Νοεμβρίου 2010, επικεντρώθηκε στη 

δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στην ανάπτυξη, τις παγκόσμιες προκλήσεις, την ασφάλεια 

των πολιτών μας και στην εξωτερική πολιτική. Τόνισε ότι η ασφάλεια του κυβερνοχώρου αποτελεί 

μέγιστη πρόκληση ασφαλείας και βασικό σημείο της συνεργασίας ΕΕ-ΗΠΑ. Προς τούτο σύστησε 

σχετική ομάδα ΕΕ.ΗΠΑ. Τονίσθηκε η σημασία του TEC (Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου), 

το οποίο συνήλθε στις 17 Δεκεμβρίου 2010, καθώς και ο ρόλος του στην τόνωση του εμπορίου και 

τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Η σύνοδος κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ έδωσε επίσης νέα εντολή στο 

διάλογο για την ανάπτυξη ΕΕ-ΗΠΑ να εκπονήσει πρόγραμμα εργασιών για βελτιωμένη 

συνεργασία όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας πριν από τη διεξαγωγή του 4ου 

φόρουμ ανωτάτου επιπέδου για την αποτελεσματικότητα της ενίσχυσης στο Μπουσάν το Νοέμβριο 

του 2011. Της συνόδου κορυφής προηγήθηκε υπουργική σύνοδος του Συμβουλίου Ενέργειας ΕΕ-

ΗΠΑ υπό τη συμπροεδρία της Ύπατης Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου και της Υπουργού Εξωτερικών 

κας Κλίντον. 

Το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα παρέμεινε πρόξενος σοβαρής ανησυχίας τόσο για την ΕΕ όσο 

και για τις ΗΠΑ. Στενές διαβουλεύσεις ΕΕ-ΗΠΑ συνόδευσαν τις συζητήσεις μεταξύ του Ιράν και 

της Κίνας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ρωσίας, του ΗΒ, των ΗΠΑ και της Ύπατης 

Εκπροσώπου της ΕΕ. Η ΕΕ και οι ΗΠΑ υποστήριξαν σθεναρά την έγκριση της ΑΣΑΗΕ 1929, η 

οποία που επέκτεινε το εύρος των περιοριστικών μέτρων εις βάρος του Ιράν. 

                                                 
40

 Στις 11 Νοεμβρίου 2010, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με την 

επικείμενη σύνοδο κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ και το Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο (P7_TA-

PROV(2010)0396). 
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Η συνεργασία ΕΕ-ΗΠΑ επεκτάθηκε σε ένα ολοένα σημαντικότερο αριθμό επιχειρήσεων 

διαχείρισης κρίσεων, περιλαμβανομένων των EUTM Somalia, EUNAVFOR Atalanta και της 

αποστολής της ΕΕ για την επιβολή του κράτους δικαίου στο Κοσσυφοπέδιο (EULEX), στις οποίες 

οι ΗΠΑ συμβάλλουν με αποσπασμένο προσωπικό. Στην Αφγανιστάν οι προσπάθειες 

επικεντρώθηκαν στη συνεργασία της EUPOL με την Combined Security Transition Command-

Afghanistan (CSTC-A), την υπό αμερικανική ηγεσία αποστολή εκπαίδευσης, η οποία συνδέεται 

τώρα με τη νέα εκπαιδευτική αποστολή του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν (NTM-A). Στις 18 Νοεμβρίου 

συνήφθη συμφωνία μεταξύ ΕΕ-ΗΠΑ για την ασφάλεια του διαστήματος όσον αφορά τη 

συνεργασία για την έρευνα. Η συνεργασία ΕΕ-ΗΠΑ επεκτάθηκε και στην εκπαίδευση και στις 

ασκήσεις. Οι ΗΠΑ υπήρξαν παρατηρητές της MILEX 10, της πέμπτης στρατιωτικής άσκησης της 

ΕΕ τον Ιούνιο. 

Η ΕΕ και οι ΗΠΑ συνέχισαν τη στενή τους συνεργασία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας 

και μέσω της συμφωνίας για τη χρηματοδότηση προγράμματος παρακολούθησης των 

τρομοκρατών. Επιπροσθέτως, ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμφωνίας όσον αφορά 

τις καταστάσεις με ονόματα των επιβατών, βάσει εντολών που θεσπίστηκαν το Δεκέμβριο. 

Η σύνοδος κορυφής ΕΕ-Καναδά
41

 των Βρυξελλών του Μαΐου 2010 παρέσχε τη δυνατότητα 

συζητήσεων σε ένα μεγάλο εύρος θεμάτων. Σε αυτά περιλαμβάνονται η επανεξέταση του διμερούς 

θεματολογίου, με επίκεντρο τις διεξαγόμενες διαπραγματεύσεις με στόχο μια συνολική οικονομική 

και εμπορική συμφωνία, τη συνεργασία στους τομείς της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής 

ασφάλειας, τα διεθνή ζητήματα και την καναδική προεδρία του G8. Σε όλη τη διάρκεια του 2010 ο 

Καναδάς συμμετείχε ενεργά στις αποστολές ΚΠΑΑ της ΕΕ στο Αφγανιστάν, τα Παλαιστινιακά 

Εδάφη και στο Κοσσυφοπέδιο. Καναδοί παρατηρητές συμμετείχαν σε αποστολές της ΕΕ για την 

παρακολούθηση των εκλογών στο Σουδάν, στην Αιθιοπία και στο Μπουρούντι. Το Συμβούλιο 

ενέκρινε διαπραγματευτική εντολή για μια βελτιωμένη συμφωνία πλαίσιο μεταξύ της ΕΕ και του 

Καναδά στις 6 Δεκεμβρίου. 

                                                 
41

 Στις 5 Μαΐου 2010, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με την Διάσκεψη 

Κορυφής ΕΕ-Καναδά της 5ης Μαΐου 2010 (P7_TA-PROV(2010)0142). 
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Οι πολιτικές σχέσεις με τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική
42

 συνέχισαν να ενισχύονται 

κατά τη διάρκεια του 2010. Η έκτη σύνοδος κορυφής ΕΕ-Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής 

πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη στις 18 Μαΐου 2010 με τη συμμετοχή των προέδρων του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου. Στη 

διάρκεια της συνόδου, ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμφωνίας σύνδεσης 

με την Κεντρική Αμερική, επαναλήφθηκαν οι διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμφωνίας 

σύνδεσης με το Mercosur μετά από μια μακρά περίοδο αποτελμάτωσης. Δρομολογήθηκε ο 

Μηχανισμός Επενδύσεων στη Λατινική Αμερική (LAIF), ελήφθη η απόφαση να συσταθεί το 

ίδρυμα ΕΕ-ΛΑΚ και υιοθετήθηκε πρόγραμμα δράσης για την προαγωγή της εφαρμογής 

συγκεκριμένων δράσεων σε βασικούς τομείς. Στο περιθώριο της συνόδου, διεξήχθησαν ορισμένες 

σημαντικές συνεδριάσεις, μεταξύ των οποίων και η σύνοδος των υπουργών εξωτερικών ΕΕ-ΛΑΚ. 

Η σύνοδος κορυφής ΕΕ-Μεξικού (16 Μαΐου) προσυπέγραψε επίσημα το Κοινό εκτελεστικό σχέδιο 

της στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Μεξικού και συμφώνησε όσον αφορά τη σημασία της 

έναρξης διαλόγων για την τομεακή πολιτική όσον αφορά μακροοικονομικά ζητήματα και την 

ασφάλεια. 

Η Σύνοδος Κορυφής με τη Χιλή (17 Μαΐου) επιβεβαίωσε ότι η εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης 

τα τελευταία χρόνια ήταν επιτυχής. Επικεντρώθηκε επίσης στην κατάσταση μετά το σεισμό του 

Φεβρουαρίου 2010. 

Εκτός από την επαναδραστηριοποίηση των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη συμφωνίας 

σύνδεσης, η σύνοδος κορυφής με το Mercosur (17 Μαΐου) κατέληξε σε δεσμεύσεις από μέρους 

των ηγετών για την αποφυγή του προστατευτισμού, την επίτευξη στενότερης συνεργασίας στον 

τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας και την ενίσχυση του συντονισμού στα διεθνή φόρουμ. 

Η σύνοδος κορυφής με την Κοινότητα των Άνδεων (19 Μαΐου) χαιρέτισε την περάτωση των 

διαπραγματεύσεων περί συμφωνίας εμπορικών συναλλαγών με την Κολομβία και το Περού και 

δεσμεύτηκε να ενισχύσει τη συνεργασία για την καταπολέμηση των ναρκωτικών. 

Στη σύνοδο κορυφής με την Κεντρική Αμερική στις 19 Μαΐου συμφωνήθηκε να εντατικοποιηθεί 

η συνεργασία σε ζητήματα σχετικά με την ασφάλεια και την αλλαγή του κλίματος. 

                                                 
42

 Στις 5 Μαΐου 2010, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με τη στρατηγική 

της ΕΕ στις σχέσεις με τη Λατινική Αμερική (P7_TA-PROV(2010)0141). 
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Η σύνοδος κορυφής ΕΕ-Φόρουμ της Καραϊβικής των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής 

και του Ειρηνικού (CARIFORUM) στις 17 Μαΐου στήριξε τον ανανεωμένο περιφερειακό 

πολιτικό διάλογο που ξεκίνησε νωρίτερα την άνοιξη και αποφάσισε να δρομολογήσει τις εργασίες 

για μια κοινή στρατηγική ΕΕ-Καραϊβικής, θέσπισε δε ένα σχέδιο πλαισίου. 

Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ-Λατινικής Αμερικής (EUROLAT) συνέβαλε στη σύνοδο 

κορυφής της Μαδρίτης εκδίδοντας στις 15 Μαΐου ένα αριθμό συστάσεων αναφορικά με ζητήματα 

όπως η διμερής συνεργασία, η διαδικασία περιφερειακής ολοκλήρωσης, το ίδρυμα ΕΕ-ΛΑΚ, η 

μετανάστευση, η αλλαγή του κλίματος, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η χρηματοοικονομική 

κρίση. 

Η σύνοδος κορυφής ΕΕ-Βραζιλίας του Ιουλίου 2010 επιβεβαίωσε τη στιβαρότητα της στρατηγικής 

σχέσης μας. Εστιάστηκε στην αλλαγή του κλίματος, τη διεθνή χρηματοοικονομική και 

δημοσιονομική κρίση και στην G-20. Υπογράφηκαν συμφωνίες πολιτικής αεροπορίας και τέθηκε 

σε εφαρμογή μια πρωτοβουλία τριγωνικής συνεργασίας με τη Μοζαμβίκη για τη βιοενέργεια. 

Η πέμπτη σύνοδος του πολιτικού διαλόγου ΕΕ-Κούβας
43

 έλαβε χώρα στις 10 Ιουνίου στο Παρίσι. 

Εξετάστηκε το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και το διεθνές θεματολόγιο, με 

κυριότερο θέμα την αλλαγή του κλίματος. Το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της 25ης 

Οκτωβρίου ανέθεσε στην ΥΕ να προβεί σε ανάλυση των μέτρων που έλαβε η κουβανική 

κυβέρνηση και σε προβληματισμό σχετικά με τις επιπτώσεις τους για την ΕΕ. Στο πλαίσιο του 

προβληματισμού, και βάσει της κοινής θέσης, ανατέθηκε στην ΥΕ να προβεί σε βολιδοσκοπήσεις 

και να υποβάλει σχετική έκθεση προόδου. 

Μετά τον τραγικό σεισμό της Αϊτής
44

 τον Ιανουάριο του 2010, η ΕΕ κινητοποίησε σημαντική 

ανθρωπιστική και αναπτυξιακή βοήθεια προς τους πληγέντες πληθυσμούς. Η ΕΕ παραχώρησε 

κρίσιμη δημοσιονομική στήριξη για τη διαφύλαξη των κρατικών λειτουργιών καθώς και 

χρηματοδότηση για τη βοήθεια προς την εκλογική διαδικασία. Η Ύπατη Εκπρόσωπος επισκέφτηκε 

την Αϊτή τον Μάρτιο του 2010 και έλαβε μέρος μαζί με τους επιτρόπους Piebalgs και Georgieva 

στη διεθνή διάσκεψη δωρητών της Νέας Υόρκης τον Μάρτιο του 2010 για την στήριξη της 

ανασυγκρότησης της Αϊτής. Αναγγέλθηκε η δέσμευση της ΕΕ για άπαξ διάθεση ποσού ύψους 1,2 

δισ. ευρώ. 

                                                 
43

 Στις 11 Μαρτίου 2010, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με την 

κατάσταση στην Κούβα (P7_TA-PROV(2010)0063). 
44

 Στις 10 Φεβρουαρίου 2010, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με τον 

σεισμό στην Αϊτή (P7_TA-PROV(2010)0015). 



 

12562/11   ΔΠ/θμ 38 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ DG K   EL 

Στη διάρκεια του έτους πραγματοποιήθηκαν συνεδριάσεις των μεικτών επιτροπών με την 

Αργεντινή, το Μεξικό και τη Χιλή. Κατά τη συνεδρίαση με την Αργεντινή εγκρίθηκε κοινό 

πρόγραμμα εργασιών για την περίοδο 2010-2013 για την εμβάθυνση των διμερών σχέσεων. Κατά 

τη σύνοδο με το Μεξικό πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση της εφαρμογής του εκτελεστικού σχεδίου, 

στο πλαίσιο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Μεξικού. Στη διάρκεια του έτους 

πραγματοποιήθηκε ο πρώτος διάλογος με το Μεξικό για τα ανθρώπινα δικαιώματα
45

. Οι 

συζητήσεις με τη Χιλή εστιάστηκαν στους διάφορους τομείς των διμερών σχέσεων, 

περιλαμβανομένης και της εφαρμογής της Εταιρικής Σχέσης για την Ανάπτυξη και την Καινοτομία 

(ADI). Σε υποπεριφερειακό επίπεδο, η συνεδρίαση ΕΕ-Κοινότητας των Άνδεων του Μαρτίου 

2010 κάλυψε πολλές πτυχές των τρεχουσών σχέσεων, μεταξύ των οποίων και η καταπολέμηση των 

ναρκωτικών, η αλλαγή του κλίματος και η κατάσταση της συνεργασίας της ΕΕ. 

Κατά την υπουργική σύνοδο της Ομάδας του Ρίο στη Νέα Υόρκη το Σεπτέμβριο του 2010, 

εξετάστηκαν οι προοπτικές της Κοινότητας Κρατών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής 

(CELAC). 

B. Αντιμετώπιση των απειλών και παγκόσμιες προκλήσεις 

Μη διάδοση και αφοπλισμός 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2010 οι δραστηριότητες της ΕΕ στον τομέα αυτό εξακολούθησαν να 

βασίζονται στη στρατηγική της ΕΕ κατά της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής (WMD)
46

 του 

2003 και στη στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση της παράνομης συσσώρευσης και 

διακίνησης φορητών όπλων και ελαφρού οπλισμού (SALW)
47

 του 2005. Επικεντρώθηκαν στην 

εφαρμογή του σχεδίου δράσης για τα WMD
48

 του 2008, το οποίο αποσκοπεί στη μετατροπή της 

πολιτικής μη διάδοσης σε εγκάρσια προτεραιότητα των πολιτικών της ΕΕ και των κρατών μελών, 

με την αύξηση της συνειδητοποίησης, τον εντοπισμό των βέλτιστων πρακτικών και την προώθηση 

του καλύτερου συντονισμού. 

                                                 
45

 Στις 11 Μαρτίου 2010, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με την 

κλιμάκωση της βίας στο Μεξικό (P7_TA-PROV(2010)0067). 
46

  http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/03/st15/st15708.en03.pdf 
47

  http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/06/st05/st05319.en06.pdf 
48

  http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st17/st17172.en08.pdf 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/03/st15/st15708.en03.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/06/st05/st05319.en06.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st17/st17172.en08.pdf
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Η ΕΕ συνέχισε να υποστηρίζει την καθολική ισχύ των συναφών διεθνών συνθηκών και άλλων 

νομοθετικών πράξεων καθώς και την πλήρη εφαρμογή τους. Αυτό έγινε κυρίως με συγκεκριμένες 

δράσεις και σχέδια που χρηματοδοτήθηκαν από τον προϋπολογισμό της ΚΕΠΠΑ
49

. Η ΕΕ συνέχισε 

επίσης να εντάσσει τη μη διάδοση των WMD
50

 και των SALW
51 

στις συμβατικές σχέσεις της με 

τρίτες χώρες. To 2010 συμφωνήθηκαν σχετικές ρήτρες με διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων το 

Βιετνάμ, οι Φιλιππίνες και η Μογγολία. 

Όπλα μαζικής καταστροφής και οι φορείς τους  

Η ΕΕ συνέβαλε στην επιτυχή έκβαση της Διάσκεψης αναθεώρησης της Συνθήκης περί μη 

διαδόσεως των πυρηνικών όπλων (ΝΡΤ) του 2010 και είναι προσηλωμένη στην εφαρμογή των 

σχεδίων δράσης που έχουν εγκριθεί και στους τρεις πυλώνες της NPT, τον πυρηνικό αφοπλισμό, τη 

μη διάδοση και τις ειρηνικές χρήσεις της πυρηνικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των 

μνημονίων που έχουν συναφθεί σχετικά με τη Μέση Ανατολή. Σε συνέχεια της διάσκεψης 

αναθεώρησης της NPT, η ΕΕ ενέτεινε τις προσπάθειες προετοιμασίας σεμιναρίου της ΕΕ 

προγραμματισμένου για το 2011, κατ' εφαρμογήν της απόφασης 2010/799 του Συμβουλίου που 

εκδόθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2010 για υποστήριξη μιας διαδικασίας οικοδόμησης εμπιστοσύνης 

που να οδηγεί στη δημιουργία ζώνης απαλλαγμένης από όπλα μαζικής καταστροφής και τους 

φορείς τους στη Μέση Ανατολή. 

Οι νέες προσπάθειες της Ύπατης Εκπροσώπου, από κοινού με την Κίνα, τη Γαλλία, τη Γερμανία, 

τη Ρωσική Ομοσπονδία, το ΗΒ και τις ΗΠΑ, για την έναρξη εποικοδομητικών διαπραγματεύσεων 

με το Ιράν δεν βρήκαν επαρκή ανταπόκριση εκ μέρους του Ιράν. Το αποτέλεσμα ήταν η επιβολή 

πρόσθετων κυρώσεων από το ΣΑΗΕ, που συμπληρώθηκαν με πρόσθετα μέτρα της ΕΕ. Στόχος της 

ΕΕ εξακολουθεί να είναι να οικοδομηθεί μια μακροπρόθεσμη σχέση με το Ιράν στηριζόμενη στην 

αμοιβαία εμπιστοσύνη και συνεργασία. Αυτό εξαρτάται από την πρόοδο σε όλα τα επίμαχα 

ζητήματα, κατά πρώτο δε λόγο στο ζήτημα των πυρηνικών και της τρομοκρατίας, της στάσης του 

Ιράν απέναντι στην ειρηνευτική διαδικασία της Μέσης Ανατολής, στα περιφερειακά ζητήματα και 

στο ζήτημα των ανθρώπινων δικαιωμάτων. 

                                                 
49

 Βλ. παραρτήματα Ι και ΙΙΙ [π.υ.: ο πλήρης κατάλογος θα διαβιβασθεί από την Ομάδα 

«Συντονισμός πολιτικών/Εξωτερικές σχέσεις» της ΕΥΕΔ]. 
50

  Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. ιστότοπο της Υπηρεσίας Μη Διάδοσης της ΕΥΕΔ:

 http://www.consilium.europa.eu/showpage.aspx?id=392&lang=en 
51  

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st17/st17186.en08.pdf  

http://www.consilium.europa.eu/showpage.aspx?id=392&lang=en
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st17/st17186.en08.pdf
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Όσον αφορά τη Βόρεια Κορέα (ΛΔΚ)
52

, η ΕΕ συνέχισε να υποστηρίζει σθεναρά τη διαδικασία 

εξαμερών συνομιλιών και την πλήρη εφαρμογή των αποφάσεων 1718 και 1874 του ΣΑΗΕ. 

Ενθάρρυνε τη διακορεατική συμφιλίωση καθώς και την περιφερειακή σταθερότητα και την 

αποπυρηνικοποίηση της κορεατικής χερσονήσου. Η ΕΕ εξακολούθησε να ανησυχεί όσον αφορά τις 

εξωτερικές δραστηριότητες διάδοσης πυρηνικών όπλων της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της 

Κορέας. Η ΕΕ υπενθύμισε ότι η ΛΔΚ πρέπει να εγκαταλείψει όλα τα πυρηνικά όπλα και τα 

υφιστάμενα πυρηνικά προγράμματά της κατά τρόπο πλήρη, επαληθεύσιμο και μη αναστρέψιμο
53

. 

Η ΕΕ εξακολούθησε να προωθεί την ταχεία έναρξη ισχύος της Συνθήκης για την Πλήρη 

Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών (CTBT) και θέσπισε απόφαση του Συμβουλίου
54

 ώστε να 

στηριχθούν περαιτέρω οι δραστηριότητες της προπαρασκευαστικής επιτροπής της Οργάνωσης της 

Συνθήκης για την Πλήρη Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών (CTBTO). 

Η ΕΕ συνέχισε να υποστηρίζει το Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) με έδρα τη 

Βιέννη. Η ΕΕ παραμένει ο κύριος δωρητής του ταμείου για την πυρηνική ασφάλεια, προς όφελος 

50 και πλέον χωρών της Αφρικής, της Μέσης Ανατολής, της Λατινικής Αμερικής και της Ασίας, 

και είναι πρόθυμη να συνεισφέρει σημαντικά στην τράπεζα πυρηνικών καυσίμων του ΔΟΑΕ και 

στον εκσυγχρονισμό του εργαστηρίου μέτρων διασφάλισης του ΔΟΑΕ στο Σάιμπερσντορφ. 

Στο πλαίσιο της παγκόσμιας εταιρικής σχέσης, η ΕΕ εκπληρώνει εγκαίρως τη δέσμευσή της περί 

ενός δισεκατομμυρίου ευρώ για το 2012 με περισσότερα από 800 εκατομμύρια ευρώ να έχουν 

δαπανηθεί και 900 εκατομμύρια δεσμευθεί ήδη από σήμερα.  

Στον τομέα της Σύμβασης για τα χημικά όπλα (CWC), επιδιώχθηκαν μέτρα σχετικά με την 

καθολική ισχύ και την πλήρη εφαρμογή της σύμβασης. Η ΕΕ εξακολούθησε να εργάζεται βάσει της 

απόφασης του Συμβουλίου του Ιουλίου 2009 η οποία στηρίζεται στην επιτυχημένη συνεργασία 

μεταξύ της ΕΕ και του Οργανισμού για την απαγόρευση των χημικών όπλων (OPCW). Η ΕΕ 

άρχισε επίσης εργασίες για τη θέση της σχετικά με το μέλλον του OPCW. 

                                                 
52

 Στις 8 Ιουλίου 2010, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με την 

κατάσταση στη Βόρεια Κορέα (P7_TA-PROV(2010)0279). 
53 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1228/2009 του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 2009 για την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 329/2007 σχετικά με την επιβολή περιοριστικών 

μέτρων κατά της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας. ΕΕ L 346, 23.12.2009, σ. 1-25. 
54 Απόφαση 2010/461/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 26ης Ιουλίου 2010 προς υποστήριξη 

δραστηριοτήτων της προπαρασκευαστικής επιτροπής της Οργάνωσης της συνθήκης για την 

Πλήρη Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών (CTBTO) για την ενίσχυση των δυνατοτήτων 

της παρακολούθησης και επαλήθευσης στο πλαίσιο της εφαρμογής της στρατηγικής της ΕΕ 

κατά της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής. 
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Η ΕΕ εξακολούθησε να εργάζεται για την αποτροπή της απειλής των βιολογικών όπλων, που 

αποτελεί πηγή αυξανόμενης ανησυχίας παγκοσμίως. Τη βάση των εργασιών αυτών παρέχουν δύο 

κοινές δράσεις, μία υπέρ της Σύμβασης για τα Βιολογικά Όπλα (BTWC), η οποία περιλαμβάνει 

διάφορα σχέδια υπέρ των μέτρων καθολικής ισχύος, εθνικής εφαρμογής και οικοδόμησης 

εμπιστοσύνης, και μία υπέρ της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας σε δραστηριότητες βιοασφάλειας 

και βιοπροστασίας προς εφαρμογή των διεθνών υγειονομικών κανονισμών, αναγνωρίζοντας τη 

σημασία των προληπτικών μέτρων βιοασφάλειας και βιοπροστασίας για τη διεθνή ασφάλεια. Η ΕΕ 

άρχισε επίσης την προπαρασκευή των προτεραιοτήτων της (εμπιστοσύνη όσον αφορά τη 

συμμόρφωση, εθνική εφαρμογή και καθολική ισχύς της σύμβασης) για την επιτυχή έκβαση της 

διάσκεψης επανεξέτασης της BTWC το 2011 και προέβη σε εντατικές διαβουλεύσεις προς τούτο 

στο περιθώριο της συνόδου του 2010 των συμβαλλόμενων κρατών. 

Όσον αφορά τις μεθόδους ελέγχου των εξαγωγών, η ΕΕ στήριξε την εφαρμογή των αποφάσεων 

1540, 1673 και 1810 του ΣΑΗΕ με κοινή δράση
55

 του Συμβουλίου η οποία αποσκοπεί στην 

ενίσχυση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των κρατικών υπαλλήλων των τρίτων χωρών. Έχουν 

ιδρυθεί από κοινού με την ΕΕ διάφορα περιφερειακά εργαστήρια, χάρη στα οποία εκτιμήθηκαν οι 

ειδικές ανάγκες και ελλείψεις στον τομέα του ελέγχου των εξαγωγών. 

Η ΕΕ συνέχισε να εφαρμόζει την απόφαση του Συμβουλίου
56

 προς στήριξη του Κώδικα 

Συμπεριφοράς της Χάγης (HCoC). Πρόκειται για τη μόνη διεθνή πράξη που ρυθμίζει τους 

πυραύλους, δηλ. τους κύριους φορείς WMD. Για το λόγο αυτό, είναι ζωτικής σημασίας η 

προσέγγιση μη προσχωρησάντων κρατών. 

Η ΕΕ συνέχισε τις εργασίες όσον αφορά σχέδιο διεθνούς κώδικα συμπεριφοράς για την ενίσχυση 

της οικοδόμησης εμπιστοσύνης και της διαφάνειας στο πλαίσιο δραστηριοτήτων στο 

διάστημα, πραγματοποιώντας διαβουλεύσεις με τρίτες χώρες. 

                                                 
55 Κοινή δράση 2008/368/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, που υιοθετήθηκε στις 14.5.2008 (ΕΕ L 

127, 15.5.2008, σ. 78-83). 
56 Κοινή δράση 2008/974/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, που υιοθετήθηκε στις 18.12.2008 (ΕΕ L 

345, 23.12.2008, σ. 91-95). 
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Συμβατικά όπλα: Φορητά όπλα και ελαφρύς οπλισμός (SALW), Νάρκες κατά προσωπικού (APL) 

και Εκρηκτικά κατάλοιπα πολέμου (ERW) 

Οι πολιτικές ελέγχου των εξαγωγών συμβατικών όπλων των κρατών μελών εξακολούθησαν να 

καθοδηγούνται από την κοινή θέση του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2008, η οποία περιέχει 

κοινούς κανόνες για τον έλεγχο των εξαγωγών στρατιωτικής τεχνολογίας και εξοπλισμού. Τα 

κράτη μέλη της ΕΕ, μέσω της εφαρμογής αυτής της κοινής θέσης, εφαρμόζουν υπεύθυνους και 

διαφανείς ελέγχους κατά τις εξαγωγές όπλων. 

Το 2010 η ΕΕ ήταν ιδιαίτερα δραστήρια σε θέματα προσέγγισης, χρηματοδότησης και στήριξης για 

την ενίσχυση της εφαρμογής αποτελεσματικών ελέγχων των εξαγωγών όπλων από τρίτες χώρες. 

Η ΕΕ συνέχισε να στηρίζει τη διαπραγμάτευση της συνθήκης για το εμπόριο όπλων (ΑΤΤ), 

αναλαμβάνοντας εντατικές προσπάθειες προσέγγισης παγκοσμίως
57

. Το 2010 εκδόθηκε απόφαση 

του Συμβουλίου προς υποστήριξη της διαδικασίας διαπραγμάτευσης της συνθήκης για το εμπόριο 

όπλων. 

Η ΕΕ, σύμφωνα με τη σχετική στρατηγική της του 2005, συνέχισε να προωθεί τον ισχυρό έλεγχο 

των φορητών όπλων και του ελαφρού οπλισμού (SALW) σε όλα τα πολυμερή φόρα και στον 

πολιτικό της διάλογο με τρίτες χώρες. Η ΕΕ χρηματοδότησε, λ.χ., την ανάπτυξη εργαλείων και 

τεχνικών που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο και τη στόχευση αεροσκαφών εμπορευματικών 

μεταφορών που είναι πιθανόν να εμπλέκονται στην παράνομη διακίνηση SALW
58

. Επιπλέον 

παρέσχε συνδρομή κατά τη διαχείριση, τη συλλογή, την καταχώριση αποθεμάτων, την αναφορά 

μεταφοράς όπλων και την καταστροφή πλεονασματικών όπλων στα Δυτικά Βαλκάνια. 

                                                 

57 Απόφαση 2009/42/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2009 προς υποστήριξη των 

δραστηριοτήτων της ΕΕ για την προώθηση μεταξύ τρίτων χωρών της διαδικασίας που οδηγεί 

σε συνθήκη για το εμπόριο όπλων, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής ασφάλειας (ΕΕ 

L 17, 22.1.2009, σ. 39-44) και απόφαση του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2010 για τις 

δραστηριότητες της ΕΕ προς υποστήριξη της συνθήκης για το εμπόριο όπλων, στο πλαίσιο 

της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ασφάλεια (ΕΕ L 152, 18.6.2010, σ. 14-20). 
58 Απόφαση 2010/765/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, που εκδόθηκε στις 2 Δεκεμβρίου 2010 (ΕΕ L 

327, 11.12.2010, σ. 44-48). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010D0765:EN:NOT
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Η ΕΕ συνέχισε να προωθεί την καθολική ισχύ και την πλήρη εφαρμογή της Σύμβασης της Οτάβας 

για τις νάρκες κατά προσωπικού καθώς και της Σύμβασης για τα Πυρομαχικά 

Διασποράς(CCM). Το 2010, η ΕΕ δραστηριοποιήθηκε επίσης στις διαπραγματεύσεις περί νέου 

πρωτοκόλλου σχετικά με τα πυρομαχικά διασποράς στη Σύμβαση του ΟΗΕ για την απαγόρευση 

ή περιορισμό χρήσης ορισμένων συμβατικών όπλων (CCW), και συμμετείχε ως παρατηρητής στην 

πρώτη διάσκεψη των συμβαλλόμενων κρατών της Σύμβασης του Όσλο για τα Πυρομαχικά 

Διασποράς (Βιεντιάν 8-12 Νοεμβρίου 2010)
59

. 

Τρομοκρατία 

Κατά το 2010 η ΕΕ ασχολήθηκε με την τρομοκρατική απειλή στο πλαίσιο των ΗΕ και στις σχέσεις 

της με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς. Καθοδηγήθηκε εν προκειμένω από την αρχή ότι τα 

αποτελεσματικά αντιτρομοκρατικά μέτρα και η προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, των 

θεμελιωδών ελευθεριών και του κράτους δικαίου αποτελούν συμπληρωματικούς στόχους που 

ενισχύονται αμοιβαία. Από άποψη θεματικών τομέων δόθηκε προτεραιότητα στην πρόληψη, την 

καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης και τη στρατολόγησης καθώς και της χρηματοδότησης 

της τρομοκρατίας, σε επίπεδο ΕΕ και πέραν αυτού. 

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης στήριξης της Παγκόσμιας Αντιτρομοκρατικής Στρατηγικής που 

δρομολόγησαν τα ΗΕ το 2006 και των πρωτοβουλιών της G8 στον τομέα της αντιτρομοκρατίας, 

ιδίως στο πλαίσιο της Ομάδας «Ρώμη-Λυών», η ΕΕ ανέλαβε πρωτοβουλία στην Κεντρική Ασία για 

την ενίσχυση της εφαρμογής της εν λόγω στρατηγικής καθώς και της περιφερειακής συνεργασίας. 

Το Πακιστάν και το Αφγανιστάν, η Νοτιοανατολική Ασία, το Σαχέλ, η Υεμένη, η Σομαλία και το 

Κέρας της Αφρικής καθώς και η Κεντρική Ασία παρέμειναν ψηλά στην αντιτρομοκρατική ατζέντα 

της ΕΕ. Το Σαχέλ απασχόλησε όλο και περισσότερο την ΕΕ, λόγω της ανάγκης να αντιμετωπισθεί 

η επιδεινούμενη κατάσταση της ασφάλειας και να εμποδισθούν οι απαγωγές πολιτών της ΕΕ. Η ΕΕ 

ενίσχυσε επίσης τον πολιτικό της διάλογο και τη συνεργασία με τρίτες χώρες σχετικά με τη 

δημιουργία δυνατοτήτων στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Διεξήχθη διάλογος με 

το Μαρόκο, τη Ρωσία, την Ιαπωνία, τις ΗΠΑ, την Ινδία και τον ΟΗΕ. Το κύριο χρηματοδοτικό 

μέσο για τη στήριξη των προσπαθειών των τρίτων χωρών όσον αφορά την πρόληψη και την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας εξακολούθησε να είναι ο μηχανισμός σταθερότητας (IfS). 

                                                 
59

 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε ψήφισμα στις 8 Ιουλίου 2010 σχετικά με την από 1ης 

Αυγούστου 2010 έναρξη ισχύος της Σύμβασης για τα Πυρομαχικά Διασποράς (ΣΠΔ) και το 

ρόλο της ΕΕ (P7_TA-PROV(2010)0285). 
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Ενεργειακή ασφάλεια 

Λόγω της ευπάθειας της ΕΕ, όπως απέδειξαν οι πρόσφατες κρίσεις, καθώς και του δυναμικού 

βελτίωσης της Ένωσης, η ενεργειακή ασφάλεια παρέμεινε βασικό θέμα για την ΕΕ καθ’ όλη τη 

διάρκεια του 2010. Με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισσαβώνας εισήχθησαν νέες 

διατάξεις σχετικά με την ενέργεια, που ορίζουν ιδίως ότι η ενεργειακή πολιτική της Ένωσης θα 

έχει ως στόχο την εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού στην Ένωση. Το Νοέμβριο του 2010, 

στην ανακοίνωση της Επιτροπής «Ενέργεια 2010: Μια στρατηγική για την ανταγωνιστική, 

αειφόρο και ασφαλή ενέργεια», τονίσθηκε η στενή διασύνδεση μεταξύ ενεργειακής ασφάλειας 

αφενός και εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας αφετέρου. 

Η ενεργειακή σχέση της ΕΕ με τη Ρωσία εξακολούθησε να χαρακτηρίζεται από ισχυρή 

αλληλεξάρτηση, δεδομένου ότι η Ρωσία παρέμεινε ο κύριος εξωτερικός προμηθευτής ενέργειας 

της ΕΕ και η ΕΕ ο μεγαλύτερος καταναλωτής ρωσικών υδρογονανθράκων. Ο μηχανισμός 

έγκαιρης προειδοποίησης στον τομέα της ενέργειας μεταξύ ΕΕ-Ρωσίας, που υπεγράφη το 

Νοέμβριο του 2009, χρησιμοποιήθηκε το 2010 όταν διαφορές μεταξύ της Ρωσίας και της 

Λευκορωσίας έπληξαν προσωρινά τη διέλευση πετρελαίου και αερίου μέσω της Λευκορωσίας 

προς την ΕΕ. Οι διασκέψεις κορυφής ΕΕ-Ρωσίας του Μαΐου/Ιουνίου 2010 και του Δεκεμβρίου 

2010 καθώς και η σύνοδος του Μόνιμου Συμβουλίου Εταιρικής Σχέσης για Θέματα Ενέργειας 

μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας το Νοέμβριο του 2010 αποτέλεσαν χρήσιμα βήματα και για την εξέταση 

θεμάτων σχετικά με την ενεργειακή ασφάλεια. 

Η Ρωσία, παρά την απόσυρσή της από τη Συνθήκη για το Χάρτη Ενέργειας (ΣΧΕ) το 2009, 

συνέχισε κατά τη διάρκεια του 2010 να συμμετέχει, σε τεχνικό επίπεδο, σε διάφορες συνεδριάσεις 

του Χάρτη Ενέργειας. Το Νοέμβριο του 2010 η Ρωσία κοινοποίησε στην ΕΕ το κείμενο σχεδίου 

σύμβασης για την εξασφάλιση της διεθνούς ενεργειακής ασφάλειας. 

Εντός του πλαισίου της ενισχυμένης ενεργειακής συνεργασίας με την ΕΕ η Μολδαβία προσχώρησε 

στην Ενεργειακή Κοινότητα το Μάιο του 2010 και η Ουκρανία σκόπευε να την ακολουθήσει στις 

αρχές του 2011. Κατά τον τρόπο αυτό η βασιζόμενη σε κανόνες εσωτερική ενεργειακή αγορά της 

ΕΕ επεκτείνεται πλέον και στις δύο χώρες, με αποτέλεσμα την ενίσχυση της ενεργειακής 

ασφάλειας. Οι εργασίες για την ενσωμάτωση των ενεργειακών αγορών της Ουκρανίας και της 

Μολδαβίας στην ΕΕ προχώρησαν το 2010. 
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Συνεχίσθηκαν εξάλλου διμερείς συζητήσεις για την ενέργεια με άλλες τρίτες χώρες. Υπεγράφη 

ιδίως μνημόνιο συμφωνίας με το Ιράκ τον Ιανουάριο του 2010. Το δεύτερο στάδιο της συνεργασίας 

μεταξύ ευρωμεσογειακών ρυθμιστικών αρχών ενέργειας, με συμμετοχή ρυθμιστικών αρχών 

ενέργειας της ΕΕ και επτά αραβικών χωρών, του Ισραήλ και της Παλαιστινιακής Αρχής, 

άρχισε το 2010.  

Η ενίσχυση των δικτύων μεταφοράς ενέργειας παρέμεινε τομέας προτεραιότητας στο πλαίσιο της 

στρατηγικής της ΕΕ για την Κεντρική Ασία. Δημιουργήθηκαν περαιτέρω προϋποθέσεις 

συνεργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους μέσω επαφών υψηλού επιπέδου και τεχνικών 

συνεδριάσεων των ομάδων εργασίας. 

Προκειμένου να προαχθεί η ευρεία και αειφόρος χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η ΕΕ 

κατέστη πλήρες μέλος του Διεθνούς Οργανισμού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (IRENA) με 

την επικύρωση του καταστατικού της τον Ιούλιο του 2010. 

Αλλαγή του κλίματος και διεθνής ασφάλεια (CCIS) 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2010 συνεχίσθηκε η εφαρμογή του Κοινού Εγγράφου το οποίο υπέβαλαν 

το 2008 στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
60

 ο ΓΓ/ΥΕ κ. Solana και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και των 

επακόλουθων συμπερασμάτων του Συμβουλίου. Οι εν λόγω εργασίες εφαρμογής επικεντρώθηκαν 

στην ενίσχυση του διαλόγου και της διεθνούς συνεργασίας με άλλους πολυμερείς φορείς, στο 

συστηματικό διάλογο με τρίτα μέρη για τον εντοπισμό των ενδεχόμενων κινδύνων για την 

περιφερειακή ασφάλεια λόγω της αλλαγής του κλίματος καθώς και στην ευαισθητοποίηση και την 

κοινή αντιμετώπιση των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος στην ασφάλεια. Τα επιτεύγματα 

περιλάμβαναν διατλαντικό διάλογο, στο πλαίσιο διάφορων εργαστηρίων και σεμιναρίων, σχετικά 

με την αλλαγή του κλίματος και την ασφάλεια, με συμμετοχή εκπροσώπων της διοίκησης από τη 

Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη, πανεπιστημιακών και μελών της κοινωνίας των πολιτών.  

Η ικανότητα της ΕΕ σε θέματα CCIS συνέχισε να αναπτύσσεται. Η ανεπίσημη διευθύνουσα ομάδα 

της ΕΕ για την αλλαγή του κλίματος και τη διεθνή ασφάλεια συνέχισε τις εργασίες της ως το κύριο 

φόρουμ συζήτησης και συντονισμού για θέματα CCIS στο πλαίσιο της ΕΕ. Το στρατιωτικό 

προσωπικό της ΕΕ και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας διερεύνησε τρόπους μείωσης του 

αντικτύπου των επιχειρήσεων ΚΠΑΑ στο περιβάλλον. 
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  Βλ. «Αλλαγή του κλίματος και διεθνής ασφάλεια» (έγγρ. 7249/08 του Συμβουλίου). 
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Στο ευρύτερο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την αλλαγή του κλίματος, μετά τη διάσκεψη της 

Κοπεγχάγης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου 2010 κάλεσε την ΕΕ να εντείνει τις 

προσπάθειές της για την προσέγγιση τρίτων χωρών, εξετάζοντας την αλλαγή του κλίματος σε όλες 

τις περιφερειακές και διμερείς συνόδους, μεταξύ άλλων σε επίπεδο κορυφής, καθώς και σε άλλα 

φόρα όπως η G20. Αυτό εφαρμόσθηκε σε όλα τα επίπεδα κατά τη διάρκεια του 2010. 

Το Δίκτυο Πράσινης Διπλωματίας της ΕΕ, που συστάθηκε το 2003, ανέλαβε σημαντικές 

προπαρασκευαστικές εργασίες ενόψει της 16ης Διάσκεψης των Μερών για την Αλλαγή του 

Κλίματος στην Κανκούν, το Δεκέμβριο του 2010. 

Γ. Συμβολή σε μια αποτελεσματικότερη πολυμερή τάξη 

Η ΕΕ, αναγνωρίζοντας ότι οι παγκόσμιες προκλήσεις απαιτούν παγκόσμιες λύσεις, συνέχισε να 

υποστηρίζει ανεπιφύλακτα την πολυμερή προσέγγιση, όπως επιβεβαιώθηκε με τη Συνθήκη της 

Λισσαβώνας. Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν στην υλοποίηση της 

Συνθήκης της Λισσαβώνας. 

Ηνωμένα Έθνη 

Η ενίσχυση των ΗΕ παρέμεινε βασικό στοιχείο της εξωτερικής δράσης της ΕΕ. Για την 65η σύνοδο 

της Γενικής Συνέλευσης (ΓΣ) των ΗΕ
61

, η ΕΕ έδωσε προτεραιότητα στη διεθνή ειρήνη και 

ασφάλεια, το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 

μεταρρύθμιση του καθεστώτος των ΗΕ. 

Από τις αρχές του 2010 η ΕΕ αναζήτησε μια λύση στο πλαίσιο της ΓΣΗΕ όσον αφορά τη 

συμμετοχή της ΕΕ στις εργασίες των ΗΕ, με στόχο την υλοποίηση της εξωτερικής εκπροσώπησης 

που προβλέπει η Συνθήκη της Λισσαβώνας στα Ηνωμένα Έθνη, με διατήρηση του καθεστώτος 

παρατηρητή της ΕΕ. Έπειτα από αναβολή της δράσης στις 14 Σεπτεμβρίου 2010 η Ύπατη 

Εκπρόσωπος συνέστησε ειδική ομάδα προκειμένου να εξασφαλίσει την επιτυχή έκβαση της 

σχετικής εκστρατείας. Κατά τον Οκτώβριο και το Νοέμβριο του 2010 πραγματοποιήθηκαν 

διαβήματα σε πρωτεύουσες τρίτων χωρών ώστε να είναι σαφές ότι η ΕΕ αναλαμβάνει νέες 

προσπάθειες προς το σκοπό αυτό. Στο τέλος του πρώτου σταδίου διοργανώθηκαν γενικές 

διαβουλεύσεις στη Νέα Υόρκη στις 22 Νοεμβρίου 2010. Βάσει των παρατηρήσεων και συστάσεων 

των μελών των ΗΕ κατά τις εν λόγω διαβουλεύσεις, στις 9 Δεκεμβρίου 2010 διαβιβάσθηκε στα 

μέλη των ΗΕ αναθεωρημένο σχέδιο απόφασης. Με βάση το νέο κείμενο άρχισε συνολική και 

παγκόσμια εκστρατεία προς αναζήτηση υποστήριξης για το αναθεωρημένο σχέδιο απόφασης. 
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 Ως έχει στο έγγρ. 10170/10. Με το ψήφισμά του της 20ής Μαρτίου 2010 το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο απηύθυνε στο Συμβούλιο συστάσεις σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για 

την 65η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ ( P7_TA(2010)0084).  
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Κατά τη διάρκεια του 2010 η εφαρμογή της αρχής «Ευθύνη προστασίας» (R2P) συνέχισε να 

αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προτεραιότητες της ΕΕ στα ΗΕ. Η ΕΕ συνέχισε τη συζήτηση 

και τις εργασίες όσον αφορά την υλοποίηση της έννοιας αυτής στα μέσα και τις πολιτικές της ΕΕ 

και των κρατών μελών. 

Υπό την ηγεσία της ΕΕ, τα ΗΕ πραγματοποίησαν αποφασιστικό βήμα προς την περαιτέρω 

πρακτική υλοποίηση και βελτίωση της έννοιας της προστασίας των αμάχων σε καταστάσεις 

ένοπλης σύγκρουσης (ΠτΑ). H ένταξη των δραστηριοτήτων ΠτΑ στις εντολές των ειρηνευτικών 

επιχειρήσεων του ΟΗΕ συνδυάσθηκε με την επακόλουθη ενίσχυση της επιτόπιας προστασίας, για 

την οποία είχαν κεφαλαιώδη σημασία η προσέγγιση εκ μέρους της ΕΕ και η αποφασιστική 

διπλωματία. Ταυτοχρόνως η ΕΕ ενημέρωσε τις δικές της κατευθυντήριες γραμμές για την ΠτΑ στο 

πλαίσιο των αποστολών και επιχειρήσεων ΚΠΑΑ. 

Η επανεξέταση της αρχιτεκτονικής των ΗΕ για οικοδόμηση της ειρήνης αποτέλεσε μια από τις 

κύριες εξελίξεις στα ΗΕ κατά το 2010. Η ΕΕ διαδραμάτισε καθοδηγητικό ρόλο για την ανανέωση 

της δέσμευσης της Επιτροπής Εδραίωσης της Ειρήνης (ΕΕΕ) και την αναζωογόνησή της. Χάρη 

στην αποφασιστική και έγκαιρη δέσμευση της ΕΕ και των κρατών μελών της η επανεξέταση 

επικεντρώθηκε στα αποτελέσματα, που θα πρέπει να συνίστανται σε ουσιαστικότερη και πλέον 

ευέλικτη επιτόπια δέσμευση της ΕΕΕ και σε στενότερη σχέση με το Συμβούλιο Ασφαλείας και τη 

Γενική Συνέλευση των ΗΕ καθώς και με τους διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς. Η εφαρμογή 

των συστάσεων άρχισε αμέσως και υποστηρίζεται από την ΕΕ. 

ΟΑΣΕ
62

 

Καθ' όλη τη διάρκεια του 2010, η ΕΕ στήριξε τις προσπάθειες του ΟΑΣΕ σε διάφορα 

περιφερειακά και τομεακά θέματα. Η ΕΕ απέδωσε ιδιαίτερη προσοχή στην έγκαιρη 

προειδοποίηση, την πρόληψη και την επίλυση των συγκρούσεων, τη διαχείριση των κρίσεων και 

την μετά τις συγκρούσεις αποκατάσταση, μέσω και του έργου του Ύπατου Αρμοστή για τις 

εθνικές μειονότητες και των εργασιών των επί τόπου αποστολών του ΟΑΣΕ για την οικοδόμηση 

της εμπιστοσύνης και της δημοκρατίας, καθώς και μέσω της ανθρώπινης διάστασης του ΟΑΣΕ, 

μεταξύ άλλων στηρίζοντας το έργο του γραφείου των δημοκρατικών θεσμών και των 

δικαιωμάτων του ανθρώπου του ΟΑΣΕ και του εκπροσώπου για την ελευθερία των ΜΜΕ. Η 

συνεργασία με τον ΟΑΣΕ αναπτύχθηκε περαιτέρω στους τομείς της διαχείρισης και ασφάλειας 

των συνόρων και του ελέγχου των ναρκωτικών. 
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 Στις 11 Νοεμβρίου 2010, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με την 

ενίσχυση του ΟΑΣΕ – ο ρόλος της ΕΕ (P7_TA-PROV(2010)0399). 
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Η ΕΕ εξακολούθησε να υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδει στη διαφύλαξη της 

ανεξαρτησίας των οργάνων του ΟΑΣΕ. Επίσης η ΕΕ παγίως διαμαρτυρήθηκε και ζήτησε 

επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση αρνητικών εξελίξεων στην ελευθερία του τύπου στην 

περιφέρεια του ΟΑΣΕ καθώς και επιθέσεων κατά δημοσιογράφων και υπερασπιστών των 

ανθρώπινων δικαιωμάτων. 

Η ΕΕ συνέχισε να συμβάλει ενεργά στο διάλογο σχετικά με το μέλλον της ευρωπαϊκής 

ασφάλειας, βάσει της διαδικασία της Κέρκυρας που εγκαινιάσθηκε κατά το Υπουργικό 

Συμβούλιο της Αθήνας το 2009, ιδίως διαδραματίζοντας βασικό ρόλο στην προετοιμασία της 

διάσκεψης κορυφής του ΟΑΣΕ στην Αστάνα τον Δεκέμβριο του 2010. Κυρίως χάρη στις 

προσπάθειες της ΕΕ είχε επιτυχία η διάσκεψη και οδήγησε στην έγκριση πολιτικής διακήρυξης 

η οποία επιβεβαιώνει τις αρχές του Ελσίνκι και περιέχει το όραμα μιας μελλοντικής 

ευρωατλαντικής και ευρασιατικής κοινότητας ασφαλείας. Ο ρόλος της ΕΕ ήταν ιδίως 

αποφασιστικός ώστε να εκφράζονται σαφώς στη διακήρυξη οι δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί 

ήδη στις τρεις διστάσεις του ΟΑΣΕ. 

Συμβούλιο της Ευρώπης 

Η ΕΕ συνέχισε τη συνεργασία της με το Συμβούλιο της Ευρώπης σύμφωνα με το μνημόνιο 

συμφωνίας μεταξύ των δύο οργανισμών, ιδίως στο πλαίσιο της ΕΠΓ και των Δυτικών Βαλκανίων, 

όσον αφορά θέματα δημοκρατίας, κράτους δικαίου και ανθρώπινων δικαιωμάτων. Η συνεργασία με 

την Επιτροπή της Βενετίας για συνταγματικά και νομοθετικά θέματα παρέμεινε καλή, με νέες 

προοπτικές συνεργασίας στη Νότια Μεσόγειο και την Κεντρική Ασία. Η ΕΕ άρχισε 

διαπραγματεύσεις για την ένταξή της στην ευρωπαϊκή σύμβαση για την προάσπιση των 

δικαιωμάτων του ανθρώπου τον Ιούλιο και άνοιξε αντιπροσωπία στο Συμβούλιο της Ευρώπης το 

Σεπτέμβριο του 2010. 



 

12562/11   ΔΠ/θμ 49 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ DG K   EL 

Δ. Ανθρώπινα δικαιώματα, δημοκρατία και κράτος δικαίου 

Οι εργασίες της ΕΕ στους τομείς των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους 

δικαίου επηρεάσθηκαν σημαντικά από το γεγονός ότι το 2010 ήταν το πρώτο πλήρες έτος 

εφαρμογής της Σύμβασης της Λισσαβώνας. Ο κεντρικός χαρακτήρας των θεμάτων αυτών 

εκφράσθηκε στις παρατηρήσεις της Ύπατης Εκπροσώπου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 16 

Ιουνίου 2010. Με την ευκαιρία αυτή η Ύπατη Εκπρόσωπος εξέθεσε τις βασικές γραμμές της 

προσέγγισής της όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ανακοίνωσε επίσης την έναρξη 

διαδικασίας διαβουλεύσεων σχετικά με την επανεξέταση της πολιτικής της ΕΕ και προκειμένου να 

διαμορφωθεί μια νέα στρατηγική της ΕΕ στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων
63

. 

Κατά τη διάρκεια του 2010 αυξήθηκαν οι πολυμερείς εργασίες σχετικά με τα ανθρώπινα 

δικαιώματα, μεταξύ άλλων λόγω της σημαντικής δραστηριότητας στο πλαίσιο της προετοιμασίας 

της επανεξέτασης (το 2011) του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ (ΣΑΔ). Ενώ 

διεξάγονταν συζητήσεις για τους κανόνες και τις διαδικασίες που διέπουν τις εργασίες του ΣΑΔ, 

προέκυψαν και άλλες ενδείξεις ότι το όργανο αυτό έχει αρχίσει να υλοποιεί τις δυνατότητές του και 

να εκπληρώνει την εντολή του σχετικά με την «προαγωγή του παγκόσμιου σεβασμού όσον αφορά 

την προστασία όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών για όλους». 

                                                 
63

 Στις 16 Δεκεμβρίου 2010 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με την 

Ετήσια Έκθεση του 2009 για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στον Κόσμο και την πολιτική της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό τον τομέα (P7_TA-PROV(2010)0489). 
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Η ΕΕ μπόρεσε να σημειώσει κάποιες σημαντικές επιτυχίες στο πλαίσιο του ΣΑΔ κατά το 2010
64

, 

ιδίως χάρη στην ενεργό δέσμευσή της μέσω διαπεριφερειακών ενώσεων και με τους κύριους 

εταίρους της. Οι εντολές διάφορων ειδικών εισηγητών των ΗΕ ανανεώθηκαν. Η ΕΕ υποστήριξε τη 

δημιουργία μιας νέας εντολής ειδικού εισηγητή σχετικά με τα δικαιώματα του συνέρχεσθαι και 

συνεταιρίζεσθαι ειρηνικώς. Εγκρίθηκαν αποφάσεις σχετικά με την κατάσταση των ανθρώπινων 

δικαιωμάτων στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό
65

 
66

, τη Γουινέα, τη Δημοκρατία της Κιργισίας
67

 

και το Αφγανιστάν καθώς και σχετικά με την ελευθερία θρησκεύματος ή πεποιθήσεων. Η ΕΕ 

επικρότησε την επιτυχή έκβαση της ειδικής συνόδου του ΣΑΔ στην Ακτή του Ελεφαντοστού στα 

τέλη του 2010. 

Δυστυχώς παρατηρήθηκαν και κάποιες αρνητικές τάσεις στο ΣΑΔ. Αυτές περιλάμβαναν 

πρωτοφανείς απόπειρες περιορισμού της εξουσίας του Προέδρου του ΣΑΔ και έντονες κριτικές 

όσον αφορά τον τρόπο κατά τον οποίο οι ειδικοί εισηγητές των ΗΕ ασκούν το ιδιαίτερα δύσκολο 

έργο τους. Γενικότερα κατά το 2010 αμφισβητήθηκε και πάλι η ίδια η έννοια των υπερασπιστών 

των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Η ΕΕ, υπό την ηγεσία της Ύπατης Εκπροσώπου, υποστήριξε 

ανεπιφύλακτα την έννοια αυτή. 

Στη συνέχεια του έτους η ΕΕ πέτυχε όλους τους κύριους στόχους της στην Τρίτη Επιτροπή της 

Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ (η οποία ασχολείται με θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων στη Νέα 

Υόρκη). Η απόφαση για αναστολή της εφαρμογής της θανατικής ποινής
68

, που βασιζόταν σε 

διαπεριφερειακή πρωτοβουλία, εγκρίθηκε με πρωτοφανή υποστήριξη, ενώ μια απόφαση κατά της 

θρησκευτικής μισαλλοδοξίας εγκρίθηκε με γενική συναίνεση. Εγκρίθηκαν επίσης ειδικές 

αποφάσεις για τη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας (ΛΔΚ) και τη Βιρμανία/Μιανμάρ. Η ΕΕ 

προσέφερε την υποστήριξή της στην πρωτοβουλία για το Ιράν. 
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 Στις 25 Φεβρουαρίου 2010, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με τις 

προτεραιότητες του Κοινοβουλίου για το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων 

Εθνών (Γενεύη, 1-26 Μαρτίου 2010) (P7_TA-PROV(2010)0036). 
65

 Στις 17 Ιουνίου 2010, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με τη Λαϊκή 

Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ): υπόθεση Floribert Chebeya Bahizire (P7_TA-PROV(2010)0244). 
66

 Στις 7 Οκτωβρίου 2010 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με ελλείψεις στην 

προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δικαιοσύνης στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 

(P7_TA-PROV(2010)0350). 
67

 Στις 5 Μαΐου 2010 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με το Κιργιζιστάν (P7_TA-

PROV(2010)0149). 
68

 Στις 7 Οκτωβρίου 2010 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με την Παγκόσμια 

Ημέρα κατά της Θανατικής Ποινής (P7_TA-PROV(2010)0351) 
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Για πρώτη φορά στα χρονικά, η ΕΕ κατέστη ιδίω δικαιώματι συμβαλλόμενο μέρος συνολικής 

σύμβασης του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η πράξη τυπικής επιβεβαίωσης της Σύμβασης 

του 2006 για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (UNCRPD) κατατέθηκε στο Γραφείο 

Συμβάσεων του ΟΗΕ στις 23 Δεκεμβρίου 2010. Κατ' αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε η διαδικασία 

επικύρωσης που εγκαινιάσθηκε στις 26 Νοεμβρίου 2009 όταν το Συμβούλιο προλείανε το έδαφος 

για την προσχώρηση της ΕΕ στην UNCRPD. (Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν υπογράψει την 

UNCRPD, και 17 την έχουν ήδη επικυρώσει). 

Στο πλαίσιο των διμερών εργασιών, η ΕΕ συνέχισε να εφαρμόζει την παγιωμένη της πολιτική 

δεσμεύσεων με άλλες χώρες μέσω ενός φάσματος 40 σχεδόν τακτικών διαλόγων για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα, διαβουλεύσεων και ειδικών υποεπιτροπών. Κατά το 2010 δόθηκε ιδιαίτερη σημασία 

στην αξιολόγηση ορισμένων διαλόγων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ώστε να εξασφαλισθεί η 

αποτελεσματικότητά τους και να προσαρμοσθούν στις νέες προκλήσεις που έχουν διαπιστωθεί στις 

αντίστοιχες χώρες. 

Στις 26 Απριλίου 2010 το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα για τη βελτίωση της πρόληψης 

ώστε να αντιμετωπισθεί η βία κατά των γυναικών. Στα συμπεράσματα αυτά υπογραμμιζόταν η 

δέσμευση της ΕΕ όσον αφορά την καταπολέμηση όλων των εγκλημάτων - όχι μόνον εκείνων κατά 

της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ελευθερίας, αλλά και των εξαναγκασμών, των 

απειλών και των επιθέσεων κατά της ηθικής ακεραιότητας. Κατά τον τρόπο αυτό η ΕΕ επιβεβαίωσε 

την προσήλωσή της στο σφαιρικό χαρακτήρα αυτών των θεμάτων, με βάση τις κατευθυντήριες 

γραμμές της για τη βία κατά γυναικών. 
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Το 2010 ήταν η χρονιά της δέκατης επετείου της απόφασης 1325 του ΣΑΗΕ για τις γυναίκες, την 

ειρήνη και την ασφάλεια, πράγμα που αύξησε σημαντικά το ενδιαφέρον για τα θέματα αυτά 

παγκοσμίως
69

. Η επέτειος προσέλκυσε την προσοχή της διεθνούς κοινότητας στις αδυναμίες της 

εφαρμογής της απόφασης 1325 του ΣΑΗΕ, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη συνιστώσα της 

προστασίας των γυναικών από την άσκηση σεξουαλικής βίας κατά τις ένοπλες συγκρούσεις. Ως 

σημαντικό βήμα προς την εξασφάλιση καλύτερης παρακολούθησης και λογοδοσίας, το Συμβούλιο 

Ασφαλείας διεξήγαγε συζήτηση υψηλού επιπέδου στις 26 Οκτωβρίου 2010, με αποτέλεσμα την 

επικύρωση της σειράς δεικτών που διαμόρφωσε το UNIFEM για την παρακολούθηση της 

εφαρμογής της απόφασης 1325 του ΣΑΗΕ και υιοθέτησε την απόφαση 1960 του ΣΑΗΕ τον 

Δεκέμβριο του 2010 που προβλέπει τη θέσπιση ρυθμίσεων παρακολούθησης , ανάλυσης και 

υποβολής εκθέσεων όσον αφορά τη σεξουαλική βία που σχετίζεται με συγκρούσεις. Για την ΕΕ η 

χρονιά της επετείου παρουσίασε αρκετές σημαντικές εξελίξεις, μεταξύ των οποίων την έγκριση 17 

δεικτών για την παρακολούθηση της εφαρμογής της πολιτικής της ΕΕ για τις γυναίκες, την ειρήνη 

και την ασφάλεια· την κατάρτιση της έκθεσης «Διδάγματα και βέλτιστες πρακτικές σχετικά με την 

ένταξη των ανθρώπινων δικαιωμάτων και του φύλου στα πλαίσια στρατιωτικών και μη 

στρατιωτικών αποστολών ΚΠΑΑ»· και την ανάπτυξη σχεδίων τυποποιημένων εκπαιδευτικών 

ενοτήτων για την ΚΠΑΑ όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, την προστασία του παιδιού και τη 

διάσταση του φύλου και νέα εντολή για μια νέα ειδική διαδικασία (ομάδα εργασίας πέντε 

εμπειρογνωμόνων) σχετικά με το θέμα των διακρίσεων εις βάρος των γυναικών στο δίκαιο και 

στην πράξη. 

Τον Δεκέμβριο του 2010, η ΕΕ αναθεώρησε τη στρατηγική εφαρμογής της όσον αφορά τις 

κατευθυντήριες γραμμές για τα παιδιά θύματα ενόπλων συγκρούσεων, παρέχοντας τη 

δυνατότητα περαιτέρω ενίσχυσης της δράσης της σε αυτόν τον τομέα. 

Δεδομένου ότι η παγκοσμιοποίηση επηρεάζει κάθε σφαίρα δραστηριοτήτων, κατά το 2010 δόθηκε 

ιδιαίτερη προσοχή στην παιδική εργασία. Το Συμβούλιο επέλεξε τη διεθνή ημέρα κατά της 

παιδικής εργασίας, στις 12 Ιουνίου, για την έγκριση περιεκτικών συμπερασμάτων. Συμφώνησε να 

αναβαθμίσει τις προσπάθειες της ΕΕ για την εξάλειψη της παιδικής εργασίας με την 

αποτελεσματικότερη εφαρμογή των πράξεων της ΕΕ. Το Συμβούλιο, με βάση τις κατευθυντήριες 

γραμμές της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού, ζήτησε να θίγεται το θέμα της παιδικής εργασίας 

κατά τους διαλόγους με άλλες χώρες και να ενσωματωθεί η διάσταση αυτή στις στρατηγικές της 

ΕΕ για τη μείωση της φτώχειας. 
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 Στις  25 Νοεμβρίου 2010 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με τη 

δέκατη επέτειο του ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 1325 (2000) για τις 

γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια (P7_TA-PROV(2010)0439). 
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Ο αντίκτυπος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ήταν ένα από τα καθοριστικά χαρακτηριστικά 

του 2010. Από τη μία πλευρά, όπως στο Ιράν, έδειξαν ότι προσφέρουν τεράστιες δυνατότητες για 

τη διοργάνωση διαμαρτυριών, αλλά από την άλλη πλευρά επέσπευσαν την κατάπνιξη της 

ελευθερίας της έκφρασης από τα θιγόμενα καθεστώτα. Η ΕΕ δεν δίστασε να επισημάνει τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υπερασπιστές των ανθρώπινων δικαιωμάτων και οι 

δημοσιογράφοι
70

. Στα συμπεράσματά του της 22ας Μαρτίου το Συμβούλιο επανέλαβε την 

προσήλωσή του στην παγκόσμια ελευθερία της έκφρασης, την οποία θεωρεί ως καθολικό δικαίωμα 

που επιτρέπει στα άτομα να αναζητούν, να λαμβάνουν και να ανταλλάσσουν πληροφορίες πέραν 

των συνόρων. Η ΕΕ κάλεσε όλα τα κράτη να καταργήσουν τη λογοκρισία του Διαδικτύου και να 

σταματήσουν τις παρεμβολές παρασίτων στις δορυφορικές αναμεταδόσεις. 

Με την εξάπλωση των κινημάτων υπέρ της δημοκρατίας σε διάφορες χώρες, ιδίως προς το τέλος 

του 2010, το Συμβούλιο ασχολήθηκε με το θέμα της υποστήριξης της δημοκρατίας στα 

συμπεράσματά του της 13ης Δεκεμβρίου
71

. Στα συμπεράσματα αυτά σημειώθηκε η σχετική 

πρόοδος και εγκρίθηκε σειρά χωρών για τη δοκιμαστική εφαρμογή του «Προγράμματος Δράσης» 

της ΕΕ. Πρόκειται για τη Μολδαβία, τη Δημοκρατία της Κιργισίας, το Λίβανο, τη Γκάνα, το 

Μπενίν, τις Νήσους Σολομώντος, την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, τη Βολιβία, τη Μογγολία, 

τις Φιλιππίνες, την Ινδονησία και τις Μαλδίβες. 

Δυστυχώς κατά το 2010 αυξήθηκαν οι περιπτώσεις θέσπισης νομοθεσίας κατά των λεσβιών, 

ανδρών ομοφυλοφίλων, αμφιφυλοφίλων και διεμφυλικών. Αυτό συνέβη ιδιαίτερα σε ορισμένες 

αφρικανικές χώρες. Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει μια νέα «εργαλειοθήκη» για την 

καταπολέμηση των ειδικών διακρίσεων που αντιμετωπίζουν οι συγκεκριμένες ομάδες. Η ΕΕ 

προέβη επίσης σε διάφορες δηλώσεις που απορρίπτουν και καταδικάζουν την ομοφοβία ως 

προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας
72

. Η ΕΕ κάλεσε εξάλλου όλα τα κράτη να μεριμνήσουν 

ώστε ο γενετήσιος προσανατολισμός και η ταυτότητα φύλου να παύσουν να αποτελούν τη βάση 

επιβολής ποινικών κυρώσεων. 
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 Στις 17 Ιουνίου 2010, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με τις πολιτικές 

της ΕΕ υπέρ των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων  (P7_TA-PROV(2010)0226). 
71

 Στις 21 Οκτωβρίου 2010 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με 

χρηματοδοτικό μέσο για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου 

παγκοσμίως  (P7_TA-PROV(2010)0380). 
72

 Στις 16 Δεκεμβρίου 2010 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με την 

Ουγκάντα: ο λεγόμενος «Νόμος Bahati» και οι διακρίσεις σε βάρος του πληθυσμού LGTB 

(λεσβίες, ομοφυλόφιλοι, διεμφυλικοί και αμφιφυλόφιλοι) (P7_TA-PROV(2010)0495). 
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Αυξανόμενη προσοχή δόθηκε και το 2010 στην ελευθερία θρησκεύματος ή πεποιθήσεων και 

στις θρησκευτικές μειονότητες. Για την ΕΕ αυτό εκφράσθηκε με την πρακτική εφαρμογή των 

συμπερασμάτων του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2009, που προέβλεπαν αξιολόγηση των 

υφιστάμενων πρωτοβουλιών της ΕΕ και επεξεργασία νέων προτάσεων. Εν προκειμένω η ΕΕ 

ξεκίνησε μια πορεία προορατικής δέσμευσης με διάφορους εταίρους, στο πλαίσιο μιας 

μακροπρόθεσμης προσπάθειας που θα πρέπει να επιτρέψει να κτισθούν γέφυρες ανεξιθρησκίας και 

διαθρησκειακής αρμονίας. Το 2010, η ΕΕ ανέπτυξε περαιτέρω τις δράσεις της για την προώθηση 

της ελευθερίας θρησκεύματος ή πεποιθήσεων στις σχέσεις της με τρίτες χώρες. 

Ο ρόλος των φορέων παροχής υπηρεσιών ιδιωτικής ασφάλειας ήλθε και πάλι στο προσκήνιο το 

2010, ενώ έγιναν και πάλι εκκλήσεις για τη ρύθμιση του τομέα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να 

θιγούν αρκετά σημαντικά θέματα που άπτονται περισσοτέρων κλάδων του διεθνούς δικαίου, 

μεταξύ των οποίων του δικαίου που διέπει τη χρήση βίας, του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, του 

διεθνούς ποινικού δικαίου και του δικαίου που διέπει την ευθύνη των κρατών. Για το λόγο αυτό η 

ΕΕ ήταν της γνώμης ότι η εξέταση των σχετικών θεμάτων έπρεπε να αρχίσει με την προσεκτική 

εξέταση των υφιστάμενων διεθνών ρυθμιστικών πλαισίων. 

Μετά την έγκριση της απόφασης 1894 (2009) του ΣΑΗΕ σχετικά με την προστασία των αμάχων 

κατά τις ένοπλες συγκρούσεις η ΕΕ άρχισε το 2010 εργασίες σχετικά με νέο «Σχέδιο 

αναθεωρημένων κατευθυντηρίων γραμμών για την προστασία των αμάχων στο πλαίσιο των 

αποστολών και επιχειρήσεων στον τομέα της ΚΠΑΑ». Προς το σκοπό αυτό έπρεπε να αξιοποιηθεί 

η πείρα από τις αποστολές και επιχειρήσεις ΚΠΑΑ προκειμένου να ενημερωθούν οι προηγούμενες 

κατευθυντήριες γραμμές του 2003. Ο στόχος ήταν να διαμορφωθεί συνολική προσέγγιση για την 

ΕΕ, που να καλύπτει τους διάφορους ρόλους των ανθρωπιστικών και στρατιωτικών φορέων και 

μέσων. Έπειτα από διαβουλεύσεις με τα ΗΕ (Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων - 

OCHA - και Τμήμα Ειρηνευτικών Επιχειρήσεων - DPKO -) εκπονήθηκε σειρά λεπτομερών 

κατευθυντήριων γραμμών για το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή των αποστολών και επιχειρήσεων 

ΚΠΑΑ. 
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Κατά το 2010 διεξήχθη με επιτυχία η διάσκεψη αναθεώρησης του καταστατικού της Ρώμης για 

το ΔΠΔ
73

, το Μάιο-Ιούνιο στην Καμπάλα, όπου ορίσθηκε η δικαιοδοσία του Δικαστηρίου επί 

εγκλημάτων επίθεσης και τέθηκαν οι προϋποθέσεις για την άσκησή της. Ενόψει της διασκέψεως 

αυτής το Συμβούλιο είχε εγκρίνει τα συμπεράσματα της 25ης Μαΐου 2010, επιβεβαιώνοντας την 

ισχυρή προσήλωση της ΕΕ στο ΔΠΔ και στην καταπολέμηση της ατιμωρησίας. Κατά τη διάσκεψη 

η ΕΕ ανέλαβε τέσσερις δεσμεύσεις για να αποδείξει πόσο μεγάλη αξία αποδίδει στο Δικαστήριο 

και την αποστολή του. Η ΕΕ υποσχέθηκε να εκπονήσει συμπληρωματική «εργαλειοθήκη» για την 

καλύτερη ενσωμάτωση των ειδικών αναγκών που συνδέονται με την καταπολέμηση της 

ατιμωρησίας στα προγράμματα για την ανάπτυξη και το κράτος δικαίου. 

Η ΕΕ και η συμμετοχή της Ύπατης Εκπροσώπου συνέβαλαν το 2010 στην προσχώρηση τριών 

νέων κρατών στο καταστατικό της Ρώμης: το Μπαγκλαντές, οι Σεϋχέλλες και η Μολδαβία. 

Η διεθνής ποινική δικαιοσύνη, την οποία ειδικότερα απονέμουν το ΔΠΔ και τα Διεθνή Ποινικά 

Δικαστήρια για την πρώην Γιουγκοσλαβία (ICTY) και τη Ρουάντα (ICTR) και το Ειδικό 

Δικαστήριο για τη Σιέρα Λεόνε (SCSL), διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στη διατήρηση της ειρήνης και 

την ενίσχυση της διεθνούς και της τοπικής ασφάλειας. Σε εθνικό επίπεδο η ΕΕ στηρίζει τα έκτακτα 

τμήματα των Δικαστηρίων της Καμπότζης (ECCC) και το Ειδικό Δικαστήριο για το Λίβανο. Η 

δίκη του Hissene Habré αποτελεί θέμα διαλόγου μεταξύ Σενεγάλης, Αφρικανικής Ένωσης (ΑΕ) και 

ΕΕ, που θα μπορούσε να συνεισφέρει στην τήρηση της υποχρέωσης λογοδοσίας και την παύση της 

παγιωμένης ατιμωρησίας. Το 2010 ολοκληρώθηκε μια έκθεση με χρηματοδότηση της ΕΕ με στόχο 

να διευκολυνθούν οι αρχές της Σενεγάλης κατά την προετοιμασία της δίκης.  

Το 2010, επτά αποστολές παρακολούθησης εκλογών (EOM) εστάλησαν αντίστοιχα στο Τόγκο, 

το Σουδάν, την Αιθιοπία, τη Γουινέα, το Μπουρούντι, την Τανζανία, την Ακτή του Ελεφαντοστού, 

ενώ ομάδες αξιολόγησης εκλογών (ΕΑΤ) εστάλησαν στο Ιράκ και το Αφγανιστάν. Οι EAT 

αποστέλλονται σε χώρες που πληρούν τα κριτήρια για την αποστολή EOM αλλά όπου 

απαγορεύεται πλήρης EOM για λόγους ασφάλειας. 
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 Στις 19 Μαΐου 2010 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με τη διάσκεψη 

για την αναθεώρηση του Καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου στην 

Καμπάλα, Ουγκάντα (P7_TA-PROV(2010)0185). 
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Το 2010, οκτώ αποστολές εμπειρογνωμόνων σε θέματα εκλογών (EEM) εστάλησαν αντίστοιχα 

στη Νικαράγουα, τη Ρουάντα, το Ζιμπάμπουε, τις Νήσους του Σολομώντος, τον Νίγηρα, την Αϊτή, 

το Κοσσυφοπέδιο, τη Ζάμπια. Η EEM του Κοσσυφοπεδίου χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του 

ΜΠΒ και όχι του ΕΜΔΑΑ. Η ΕΕΜ της Ζάμπιας αφορούσε την εγγραφή των εκλογέων. 

Ε. Περισσότερη αποτελεσματικότητα, δυνατότητες και συνοχή 

Περισσότερες δυνατότητες 

Μη στρατιωτικές δυνατότητες 

Τον Ιούλιο του 2010 διοργανώθηκε σεμινάριο υψηλού επιπέδου σχετικά με τη διευκόλυνση της 

ανάπτυξης μη στρατιωτικού προσωπικού, με συμμετοχή ευρέος φάσματος αρχών από τα κράτη 

μέλη. Έως το τέλος του 2010 σημειώθηκε πρόοδος ως προς σειρά θεμάτων. Μεταξύ αυτών ήταν η 

πρόοδος των κρατών μελών όσον αφορά τη διευκόλυνση της ανάπτυξης μη στρατιωτικού 

προσωπικού στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ και η επιδίωξη του μη στρατιωτικού πρωταρχικού στόχου για 

το 2010. Το Δεκέμβριο του 2010 το Συμβούλιο αποφάσισε να επεκτείνει την εφαρμογή του 

υφιστάμενου ΜΣΠΣ για το 2010 πέραν του 2010. 

Στρατιωτικές δυνατότητες 

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης στρατιωτικών δυνατοτήτων οι εργασίες με στόχο τη στήριξη της 

ανάπτυξης δυνατοτήτων από τα κράτη μέλη και τη διευκόλυνση των εθνικών επιλογών τους 

συνεχίσθηκαν σε διάφορα φόρα, μεταξύ των οποίων η Στρατιωτική Επιτροπή της ΕΕ (EUMC) και 

ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (ΕΟΑ). Σημειώθηκε πρόοδος όσον αφορά τα στρατιωτικά 

έγγραφα σχεδιασμού της ΕΕ, όπως η γενική ιδέα εφαρμογής μιας αεροπορικής αναπτύξιμης βάσης 

της ΕΕ που συμφωνήθηκε το Φεβρουάριο του 2010. Αρχικοί προβληματισμοί σχετικά με τη 

δημιουργία μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO) και τις συνέπειές της διατυπώθηκαν σε 

δύο σεμινάρια (16 Μαρτίου και 13 Ιουλίου). Επίσης, το 2010 εγκαινιάσθηκε ο προβληματισμός 

σχετικά με την ανάγκη στρατηγική ασφάλειας των θαλασσών. (Συμπεράσματα του Συμβουλίου του 

Απριλίου 2010), 
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Το Δεκέμβριο του 2010, στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων συμφωνήθηκε κατάλογος στόχων 

στρατιωτικών δυνατοτήτων πέραν του 2010. Επρόκειτο μεταξύ άλλων για τη βελτίωση της 

ικανότητας οργάνωσης, προστασίας και διατήρησης αναπτυσσόμενων δυνάμεων σε επιχειρήσεις 

της ΕΕ και την εκπλήρωση πρωταρχικών απαιτήσεων όπως είναι η διαθεσιμότητα δυνάμεων, η 

υπεροχή στην πληροφόρηση, η αποτελεσματικότητα της δέσμευσης και εξειδικευμένη κατάρτιση. 

Το έγγραφο υπενθύμιζε την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης τη ετοιμότητας και των δυνατοτήτων 

ταχείας αντίδρασης
74

. Αναφερόταν μεταξύ άλλων στην ενίσχυση της ευελιξίας και της 

χρησιμοποίησης των Μάχιμων Μονάδων της ΕΕ, στην εδραίωση της ανταλλαγής πληροφοριών και 

βέλτιστων πρακτικών σχετικά με το μετασχηματισμό των δυνατοτήτων, ώστε να ενισχυθεί η 

διαλειτουργικότητα, και στη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων δυνατοτήτων σχεδιασμού και 

διεξαγωγών σε επιχειρησιακό επίπεδο καθώς και της αξιοποίησης υφιστάμενων στρατιωτικών 

δυνατοτήτων. 

Επιστολή της Βαϊμάρης 

Κατόπιν επιστολής από τα κράτη μέλη της ΕΕ που συναποτελούν το τρίγωνο της Βαϊμάρης (ΓΕ, 

ΓΑ, ΠΛ), με ημερομηνία 6ης Δεκεμβρίου, το Συμβούλιο χαιρέτισε την επιστολή ως σημαντική 

συμβολή στην αναθέρμανση του θεματολογίου για την ανάπτυξη της ΚΠΑΑ και κάλεσε την 

Ύπατη Εκπρόσωπο να προωθήσει τις εργασίες για τη σημαντική δέσμη θεμάτων που εγείρονται 

στην επιστολή, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων σχεδιασμού και διεξαγωγής 

επιχειρήσεων, των σχέσεων ΕΕ-ΝΑΤΟ, των μάχιμων μονάδων της ΕΕ, και της συγκέντρωσης και 

κοινής χρήσης των δυνατοτήτων. 

Συγκέντρωση και κοινή χρήση 

Κατά την άτυπη συνοδό τους του Σεπτεμβρίου 2010 οι Υπουργοί Άμυνας αναγνώρισαν την ανάγκη 

αύξησης της συγκέντρωσης και κοινής χρήσης των στρατιωτικών δυνατοτήτων, ιδίως υπό το 

πρίσμα της τρέχουσας οικονομικής κρίσης. Αυτό επιβεβαιώθηκε από το Συμβούλιο στα 

συμπεράσματά του της 9ης Δεκεμβρίου σχετικά με την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνατοτήτων. Το 

Συμβούλιο ενθάρρυνε τα κράτη μέλη να αναλύσουν τις εθνικές στρατιωτικές δυνατότητές τους από 

αυτή την άποψη. Ενθάρρυνε επίσης τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (ΕΟΑ) να εντείνει τις 

εργασίες του προκειμένου να διευκολύνει τον εντοπισμό δυνατοτήτων συγκέντρωσης και κοινής 

χρήσης και να στηρίξει τις εθελοντικές προσπάθειες των κρατών μελών για την εφαρμογή 

συνεργατικών πρωτοβουλιών. 
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 Στις 14 Δεκεμβρίου 2010 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με τη 

συγκρότηση ενωσιακού μηχανισμού ταχείας αντίδρασης (P7_TA-PROV(2010)0465). 
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Ο οργανισμός συνέχισε καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους να στηρίζει τα υφιστάμενα σχέδια σε 

τομείς όπως ο ευρωπαϊκός στόλος εναέριων μεταφορών, η Ευρωπαϊκή Μονάδα Προμηθειών για 

Δορυφορικές Επικοινωνίες (SATCOM), η διαθεσιμότητα ελικοπτέρων, η υλικοτεχνική 

υποστήριξη, η εξουδετέρωση αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών. Εντόπισε εξάλλου τις 

βέλτιστες πρακτικές με βάση ανάλυση άνω των 80 υφιστάμενων σχεδίων και συνέχισε τις εργασίες 

του σχετικά με περαιτέρω ευκαιρίες συνεργασίας. 

Διδάγματα και βέλτιστες πρακτικές της μη στρατιωτικής KΠΑΑ 

Στην έκθεση με τα διδάγματα της μη στρατιωτικής ΚΠΑΑ κατά το 2010 επισημαίνονται δύο πρακτικές 

που επιβάλλεται να εσωτερικευθούν. Κατά πρώτο λόγο πρέπει να ενσωματώνονται καλύτερα οι 

αποστολές στη συνολική πολιτική που εφαρμόζει η ΕΕ ως προς τη χώρα και την περιοχή υποδοχής. 

Κατά δεύτερο λόγο πρέπει να επιδιώκεται ισχυρότερη δέσμευση της χώρας υποδοχής πριν από την 

ανάπτυξη μιας αποστολής. Αυτό ισχύει ιδίως για τις μεταρρυθμίσεις ή άλλα μέτρα που απαιτούνται από 

τη χώρα υποδοχής προκειμένου να επιτευχθεί σταθερότητα και να μην ξανακυλήσει η χώρα στη 

σύγκρουση. 

Επιπλέον η αυξανόμενη χρήση σημείων αναφοράς θα πρέπει να επιτρέψει τη σαφέστερη 

αξιολόγηση της προόδου προς την εκπλήρωση των στόχων που έχουν συμφωνηθεί με τη χώρα 

υποδοχής. Θα πρέπει επίσης να διευκολύνει καλύτερα διαρθρωμένη άντληση διδαγμάτων σχετικά 

με τον καλύτερο τρόπο επίτευξης στρατηγικών αποτελεσμάτων, μεταξύ άλλων με τη χρήση 

διάφορων μέσων της ΕΕ. 

Άλλα βασικά μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας των αποστολών περιλαμβάνουν τη στενότερη 

συνεργασία μεταξύ φορέων ΚΠΑΑ και εντός του Χώρου Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης 

(εντός των συνόρων της ΕΕ) και με τις κύριες εταίρους χώρες οι οποίες παρέχουν προσωπικό για 

τις αποστολές. Θα έχει επίσης σημασία να καταστούν διαφανέστερες οι διαδικασίες προσλήψεων. 

Τέλος απαιτούνται περαιτέρω εργασίες ώστε να εξασφαλισθεί ότι οι διαδικασίες προμηθειών για 

τις αποστολές θα είναι επαρκώς ευέλικτες και ανάλογες προς τις ειδικές απαιτήσεις των σεναρίων 

ταχείας ανάπτυξης, ενώ ταυτοχρόνως θα τηρούν το δημοσιονομικό κανονισμό που διέπει τον 

προϋπολογισμό της ΕΕ. 
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Εκπαίδευση και ασκήσεις 

Το 2010 καταβλήθηκαν σημαντικές προσπάθειες για την εκπλήρωση των συνολικών στόχων όσον 

αφορά την εκπαίδευση ΚΠΑΑ· Ο κύριος στόχος είναι να διαθέτουν τα κράτη μέλη και τα όργανα 

της ΕΕ εξειδικευμένο προσωπικό (διπλωματικό, μη στρατιωτικό, περιλαμβανομένων της 

αστυνομίας και άλλων κλάδων του κράτους δικαίου, καθώς και στρατιωτικό), το οποίο να μπορεί 

να εργασθεί αποτελεσματικά όσον αφορά οποιοδήποτε θέμα ΚΠΑΑ. Είναι εξάλλου σημαντικό να 

εκπαιδεύεται καταλλήλως το προσωπικό που αναπτύσσεται σε αποστολές και επιχειρήσεις ΚΠΑΑ. 

Σε εκπαιδευτικό σεμινάριο της ΚΠΑΑ το Σεπτέμβριο του 20010 υπογραμμίσθηκαν η σημειωθείσα 

πρόοδος και οι διαπιστωθείσες ελλείψεις. Το Δεκέμβριο του 2010 συμφωνήθηκαν ελάχιστα 

τυποποιημένα εκπαιδευτικά στοιχεία για τα ανθρώπινα δικαιώματα/τα θέματα φύλου και την 

προστασία των παιδιών στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ: 

Η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Ασφάλειας και Άμυνας (ΕΑΑΑ) εδραίωσε τη θέση της ως βασικός 

εκπαιδευτικός φορέας σε επίπεδο ΕΕ. Η Ακαδημία αποτελεί πλέον ένα καλά ισορροπημένο δίκτυο 

που περιλαμβάνει 50 περίπου ιδρύματα του τομέα της πολιτικής ασφαλείας, του διπλωματικού 

κλάδου ή άλλα μη στρατιωτικά ιδρύματα, ανώτερα ιδρύματα και πανεπιστήμια που παρέχουν 

εκπαίδευση στον τομέα της άμυνας, από όλα σχεδόν τα κράτη μέλη, καθώς και το Ινστιτούτο 

Μελετών για θέματα Ασφάλειας της ΕΕ (EU ISS). Η τρέχουσα διαμόρφωση του δικτύου επιτρέπει 

ετησίως την εκπαίδευση 1200 περίπου διπλωματών, αστυνομικών, άλλων μη στρατιωτικών και 

στρατιωτικών από κοινού, στο πλαίσιο 30 περίπου διαφορετικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, 

και τη στήριξη ειδικών σχεδίων της ΕΕ. Κατά συνέπεια η ΕΑΑΑ συμβάλλει σημαντικά στη 

συνολική προσέγγιση της ΕΕ στη διαχείριση κρίσεων και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής κοινής 

αντίληψης σχετικά με την ασφάλεια δυνάμει της ΚΠΑΑ. 

Τα κράτη μέλη ενθαρρύνθηκαν να ενισχύσουν την εκπαίδευση πριν από την ανάπτυξη για τις μη 

στρατιωτικές αποστολές ΚΠΑΑ. Λόγω της αυξανόμενης πολυπλοκότητας των αποστολών 

διαχείρισης κρίσεων της ΚΠΑΑ και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν επιτόπου, το Συμβούλιο 

τόνισε τη σημασία της εν λόγω εκπαίδευσης. 

Η ΕΑΑΑ έχει αναπτύξει τη συνεργασία της με την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL), 

αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την εκπαίδευση σε θέματα επιχειρησιακού σχεδιασμού στο 

πλαίσιο του κύκλου μαθημάτων για τη διοίκηση και το σχεδιασμό των αποστολών και 

επιχειρήσεων ΚΠΑΑ, ο οποίος απευθύνεται σε ανώτατους αστυνομικούς. Ασχολείται προς το 

παρόν με τη διαμόρφωση, από κοινού με τα εθνικά ιδρύματα, δοκιμαστικής εκπαίδευσης για τους 

επικεφαλής αποστολών της ΕΕ και για τα ανώτερα στελέχη τους. Επιπλέον στηρίζει πολλές 

εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες των κρατών μελών, της ΕΑΑΑ και της CEPOL, ώστε 

εμπειρογνώμονες από τις Βρυξέλλες και μέλη των αποστολών να μπορούν να επωφεληθούν από 

την πείρα που έχει αποκτηθεί επιτόπου. 
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Η ΕΑΑΑ έχει δεσμευθεί να παρέχει εκπαίδευση προς στήριξη των επιχειρησιακών στρατηγείων 

(OHQ). Διοργανώθηκε βασική εκπαίδευση ΚΠΑΑ (CFT) για το βασικό πυρήνα του προσωπικού 

των OHQ και άλλες ενισχύσεις. Κινητές εκπαιδευτικές ομάδες (MTT) στάλθηκαν στα OHQ 

προκειμένου να εκπαιδεύσουν το προσωπικό και να το εξοικειώσουν με τις έννοιες και τα εργαλεία 

της ΕΕ. 

Η στρατιωτική άσκηση MILEX 10
75

 της ΕΕ επικεντρώθηκε στις βασικές στρατιωτικές πτυχές της 

διαχείρισης κρίσεων. Αποτέλεσε μια ευκαιρία δοκιμής επιλεγμένων επιχειρησιακών πτυχών, ενόψει 

της ανάπτυξης στρατιωτικής δύναμης της ΕΕ με χερσαίες αλλά και εναέριες συνιστώσες. 

Επικεντρώθηκε στη διασύνδεση μεταξύ του επιχειρησιακού στρατηγείου της ΕΕ (OHQ) στο 

Πότσνταμ (Γερμανία) και του στρατηγείου δυνάμεως της ΕΕ (FHQ) στην Τουλόν (Γαλλία). 

Περισσότερη αποτελεσματικότητα 

Επιχειρήσεις και αποστολές 

Το Δεκέμβριο του 2010 η εντολή της αντιπειρατικής επιχείρησης EUNAVFOR Atalanta 

παρατάθηκε έως το Δεκέμβριο του 2012. Η περιοχή της επιχείρησης επεκτάθηκε για δεύτερη φορά 

το Σεπτέμβριο. Η επιχείρηση επέτρεψε την ασφαλή παράδοση επισιτιστικής βοήθειας από πλοία 

του παγκόσμιου επισιτιστικού προγράμματος, συνοδεύοντας περισσότερα από 100 εμπορικά 

σκάφη από τη Μομπάσα στο Μογκαντίσου. Στήριξε επίσης την αφρικανική αποστολή στη Σομαλία 

(AMISOM), συνοδεύοντας 91 σκάφη της AMISOM. 
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 Ημερομηνίες διεξαγωγής: 16 - 25 Ιουνίου 2010, βλ. ανακοινωθέν τύπου του Συμβουλίου 

(11083/10 - Presse 177) με ημερομηνία 14 Ιουνίου 2010. 
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Αυτή η αντιπειρατική επιχείρηση είχε εξάλλου επιτυχία στην αποτροπή και καταστολή πράξεων 

πειρατείας στα ανοικτά της ακτής της Σομαλίας, μολονότι δεν μπόρεσε να εμποδίσει τη γενική 

αύξηση της πειρατικής απειλής στην περιοχή, η οποία έχει πραγματικό αντίκτυπο στο διεθνές 

εμπόριο. Βάσει της συμφωνιών μεταγωγής με τις Σεϋχέλλες και την Κένια, 22 ύποπτοι πειρατείας 

μετήχθησαν για άσκηση ποινικής δίωξης στις Σεϋχέλλες και 79 στην Κένια. Η ΕΕ συνεργάσθηκε 

με το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του 

Εγκλήματος (UNODC) για να παράσχει στήριξη στο δικαστικό σύστημα των Σεϋχελλών, δυνάμει 

του Μηχανισμού Σταθερότητας. Άρχισε επίσης διαπραγματεύσεις για σύμβαση μεταφοράς με το 

Μαυρίκιο. Πέρα από την αντιμετώπιση των συνεπειών της πειρατείας, η ΕΕ έχει αρχίσει επίσης 

εργασίες προκειμένου να συμβάλει στην περαιτέρω δημιουργία περιφερειακής θαλάσσιας 

υποδομής στο πλαίσιο της περιφερειακής στρατηγικής που υπέγραψε η Ύπατη Εκπρόσωπος κατά 

τη διάρκεια υπουργικής συνόδου που έλαβε χώρα στο Μαυρίκιο τον Οκτώβριο. 

Τον Ιανουάριο του 2010 το Συμβούλιο συμφώνησε σχετικά με τη στήριξη του σομαλικού τομέα 

της ασφάλειας και ίδρυσε στρατιωτική αποστολή της ΕΕ, η οποία θα πρέπει να συμβάλει στην 

εκπαίδευση των σομαλικών δυνάμεων ασφαλείας στην Ουγκάντα, όπου έχουν εκπαιδευθεί ήδη 

σομαλικές δυνάμεις: Εκπαιδευτική αποστολή της ΕΕ (EUTM Somalia). Το Συμβούλιο 

συμφώνησε ότι η στρατιωτική αποστολή της ΕΕ θα διεξαγόταν σε στενή συνεργασία με τους 

εταίρους, στους οποίους περιλαμβάνονται η Μεταβατική Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση (Σομαλία), η 

Ουγκάντα, η Αφρικανική Ένωση, τα ΗΕ και οι ΗΠΑ. Αναγνωρίσθηκε η ανάγκη παροχής της 

εκπαίδευσης αυτής στο πλαίσιο της ευρύτερης διεθνούς προσπάθειας. Η EUTM Somalia 

δρομολογήθηκε τον Απρίλιο του 2010. 

Ο στόχος της αποστολής είναι η συμβολή στη συνολική και βιώσιμη ανάπτυξη του σομαλικού 

τομέα ασφαλείας. Αυτό θα πραγματοποιηθεί με την ενίσχυση των σομαλικών δυνάμεων ασφαλείας 

μέσω της παροχής ειδικής στρατιωτικής εκπαίδευσης και της υποστήριξης της εκπαίδευσης που 

παρέχει η Ουγκάντα, προς 2000 Σομαλούς νεοσυλλέκτους μέχρι και του επιπέδου διμοιρίας, 

συμπεριλαμβανομένης της κατάλληλης σπονδυλωτής και εξειδικευμένης εκπαίδευσης για 

αξιωματικούς και υπαξιωματικούς. Η αποστολή θα εκπαιδεύσει συνολικά 2000 στρατιώτες. Η 

εκπαίδευση των πρώτων στρατιωτών άρχισε το Μάιο του 2010, ώστε η πρώτη ομάδα 

εκπαιδευμένων στρατιωτών να μπορέσει να επιστρέψει στη Σομαλία στις αρχές του 2011. Η ΕΕ 

εξετάζει, αυτήν την περίοδο, εάν πρέπει να παραταθεί η αποστολή. 



 

12562/11   ΔΠ/θμ 62 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ DG K   EL 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2010 η αποστολή EUSEC RD Congo διεξήγαγε με επιτυχία διάφορες 

δραστηριότητες προς στήριξη της εφαρμογής των σχεδίων μεταρρύθμισης της άμυνας του Κονγκό. 

Τα σχέδια αυτά αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό, τη διοίκηση και την υλικοτεχνική διαχείριση 

καθώς και την καταπολέμηση της ατιμωρησίας. Τον Ιούλιο του 2010 η ΕΕ αποφάσισε να 

παρατείνει την αποστολή έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2012. 

Η αποστολή EUSEC υποστήριξε τις αρχές του Κονγκό για την ολοκλήρωση της ενσωμάτωσης και 

των τελευταίων εσωτερικών ανταρτικών ομάδων στις ένοπλες δυνάμεις στις τρεις ανατολικές 

επαρχίες. Μετά την ενσωμάτωση αυτή θα ολοκληρωθεί η απογραφή των δυνάμεων, η οποία θα 

επιτρέψει την καλύτερη διαχείριση του προσωπικού. Άλλη μία πρόκληση θα είναι η μείωση του 

προσωπικού των ένοπλων δυνάμεων. 

Η αποστολή EUSEC συμβάλλει επίσης στην εναρμόνιση της εκπαίδευσης που παρέχεται από 

διμερείς φορείς στις μονάδες πεζικού, με τη στήριξη των τοπικών αρχών για τη διαμόρφωση και 

εφαρμογή εκπαιδευτικών μεθόδων. 

Το 2010 η EUPOL RD Congo εξακολούθησε να στηρίζει τη μεταρρύθμιση του τομέα της 

ασφάλειας (ΜΤΑ) στο χώρο της αστυνομίας και τη διασύνδεσή του με το σύστημα δικαιοσύνης, 

μέσω της παρακολούθησης, καθοδήγησης και παροχής συμβουλών. Το 2010, η εντολή παρατάθηκε 

μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου του 2011. Τον Οκτώβριο του 2010 η EUPOL RD Congo άρχισε να 

στηρίζει τις αρχές του Κονγκό κατά την εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την αστυνομία. Προς το 

σκοπό αυτό επικεντρώνεται σε συγκεκριμένες δραστηριότητες/σχέδια στήριξης της δράσης της στο 

στρατηγικό επίπεδο, στη δημιουργία δυνατοτήτων και στην ενίσχυση της διασύνδεσης μεταξύ της 

Εθνικής Αστυνομίας του Κονγκό (PNC) και του ευρύτερου συστήματος ποινικής δικαιοσύνης, με 

στόχο την καλύτερη υποστήριξη των προσπαθειών καταπολέμησης της σεξουαλικής βίας και της 

ατιμωρησίας. Η EUPOL RD Congo συνέβαλε επίσης στην εκπαίδευση των αστυνομικών 

δυνάμεων, ιδίως «εκπαιδεύοντας τους εκπαιδευτές». Η αποστολή συμμετέχει επίσης στη στήριξη 

της εκλογικής διαδικασίας, διευκολύνοντας τη δημιουργία πρότυπων αστυνομικών τμημάτων τα 

οποία θα μπορούσαν εν συνεχεία να χρησιμεύσουν για την τήρηση της τάξης κατά την εκλογική 

περίοδο. 



 

12562/11   ΔΠ/θμ 63 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ DG K   EL 

Οι σχέσεις ΕΕ-Γουινέας Μπισάου επανεκτιμήθηκαν μετά τη στρατιωτική ανταρσία της 1ης 

Απριλίου 2010 και τον επακόλουθο διορισμό των υπευθύνων σε ανώτατα στρατιωτικά αξιώματα. Η 

ενίσχυση της μη στρατιωτικής εξουσίας έναντι της στρατιωτικής, η αντιμετώπιση της ατιμωρησίας 

και των παράνομων κρατήσεων και η βούληση έναρξης πραγματικών μεταρρυθμίσεων στον τομέα 

της ασφάλειας συνέχισαν να αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για την περαιτέρω ενίσχυση της 

δέσμευσης της ΕΕ. Δεδομένου ότι οι προϋποθέσεις αυτές πολύ απείχαν από το να εκπληρωθούν, η 

αποστολή EU SSR GUINEA BISSAU έκλεισε στις 30 Σεπτεμβρίου, αλλά η ΕΕ δεν διέκοψε τη 

στήριξή της προς την πρωτοβουλία των ECOWAS/ΑΕ/CPLP (περιλαμβανομένης της 

χρηματοδότησης ύψους 336.000 ευρώ από το ΜΣΙ προς την ΑΕ για την προετοιμασία αποστολής 

των ΑΕ/ECOWAS για την εδραίωση της ειρήνης και τη μετά τη σύγκρουση περίοδο). Η ΕΕ 

συμφώνησε επίσης όσον αφορά την έναρξη της διαδικασίας του άρθρου 96. Περαιτέρω 

διαβουλεύσεις και ενισχυμένος πολιτικός διάλογος θα συμβάλουν στην κοινή εξεύρεση ενός 

τρόπου προώθησης των σχέσεών μας και της μελλοντικής μας δέσμευσης. 

Από το 2005, στο πλαίσιο της ευρύτερης δέσμευσης της ΕΕ για συμβολή στην επίλυση της 

αραβοϊσραηλινής σύγκρουσης, έχουν αναπτυχθεί δύο μη στρατιωτικές αποστολές ΚΠΑΑ. Η 

EUPOL COPPS αποτελεί τον κύριο εταίρο της Παλαιστινιακής Αρχής από άποψη δημιουργίας 

δυνατοτήτων της μη στρατιωτικής αστυνομίας και σχετικών δραστηριοτήτων στον τομέα του 

κράτους δικαίου. Το 2010 η εντολή της αποστολής παρατάθηκε για έναν ακόμη χρόνο. Η EUBAM 

Rafah διατήρησε τη δυνατότητά της για νέα ανάπτυξη και εκπλήρωση του ρόλου της ως τρίτου, 

όπως είχαν ζητήσει τα δύο μέρη, στο σημείο διέλευσης της Ράφα, κατ’ εφαρμογή της συμφωνίας 

για την κυκλοφορία και την πρόσβαση του 2005. Λόγω της κατάστασης στη Γάζα, η EUBAM 

Rafah δεν έχει μπορέσει να αναπτυχθεί εκ νέου από το 2007. Για να διατηρηθεί η δυνατότητα νέας 

ανάπτυξης, η αποστολή παρατάθηκε επί ένα ακόμη έτος το 2010. 

Το 2010 η EUJUST LEX Iraq παρατάθηκε έως τις 30 Ιουνίου 2012. Σύμφωνα με την ισχύουσα 

εντολή, η αποστολή μεταφέρει βαθμιαία τις δραστηριότητες και τις δομές της στο Ιράκ (Βαγδάτη, 

Ερμπίλ, Βασόρα). Η αποστολή θα περιορίσει την παρουσία της στις Βρυξέλλες με τη μετακίνηση 

του μεγαλύτερου τμήματος του προσωπικού στο Γραφείο της Βαγδάτης. Η αποστολή είναι 

ευπρόσδεκτη από τις ιρακινές αρχές και συνέχισε να υλοποιεί με επιτυχία σημαντικό εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα για δικαστικούς, αστυνομικούς και σωφρονιστικούς υπαλλήλους. 
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Το 2010 η EUPOL Afghanistan ανέλαβε ηγετική θέση στο χώρα της μη στρατιωτικής 

αστυνόμευσης έναντι άλλων φορέων όπως η εκπαιδευτική αποστολή του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν. 

Μολονότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις, έχει κερδίσει έδαφος η ιδέα ότι 

πρέπει να υπάρχουν δυνάμεις μη στρατιωτικής αστυνόμευσης με καλή εκπαίδευση και γενικό 

στόχο την επιβολή του νόμου και όχι την κατάπνιξη των εξεγέρσεων. Ένα παράδειγμα της 

συμβολής της EUPOL σε αυτή τη συνολική διαδικασία είναι η αυξημένη έμφαση που δίνεται στην 

εκπαίδευση στελεχών της αφγανικής αστυνομίας στο πλαίσιο της Ακαδημίας Αστυνομικού 

Προσωπικού της Καμπούλ, με χρηματοδότηση μέσω του μηχανισμού σταθερότητας της ΕΚ. Ο 

διορισμός του διπλών καθηκόντων επικεφαλής της αντιπροσωπίας της ΕΕ/ΕΕΕΕ στην Καμπούλ 

επέτρεψε εξάλλου να δημιουργηθούν νέες συνέργειες επιτόπου. Τον Μάιο, η θητεία της EUPOL 

Afghanistan παρατάθηκε για μια τριετία μέχρι το τέλος Μαΐου του 2013.  

Κατά το 2010 η ολοκληρωμένη αποστολή της ΕΕ για την επιβολή του κράτους δικαίου στο 

Κοσσυφοπέδιο (EULEX) διατήρησε αξιόπιστο ρόλο ως παράγων σταθερότητας. Οι 

σημαντικότερες δραστηριότητές της κατά τη διάρκεια του 2010 ήταν κατά πρώτο λόγο η 

δρομολόγηση ερευνών ευαίσθητου χαρακτήρα σε υποθέσεις με μεγάλο ενδιαφέρον, η τακτική 

λειτουργία του περιφερειακού δικαστηρίου της Μιτροβίτσα και η αύξηση των τελωνειακών 

ελέγχων στα βόρεια του Κοσσυφοπεδίου. Η EULEX καθιέρωσε πραγματική εταιρική σχέση με τις 

αρχές του Κοσσυφοπεδίου μέσω του μεικτού συμβουλίου συντονισμού της επιβολής του κράτους 

δικαίου. Η εφαρμογή μεταρρυθμίσεων μέσω της προγραμματικής προσέγγισης σημειώνει πρόοδο. 

Στο πλαίσιο της περιορισμένης εκτελεστικής εντολής της η EULEX Kosovo διατήρησε επίσης το 

ρόλο του παρόχου ασφάλειας δεύτερης βαθμίδας, επικουρώντας εν ανάγκη την αστυνομία του 

Κοσσυφοπεδίου και σε συνεργασία με την KFOR. Το 2010 η EULEX μπόρεσε να ανταποκριθεί σε 

πολύπλοκες καταστάσεις ασφάλειας, ιδίως στη Μιτροβίτσα. Ωστόσο, ο πυρήνας της εντολής της 

EULEX εξακολούθησε να αφορά τη στήριξη των τοπικών φορέων ασφάλειας, μέσω 

παρακολούθησης, καθοδήγησης και παροχής συμβουλών. Τον Ιούνιο, το Συμβούλιο παρέτεινε τη 

θητεία της EULEX Kosovo για άλλα δύο έτη έως τον Ιούνιο του 2012.  

Κατά τη διάρκεια του 2010 η Αποστολή Παρακολούθησης της ΕΕ στη Γεωργία (EUMM 

Georgia) συνέβαλε αποφασιστικά στις επιτόπιες προσπάθειες σταθεροποίησης, ομαλοποίησης και 

οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Μολονότι η αποστολή δεν έλαβε πρόσβαση σε ολόκληρο το έδαφος 

της Γεωργίας, η ΕΕ συνέχισε να υπογραμμίζει ότι αυτό αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την 

εκπλήρωση της εθνικής κλίμακας εντολής της EUMM. 
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Από 1ης Ιανουαρίου 2010 η εντολή της Αστυνομικής Αποστολής της ΕΕ στη Βοσνία-

Ερζεγοβίνη (EUPM) επανεστιάσθηκε στην παροχή στήριξης προς τις αντίστοιχες υπηρεσίες 

επιβολής του νόμου στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (Β-Ε) κατά την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος και της διαφθοράς. Αυτό περιλαμβάνει την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ 

αστυνομίας και εισαγγελέων και των συνδέσμων αστυνομίας-σωφρονιστικών ιδρυμάτων. Οι 

επιδιώξεις αυτές εντάσσονται στη συνολική προσπάθεια της ΕΕ για την εδραίωση του κράτους 

δικαίου στη Β-Ε προς στήριξη της ευρωπαϊκής προοπτικής της χώρας αυτής. Η τρέχουσα εντολή 

της αποστολής θα λήξει στο τέλος του 2011. Η ΕΕ συζητά περί της μελλοντικής δέσμευσης για την 

υποστήριξη των αρχών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στην περιοχή. 

Η EUFOR Althea είχε ως επιχειρησιακούς στόχους τη στήριξη των προσπαθειών της Β-Ε για τη 

διατήρηση ασφαλούς κλίματος και τη συνέχεια της άσκησης των καθηκόντων δημιουργίας 

δυνατοτήτων και εκπαίδευσης, η δρομολόγηση των οποίων εγκρίθηκε από το Συμβούλιο τον 

Ιανουάριο του 2010. Ο διοικητής επιχείρησης επανεξέτασε την CONOPS και το OPLAN, που 

εγκρίθηκαν από την ΕΠΑ το Σεπτέμβριο του 2010 και τον Οκτώβριο του 2010 αντιστοίχως. Τον 

Οκτώβριο του 2010 το Συμβούλιο επιβεβαίωσε ότι η ΕΕ θα διατηρούσε εκτελεστικό στρατιωτικό 

ρόλο πέραν του 2010. Το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΕ ανανέωσε την εκτελεστική εντολή της 

EUFOR Althea στις 18 Νοεμβρίου 2010 (απόφαση 1948 (2010) του ΣΑΗΕ) για ένα έτος. 

Η EUFOR Althea διατήρησε σχέση στενής συνεργασίας, μεταξύ άλλων όσον αφορά επιχειρησιακά 

θέματα, με άλλα μέσα της ΕΕ και με άλλους διεθνείς παράγοντες που δρουν επιτόπου. Ιδίως η 

συνεργασία με την EUPM για τη στήριξη της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος 

παρέμεινε αποτελεσματική, ο ΕΕΕΕ και ο διοικητής δυνάμεων εξακολούθησαν να διαβουλεύονται 

τακτικά και η συνεργασία με το ΝΑΤΟ συνέχισε να διεξάγεται ομαλά. 

Εργαλεία 

Κατά το 2010 το Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUSC ) αξιοποιήθηκε πλήρως 

προς στήριξη των στρατιωτικών και μη στρατιωτικών επιχειρήσεων ΚΠΑΑ της ΕΕ, ιδίως των EU 

NAVFOR Atalanta και EUMM Georgia. 

Το EUSC έλαβε στήριξη από τα κράτη μέλη μέσω κρατικών πηγών δορυφορικής απεικόνισης, η 

οποία άρχισε με την παροχή απεικόνισης από τις χώρες του Helios προς την EU NAVFOR Atalanta 

Υπογράφηκε η ρύθμιση για την παροχή απεικόνισης SAR-Lupe στην ΕΕ μεταξύ Γερμανίας και της 

Ύπατης Εκπροσώπου και έλαβαν οριστική μορφή οι λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης 

COSMO-Skymed με την Ιταλία. 
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Συνεργασία με τους εταίρους 

Το Δεκέμβριο του 2010 το Συμβούλιο τόνισε την ανάγκη να ενισχυθεί η συνεργασία στον τομέα 

της ΚΠΑΑ με τρίτες χώρες και άλλους διεθνείς οργανισμούς, ιδίως τα Ηνωμένα Έθνη και την 

Αφρικανική Ένωση, μεταξύ άλλων για να ενισχυθούν οι δυνατότητες και να διευκολυνθεί η 

ανάληψη δεσμεύσεων με τις αποστολές και τις επιχειρήσεις της ΕΕ για διαχείριση κρίσεων. 

Το Συμβούλιο υπογράμμισε ότι, για να βελτιωθούν η συνοχή, η αλληλοενίσχυση και η σχέση 

κόστους/αποτελεσματικότητας, η ΕΕ θα συνεχίσει να καλλιεργεί τη συνεργασία της με το ΝΑΤΟ 

για την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνατοτήτων. Αυτό περιλαμβάνει πρακτικά μέτρα και στενές 

επαφές του προσωπικού των δύο οργανισμών, κατά περίπτωση, ιδίως μεταξύ ΕΟΑ και Συμμαχικής 

Διοίκησης Μετασχηματισμού του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με τις αρχές του μη αποκλεισμού και της 

αυτονομίας στη λήψη αποφάσεων. 

Συνεργασία ΕΕ-ΟΗΕ 

Το 2008 τα ΗΕ δρομολόγησαν διαδικασία μεταρρυθμίσεων για τη βελτίωση της κατάστασης όσον 

αφορά τις ειρηνευτικές δραστηριότητές τους, την πρωτοβουλία «Νέοι Ορίζοντες», την οποία η ΕΕ 

υποστηρίζει από τη σύλληψή της ακόμη. Το 2010 από συζήτηση μεταξύ των κρατών μελών 

προέκυψε κοινό έγγραφο της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου/της Επιτροπής, όπου 

εντοπίζονται ενδεχόμενες συμβολές σε διάφορες δραστηριότητες (λ.χ. μεταβίβαση επιχειρησιακών 

ευθυνών και έγκαιρο σχεδιασμό, στήριξη δυνατοτήτων και διαλειτουργικότητα καθώς και 

αξιοποίηση διδαγμάτων). 

Ο διάλογος και οι εντατικές διαβουλεύσεις με τα ΗΕ συνεχίσθηκαν σε όλα τα επίπεδα. Στα μέσα 

του 2010 άρχισαν εσωτερικές συζητήσεις στο πλαίσιο του Συμβουλίου σχετικά με την ενίσχυση 

της στήριξης της ΕΕ στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ προς τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις των ΗΕ. Οι 

συζητήσεις επικεντρώθηκαν κυρίως στη δυνατότητα συμμετοχής ενωσιακής συνιστώσας σε 

επιχείρηση των ΗΕ και στον ενδεχόμενο ρόλο της ΕΕ όσον αφορά τη στήριξη των κρατών μελών 

που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε επιχειρήσεις των ΗΕ ως χωριστές εθνικές ενότητες. 

Προβλέπεται ότι σε δεύτερο στάδιο οι συζητήσεις θα αφορούν επίσης το DPKO των ΗΕ και άλλες 

σχετικές υπηρεσίες του οργανισμού αυτού. 
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ΕΕ-ΝΑΤΟ 

Κατά το 2010 συνεχίσθηκε η συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ στο πλαίσιο των διευθετήσεων «Βερολίνο +» 

για την επιχείρηση EUFOR Althea της ΚΠΑΑ στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Στο πλαίσιο της Ομάδας 

Δυνατοτήτων ΕΕ-ΝΑΤΟ πραγματοποιήθηκαν ανταλλαγές πληροφοριών για σειρά τομέων κοινού 

ενδιαφέροντος όσον αφορά τις στρατιωτικές δυνατότητες, στους οποίους οι απαιτήσεις 

αλληλεπικαλύπτονται. Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενες εκθέσεις, η συμμετοχή και των 27 

κρατών μελών της ΕΕ θα διευκόλυνε περισσότερο την ανταλλαγή πληροφοριών σε θέματα 

στρατιωτικών δυνατοτήτων. 

Στις 16 Σεπτεμβρίου 2020 η Ύπατη Εκπρόσωπος εκλήθη να αναπτύξει ιδέες σχετικά με τους 

τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να ενισχυθεί περαιτέρω η συνεργασία ΕΕ/ΝΑΤΟ για τη 

διαχείριση κρίσεων, σύμφωνα με το Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και τις σχετικές αποφάσεις του 

Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό θα έπρεπε να επιτευχθεί με πνεύμα αμοιβαίας 

ενίσχυσης και με το δέοντα σεβασμό της αυτονομίας τους για τη λήψη αποφάσεων, κατόπιν των 

συστάσεων για συγκεκριμένα μέτρα τις οποίες διαβίβασε η ΕΕ στο ΝΑΤΟ το Φεβρουάριο του 

2010. 

Τον Φεβρουάριο του 2010, η Ύπατη Εκπρόσωπος διαβίβασε στον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ 

δέσμη συγκεκριμένων προτάσεων τις οποίες καθόρισε η Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας της 

ΕΕ, με στόχο την προαγωγή της οικοδόμησης των σχέσεων ΕΕ - ΝΑΤΟ για μια καλύτερη σχέση 

μεταξύ οργανισμών. Η πλειονότητα των προτάσεων αυτών εφαρμόσθηκε το 2010, δημιουργώντας 

ευκαιρίες άτυπων συζητήσεων σχετικά με θέματα κοινού ενδιαφέροντος, καθώς και για αυξημένο 

πολιτικό διάλογο μεταξύ της ΕΕ και του NATO και για ενισχυμένη συνεργασία σε συγκεκριμένους 

τομείς ανάπτυξης δυνατοτήτων. 
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Εν προκειμένω συνέχισαν να καταβάλλονται προσπάθειες για την περαιτέρω βελτίωση της 

συνεργασίας ΕΕ-ΝΑΤΟ όσον αφορά την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνατοτήτων σε μια εποχή 

πιέσεων για τη μείωση των αμυντικών προϋπολογισμών. Το προσωπικό της ΕΕ και του ΝΑΤΟ 

πρότειναν από κοινού τρόπους ώστε να ενισχυθεί η συνεργασία στην πράξη σε δύο τομείς κρίσιμης 

σημασίας για την προστασία και τη βιωσιμότητα των στρατευμάτων: την ιατρική στήριξη και την 

εξουδετέρωση αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών. Οι προτάσεις αυτές υποστηρίχθηκαν από τα 

κράτη μέλη και το Συμβούλιο της 9ης Δεκεμβρίου τόνισε την ανάγκη να συνεχισθούν οι επαφές 

μεταξύ των δύο προσωπικών προκειμένου να εντοπισθούν ενδεχόμενοι πρόσθετοι τομείς 

συγκεκριμένης συνεργασίας υπό την πολιτική καθοδήγηση της ΕΠΑ, και τα αποτελέσματα των 

οποίων θα είναι διαθέσιμα σε όλα τα κράτη μέλη.. Εξακολουθούν να απαιτούνται στέρεες 

διευθετήσεις για τη διευκόλυνση της σχετικής διασύνδεσης όταν δρουν στο ίδιο θέατρο 

επιχειρήσεις/αποστολές διαχείρισης κρίσεων της ΚΠΑΑ και του ΝΑΤΟ. 

ΕΕ-ΑΕ 

Ο πολιτικός διάλογος μεταξύ ΕΕ και ΑΕ και, ως εκ τούτου, και η καθοδήγηση σε θέματα 

ασφαλείας αποτέλεσε αντικείμενο των δύο ετήσιων συνόδων της Επιτροπής Πολιτικής και 

Ασφάλειας της ΕΕ και του Συμβουλίου Ειρήνης και Ασφάλειας της ΑΕ. Η ΕΕ εξακολούθησε να 

υποστηρίζει τις αφρικανικές προσπάθειες δημιουργίας της APSA (αφρικανικής αρχιτεκτονικής 

ειρήνης και ασφάλειας). Οικονομική ενίσχυση παρέσχε το Μέσον στήριξης της ειρήνης για την 

Αφρική προς τις επιχειρήσεις AMISOM και MICOPAX και για την δημιουργία θεσμικών 

υποδομών. Η ΕΕ τήρησε τη δέσμευσή της προς την ΑΕ και τις περιφερειακές οικονομικές 

κοινότητες της Αφρικής (REC) για την πλήρη ετοιμότητα των εφεδρικών δυνάμεων της Αφρικής. 

Σύμβολο της στιβαρής συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και ΑΕ ήταν επίσης η επιτυχής έκβαση του πρώτου 

κύκλου Amani Africa. 

Τρίτες χώρες 

Η ΕΕ συνέχισε τον τακτικό διάλογο με τους εταίρους της όσον αφορά την ΚΠΑΑ, ιδίως με τα 

ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ που δεν είναι μέλη της Ένωσης, με άλλες χώρες που είναι υποψήφιες 

για προσχώρηση στην ΕΕ καθώς και με τις ΗΠΑ, τον Καναδά, τη Ρωσία και την Ουκρανία. 

Διάλογος και διαβουλεύσεις άρχισαν με διάφορους άλλους σημαντικούς εταίρους, μεταξύ των 

οποίων η Κίνα και η Ιαπωνία. 
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Άρχισαν διάλογος και διαβουλεύσεις με ορισμένους άλλους σημαντικούς εταίρους, μεταξύ των 

οποίων την Κίνα και την Ιαπωνία. Δώδεκα χώρες (Αλβανία, Καναδάς, Χιλή, Κροατία, πρώην 

Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Μαυροβούνιο, Νορβηγία, Νέα Ζηλανδία, Ελβετία, 

Τουρκία, Ουκρανία, ΗΠΑ) συνέβαλαν σημαντικά σε επτά από τις διεξαγόμενες αποστολές και 

επιχειρήσεις ΚΠΑΑ (EUFOR ALTHEA, EULEX Kosovo, EUPM BiH, EUPOL COPPS, EUPOL 

Afghanistan, EUNAVFOR ATALANTA, EUSEC RD Congo). Συνεχίσθηκε η εποικοδομητική 

διασύνδεση με διάφορους άλλους εταίρους στο πλαίσιο αντιπειρατικών δραστηριοτήτων. 

Το Συμβούλιο της 26ης Απριλίου 2010 εξουσιοδότησε την Ύπατη Εκπρόσωπο να αρχίσει 

διαπραγματεύσεις με είκοσι χώρες για τη σύναψη συμφωνιών σχετικά με το πλαίσιο συμμετοχής 

τους σε επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ. Επί αυτής της βάσεως, πέραν των υφιστάμενων 

συμφωνιών με τον Καναδά, την Ισλανδία, τη Νορβηγία, την Τουρκία και την Ουκρανία, έχουν 

διεξαχθεί ή διεξάγονται διαπραγματεύσεις για ανάλογες συμφωνίες με διάφορους άλλους εταίρους. 

Περισσότερη συνοχή 

Συνολική προσέγγιση  

Το 2010 η ΕΕ ενέτεινε περαιτέρω τις προσπάθειές της ώστε να μεγιστοποιηθεί η 

αποτελεσματικότητα του μοναδικού σε εύρος φάσματος μέσων που έχει στη διάθεσή της. Σύμφωνα 

με τη συνολική προσέγγιση των κρίσεων σε επίπεδο ΕΕ, η εργαλειοθήκη της ΕΕ περιλαμβάνει 

μέσα ΚΠΑΑ, προς στήριξη των ευρύτερων πολιτικών στόχων της, μεταξύ των οποίων της ανάγκης 

καταπολέμησης των βασικών αιτίων μιας σύγκρουσης. Συνεχίσθηκαν οι εργασίες για την 

εφαρμογή της Συνθήκης της Λισσαβώνας και για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση της 

αναγκαίας συνεργασίας μεταξύ στρατιωτικών, μη στρατιωτικών, διπλωματικών και αναπτυξιακών 

εργαλείων της ΕΕ
76

. 
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 Στις 23 Νοεμβρίου 2010 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με την 

πολιτικοστρατιωτική συνεργασία και την ανάπτυξη πολιτικοστρατιωτικών ικανοτήτων 

(P7_TA-PROV(2010)0419). 
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Ανάπτυξη μη στρατιωτικών και στρατιωτικών δυνατοτήτων της ΕΕ πέραν του 2010 

Το Δεκέμβριο του 2010 το Συμβούλιο παρέσχε καθοδήγηση όσον αφορά την ανάπτυξη μη 

στρατιωτικών και στρατιωτικών δυνατοτήτων της ΕΕ πέραν του 2010, το σημείο αναφοράς των 

δύο υφιστάμενων μη στρατιωτικών και στρατιωτικών πρωταρχικών στόχων, και επιβεβαίωση τη 

δέσμευσή του όσον αφορά το συνολικό πολιτικοστρατιωτικό επίπεδο φιλοδοξίας που καθορίσθηκε 

το 2008 στη δήλωση για την ενίσχυση των δυνατοτήτων. 

Το Συμβούλιο επιβεβαίωσε τη βούλησή του να καταβάλει περαιτέρω προσπάθειες για την κάλυψη 

των συνεχιζόμενων ελλείψεων. Βάσει των αντίστοιχων τελικών εκθέσεων, παρέτεινε πέραν του 

2010 την εφαρμογή των στρατιωτικών και μη στρατιωτικών μη πρωταρχικών στόχων του 2010 και 

συμφώνησε ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη θα πρέπει να επικεντρωθούν στις ποιοτικές πτυχές της 

ανάπτυξης δυνατοτήτων. Έθεσε μη στρατιωτικούς-στρατιωτικούς, μη στρατιωτικούς καθώς και 

στρατιωτικούς στόχους δυνατοτήτων, που θα επανεξετάζονται κατά περίπτωση, ιδίως βάσει των 

εξελίξεων στον τομέα της ασφάλειας, της προόδου όσον αφορά την ανάπτυξη δυνατοτήτων και της 

εφαρμογής της Συνθήκης της Λισσαβώνας. Η Ύπατη Εκπρόσωπος ενεργώντας υπό την εξουσία 

του Συμβουλίου μεριμνά για το συντονισμό της υλοποίησης αυτής της καθοδήγησης. 

Πολιτικοστρατιωτικές συνέργειες στην ανάπτυξη δυνατοτήτων 

Πολιτικοστρατιωτικές συνέργειες στην ανάπτυξη δυνατοτήτων Η ικανότητα της ΕΕ να 

χρησιμοποιεί μη στρατιωτικές και στρατιωτικές δυνατότητες που παρέχουν τα κράτη μέλη, όπως 

τονίζεται στη Συνθήκη της Λισσαβώνας, αποτελεί βασική επιχειρησιακή απαίτηση. Η προώθηση 

πολιτικοστρατιωτικών συνεργειών όσον αφορά την ανάπτυξη δυνατοτήτων της ΕΕ αποτελεί τόσο 

ανάγκη όσο και πολιτική προτεραιότητα για την ΕΕ. Τα ενδεχόμενα οφέλη υπογραμμίσθηκαν τον 

Απρίλιο και το Δεκέμβριο του 2010 από το Συμβούλιο, που τόνισε την ανάγκη επικέντρωσης στη 

συγκεκριμένη υλοποίηση δυνατοτήτων προς το σκοπό επιχειρησιακών βελτιώσεων. 
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Εν προκειμένω η ΕΕ και τα κράτη μέλη της αναζητούν πιθανούς τρόπους για τη μεγιστοποίηση της 

συνοχής, της αποτελεσματικότητας και της πληρότητας της ανάπτυξης δυνατοτήτων της ΕΕ και για 

την προώθηση των πολιτικοστρατιωτικών συνεργειών όπου προσφέρουν προστιθέμενη αξία. Η 

πρωτοβουλία αυτή, που δρομολογήθηκε από τη σουηδική Προεδρία και επικυρώθηκε από το 

Συμβούλιο το Νοέμβριο του 2009, προωθήθηκε έκτοτε υπό την πολιτική καθοδήγηση της ΕΠΑ και 

περιλαμβάνει όλους τους σχετικούς φορείς ανάπτυξης δυνατοτήτων της ΕΕ και των κρατών μελών, 

οι οποίοι συνεργάζονται σε διάφορους τομείς
77

, με ταυτόχρονη διατήρηση του ιδιαίτερου 

χαρακτήρα των διαδικασιών ανάπτυξης μη στρατιωτικών και στρατιωτικών ικανοτήτων. 

Οι σχετικές εργασίες αποσκοπούν στην υποβολή ενδεχόμενων συγκεκριμένων δράσεων στην ΕΠΑ, 

οι οποίες εκτείνονται από πρακτικές λεπτομέρειες για τη διπλή χρήση μη στρατιωτικών ή 

στρατιωτικών δυνατοτήτων σε καινοτόμες έννοιες, περνώντας από την εκπαίδευση και τις κοινές 

πολιτικοστρατιωτικές διαδικασίες. 

Οι εν λόγω εργασίες ενισχύθηκαν από άλλες δραστηριότητες, όπως η ετήσια διάσκεψη του ΕΟΑ 

που έλαβε χώρα το Φεβρουάριο του 2010 με θέμα: «Προσπάθειες προσέγγισης: Σύνδεση της 

ανάπτυξης δυνατοτήτων μη στρατιωτικής ασφάλειας και στρατιωτικών δυνατοτήτων» ή το 

σεμινάριο που διοργάνωσε η ισπανική Προεδρία το Φεβρουάριο του 2010 με θέμα «Συνέργειες 

μεταξύ ανάπτυξης μη στρατιωτικών και στρατιωτικών δυνατοτήτων της ΕΕ στον τομέα της 

διαχείρισης κρίσεων». 
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  Στρατηγικές και τακτικές μεταφορές, Υλικοτεχνική υποστήριξη, Συστήματα επικοινωνιών 

και πληροφοριών, Ιατρική στήριξη, Ασφάλεια και προστασία των σχετικών δυνάμεων, 

Χρησιμοποίηση διαστημικών δυνατοτήτων, Μη επανδρωμένα οχήματα, Συστήματα 

αποθήκευσης και κεντρικής στήριξης, Ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων, Εκπαίδευση, 

Ασκήσεις, Διασύνδεση διαδικασιών ανάπτυξης μη στρατιωτικών και στρατιωτικών 

δυνατοτήτων, Διδάγματα. 
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ANNEX I: ACTES JURIDIQUES PESC 2010  

DATE OBJET BASE 

JURIDIQUE 

RÉFÉRENCE J.O. 

I. MESURES RESTRICTIVES 

I.1 BALKANS OCCIDENTAUX 

07.10.2010 Nouvelles mesures définies à l'appui d'une mise en oeuvre effective 

du mandat du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie 

(TPIY) 

art. 29 2010/603/PESC 

L 265 (08.10.2010) 

08.03.2010 Renouvellement des mesures définies à l'appui d'une mise en oeuvre 

effective du mandat du Tribunal pénal international pour l'ex-

Yougoslavie (TPIY) 

art. 29 2010/145/PESC 

L 58 (09.03.2010) 

I.2 AFRIQUE 

 CÔTE D'IVOIRE 

22.12.2010 Modification de la décision du Conseil 2010/656/PESC renouvelant 

les mesures restrictives instaurées à l'encontre de la Côte-d'Ivoire 

art. 29 2010/801/PESC 

L 341 (23.12.2010) 

29.10.2010 Renouvellement des mesures restrictives instaurées à l’encontre de la 

Côte d’Ivoire 

art. 29 2010/656/PESC 

L 285 (30.10.2010) 

 REPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

20.12.2010 Adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République 

démocratique du Congo et abrogeant la position commune 

2008/369/PESC 

art. 29 2010/788/PESC 

L 336 (21.12.2010) 

 ÉRYTHRÉE 

26.07.2010 Modification la décision 2010/127/PESC concernant des mesures 

restrictives à l'encontre de l'Érythrée 

art. 29 2010/414/PESC 

L 195 (27.07.2010) 

01.03.2010 Mesures restrictives à l’encontre de l’Érythrée art. 29 2010/127/PESC 

L 51 (02.03.2010) 
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DATE OBJET BASE 

JURIDIQUE 

RÉFÉRENCE J.O. 

 LIBERIA 

01.03.2010 Modification de la position commune 2008/109/PESC concernant 

des mesures restrictives instituées à l’encontre du Liberia 

art. 29 2010/129/PESC 

L 51 (02.03.2010) 

 REPUBLIQUE DE GUINÉE 

25.10.2010 Mesures restrictives à l'encontre de la République de Guinée art. 29 2010/638/PESC 

L 280 (26.10.2010) 

29.03.2010 Modification de la position commune 2009/788/PESC concernant 

des mesures restrictives à l'encontre de la République de Guinée 

art. 29 2010/186/PESC 

L 83 (30.03.2010) 

 SIERRA LEONE 

08.11.2010 Abrogation de la position commune 98/409/PESC relative à la Sierra 

Leone 

art. 29 2010/677/PESC 

L 292 (10.11.2010) 

 SOMALIE 

26.04.2010 Mesures restrictives à l’encontre de la Somalie et abrogeant la 

position commune 2009/138/PESC 

art. 29 2010/231/PESC 

L 105 (27.04.2010) + 

C 107 (27.04.2010) 

01.03.2010 Modification de la position commune 2009/138/PESC concernant 

des mesures restrictives à l’encontre de la Somalie 

art. 29 2010/126/PESC 

L 51 (02.03.2010) 

 ZIMBABWE 

25.02.2010 Modification de l'annexe de la position commune 2004/161/PESC 

renouvelant les mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe 

art. 29 2010/121/PESC 

L 49 (26.02.2010) 

15.02.2010 Prorogation des mesures restrictives à l’encontre du Zimbabwe art. 29 2010/92/PESC 

L 41 (16.02.2010) 
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DATE OBJET BASE 

JURIDIQUE 

RÉFÉRENCE J.O. 

I.3 ASIE / OCÉANIE 

 BIRMANIE / MYANMAR 

26.04.2010 Renouvellement des mesures restrictives à l'encontre de la 

Birmanie/du Myanmar 

art. 29 2010/232/PESC 

L 105 (27.04.2010) + 

C 107 (27.04.2010) 

 RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE 

22.12.2010 Mesures restrictives à l'encontre de la République populaire 

démocratique de Corée et abrogeant la position commune 

2006/795/PESC 

art. 29 2010/800/PESC 

L 341 (23.12.2010) 

I.4 MOYEN-ORIENT / GOLFE 

 IRAN 

25.10.2010 Modification de la décision 2010/413/PESC concernant des mesures 

restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant la position commune 

2007/140/PESC 

art. 29 

décision 

2010/413/PESC  

art. 23 §2 

2010/644/PESC 

L 281 (27.10.2010) 

26.07.2010 Mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant la position 

commune 2007/140/PESC 

art. 29 2010/413/PESC 

L 195 (27.07.2010) 

+ rectificatif L 197 

(29.07.2010) 

 IRAQ 

01.03.2010 Modification de la position commune 2003/495/PESC sur l’Iraq art. 29 2010/128/PESC 

L 51 (02.03.2010) 
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I.5 EUROPE ORIENTALE ET ASIE CENTRALE 

 BIÉLORUSSIE 

25.10.2010 Mesures restrictives à l'encontre de certains fonctionnaires de 

Biélorussie 

art. 29 2010/639/PESC 

L 280 (26.10.2010) 

 RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE 

27.09.2010 Mesures restrictives à l'encontre des dirigeants de la région de 

Transnistrie (République de Moldavie) 

art. 29 2010/573/PESC 

L 253 (28.09.2010) 

22.02.2010 Prorogation des mesures restrictives à l'encontre des dirigeants de la 

région de Transnistrie (République de Moldavie) 

art. 29 2010/105/PESC 

L 46 (23.02.2010) 

II. PESD 

II.1 BALKANS OCCIDENTAUX 

06.12.2010 Modification de la décision 2009/906/PESC concernant la mission de 

police de l’Union européenne (MPUE) en Bosnie-et-Herzégovine 

art. 28, 

art. 43 §2 

2010/755/PESC 

L 320 (07.12.2010) 

30.11.2010 Prorogation du mandat du chef de la mission de police de l’Union 

européenne (MPUE) en Bosnie-et-Herzégovine 

art. 38, 

décision 

2009/906/PESC  

art. 10 §1 

2010/754/PESC 

MPUE/1/2010 

L 320 (07.12.2010) 

15.10.2010 Modification de l’action commune 2008/124/PESC relative à la 

mission «État de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo
78

, 

EULEX KOSOVO 

art. 28, 

art. 43 §2 

2010/619/PESC 

L 272 (16.10.2010) 

27.07.2010 Nomination d'un chef de la mission «État de droit» menée par 

l’Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO 

art. 38,  

action commune 

2008/124/PESC 

art. 12§2 

2010/431/PESC 

EULEX/1/2010 

OJ L 202 

(04.08.2010) 

                                                 
78

 Under United Nations Security Council Resolution 1244 (1999) - SK 
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15.06.2010 Nomination du chef de l’élément de commandement de l’Union 

européenne à Naples, dans le cadre de l’opération militaire de 

l’Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine 

art. 38,  

action commune 

2004/570/PESC  

art. 6 

2010/344/PESC 

BiH/16/2010 

L 155 (22.06.2010) 

08.06.2010 Modification et prorogation de l’action commune 2008/124/PESC 

relative à la mission «État de droit» menée par l’Union européenne 

au Kosovo ( 1 ), EULEX KOSOVO 

art. 28, 

art. 43 §2 

2010/322/PESC 

L 145 (11.06.2010) 

II.2 AFRIQUE 

07.12.2010 Modification de l’action commune 2008/851/PESC concernant 

l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une 

contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des 

actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la 

Somalie 

art. 28, 

art. 43 §2 

2010/766/PESC 

L 327 (11.12.2010) 

26.11.2010 Nomination d’un commandant de la force de l’Union européenne 

pour l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une 

contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des 

actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la 

Somalie (Atalanta) 

art. 38 

action commune 

2008/851/PESC  

art. 6 

2010/753/PESC 

ATALANTA/5/2010 

L 320 (07.12.2010) 

08.10.2010 Nomination du chef de la mission de conseil et d’assistance de 

l’Union européenne en matière de réforme du secteur de la sécurité 

en République démocratique du Congo (EUSEC RD Congo) 

art. 38 

décision 

2010/565/PESC  

art. 8 

2010/610/PESC 

EUSEC/2/2010 

L 266 (09.10.2010) 

08.10.2010 Nomination du chef de la mission EUPOL RD Congo art. 38,  

décision 

2010/576/PESC  

art. 10 §1 

2010/609/PESC 

EUPOL RD 

CONGO/1/2010 

L 266 (09.10.2010) 

+ Rectificatif L 272 

(16.10.2010) 

23.09.2010 Mission de police de l'Union européenne menée dans le cadre de la 

réforme du secteur de la sécurité (RSS) et son interface avec la 

justice en République démocratique du Congo (EUPOL RD Congo) 

art. 28, 

art. 43 §2 

2010/576/PESC 

L 254 (29.09.2010) 
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21.09.2010 Mission de conseil et d'assistance de l'Union européenne en matière 

de réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du 

Congo (EUSEC RD Congo) 

art. 28, 

art. 43 

2010/565/PESC 

L 248 (22.09.2010) 

06.08.2010 Signature et à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et 

la République d’Ouganda concernant le statut de la mission placée 

sous la direction de l’Union européenne en Ouganda 

art. 37 (TUE) 

art. 218 §5  

+ §6 premier 

alinéa (TFUE) 

2010/464/PESC 

L 221 (24.08.2010) 

30.07.2010 Modification de l’action commune 2008/851/PESC concernant 

l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une 

contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des 

actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la 

Somalie 

art. 28, 

art. 43 §2 

2010/437/PESC 

L 2010 (11.08.2010) 

19.07.2010 Nomination d’un commandant de la force de l’Union européenne 

pour l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une 

contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des 

actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la 

Somalie (Atalanta) 

art. 38 

action commune 

2008/851/PESC 

art. 6  

2010/423/PSC 

ATALANTA/4/2010 

L 199 (31.07.2010) 

15.06.2010 Nomination du chef de la mission de l’Union européenne visant à 

soutenir la réforme du secteur de la sécurité en République de 

Guinée-Bissau (UE RSS GUINÉE-BISSAU) 

art. 38 

action commune 

2008/112/PESC  

art. 8, § 1, 

deuxième alinéa 

2010/334/PESC 

UE RSS GUINÉE-

BISSAU/1/2010 

L 151 (17.06.2010) 

14.06.2010 Modification et prolongation de l’action commune 2007/405/PESC 

relative à la mission de police de l’Union européenne menée dans le 

cadre de la réforme du secteur de la sécurité (RSS) et son interface 

avec la justice en République démocratique du Congo (EUPOL RD 

Congo) 

art. 28, 

art. 43 §2 

2010/329/PESC 

L 149 (15.06.2010) 
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28.05.2010 Nomination d'un commandant de l'opération de l'Union européenne 

pour l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une 

contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des 

actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la 

Somalie (Atalanta) 

art. 38 

action commune 

2008/851/PESC 

art. 6 §1 

2010/317/PESC 

ATALANTA/3/2010 

L 142 (10.06.2010) 

+ Rectificatif L 205 

(06.08.2010) 

25.05.2010 Modification et prolongation de l’action commune 2008/112/PESC 

relative à la mission de l’Union européenne visant à soutenir la 

réforme du secteur de la sécurité en République de Guinée- Bissau 

(UE RSS GUINÉE-BISSAU) 

art. 28, 

art. 43 §2 

2010/298/PESC 

L 127 (26.05.2010) 

18.05.2010 Établissement du Comité des contributeurs pour la mission de conseil 

et d’assistance de l’Union européenne en matière de réforme du 

secteur de la sécurité en République démocratique du Congo 

(EUSEC RD Congo) 

art. 38 

action commune 

2009/709/PESC 

art. 10 §3 

2010/297/PESC 

EUSEC/1/2010 

L 127 (26.05.2010) 

23.03.2010 Nomination du commandant de la force de l’Union européenne pour 

l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une 

contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des 

actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la 

Somalie (Atalanta) 

art. 38 

action commune 

2008/851/PESC  

art. 6 

 

2010/185/PESC 

ATALANTA/2/2010 

L 83 (30.03.2010) 

05.03.2010 Modification de la décision Atalanta/2/2009 du Comité politique et 

de sécurité relative à l’acceptation de contributions d’États tiers à 

l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une 

contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des 

actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la 

Somalie (Atalanta), ainsi que la décision Atalanta/3/2009 du Comité 

politique et de sécurité établissant le Comité des contributeurs pour 

l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une 

contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des 

actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la 

Somalie (Atalanta) 

art. 38 

action commune 

2008/851/PESC  

art. 10 

 

2010/184/PESC 

ATALANTA/1/2010 

L 83 (30.03.2010) 

15.02.2010 Mission militaire de l’Union européenne visant à contribuer à la 

formation des forces de sécurité somaliennes 

art. 28, 

art. 43 §2 

2010/96/PESC 

L 44 (19.02.2010) 
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II.3 ASIE / OCÉANIE 

13.09.2010 Signature et conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la 

République islamique d’Afghanistan concernant le statut de la 

mission de police de l’Union européenne en Afghanistan (EUPOL 

AFGHANISTAN) 

art. 37 (TUE) 

art. 218 §5+6 

premier alinéa 

(TFUE) 

2010/686/PESC 

L 294 (12.11.2010) 

11.06.2010 Nomination du chef de la Mission EUPOL Afghanistan art. 38  

décision 

2010/279/PESC 

art. 10§1 

2010/341/PESC 

AFGHANISTAN/2/2

010 

L 154 (19.06.2010) 

18.05.2010 Nomination du chef par intérim de la Mission EUPOL Afghanistan art. 38 3ème 

alinéa 

décision 

2010/279/PESC 

art. 10§1 

2010/292/PESC 

AFGHANISTAN/1/2

010 

L 125 (21.05.2010) 

18.05.2010 Mission de police de l’Union européenne en Afghanistan (EUPOL 

AFGHANISTAN) 

art. 28, 

art. 43 §2 

2010/279/PESC 

L 123 (19.05.2010) 

II.4 MOYEN-ORIENT / GOLFE 

21.12.2010 Prolongation du mandat du chef de la mission de police de l'Union 

européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS) 

art. 38 

décision 

2010/784/PESC  

art. 10 §1 

2010/796/PESC 

L 338 (22.12.2010) 

17.12.2010 Mission de police de l’Union européenne pour les territoires 

palestiniens (EUPOL COPPS) 

art. 28, 

art. 43 §2 

2010/784/PESC 

L 335 (18.12.2010) 

02.12.2010 Modification de l’action commune 2005/797/PESC et la décision 

2009/955/PESC du Conseil concernant la mission de police de 

l’Union européenne pour les territoires palestiniens 

art. 28, 

art. 43 §2 

2010/747/PESC 

L 318 (04.12.2010) 

22.06.2010 Prorogation du mandat du chef de la mission intégrée «État de droit» 

de l'Union européenne pour l'Iraq, EUJUST LEX-IRAQ 

art. 38 

décision 

2010/330/PESC 

art. 9 §2 

2010/351/PESC 

EUJUST LEX 

IRAQ/1/2010 

L 160 (26.06.2010) 
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14.06.2010 Mission intégrée «État de droit» de l'Union européenne pour l'Iraq, 

EUJUST LEX-IRAQ 

art. 28, 

art. 43 §2 

2010/330/PESC 

L 149 (15.06.2010) 

21.05.2010 Prorogation du mandat du chef de la mission de l'Union européenne 

d'assistance à la frontière au point de passage de Rafah 

art. 38 

action commune 

2005/889/PESC 

art. 10 §2 

2010/295/PESC 

EU BAM 

Rafah/1/2010 

L 126 (22.05.2010) 

12.05.2010 Modification et prorogation de l’action commune 2005/889/PESC 

établissant une mission de l’Union européenne d’assistance à la 

frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah) 

art. 28, 

art. 43 §2 

2010/274/PESC 

L 119 (13.05.2010) 

II.5 EUROPE ORIENTALE ET ASIE CENTRALE 

03.09.2010 Prorogation du mandat du chef de la mission d'observation de 

l'Union européenne en Géorgie, EUMM Georgia 

action commune 

2008/736/PESC  

art. 10 §1 

2010/480/PESC 

EUMM 

Georgia/1/2010 

L 234 (04.09.2010) 

12.08.2010 Mission d’observation de l’Union européenne en Géorgie (EUMM 

Georgia) 

art. 28 

art. 43 §2 

2010/452/PESC 

L 213 (13.08.2010) 

26.07.2010 Modification l’action commune 2008/736/PESC concernant la 

mission d’observation de l’Union européenne en Géorgie, EUMM 

Georgia 

art. 28 

art. 43 §2 

2010/424/PESC 

L 199 (31.07.2010) 

III. REPRÉSENTANTS SPÉCIAUX DE L'UNION EUROPÉENNE 

III.1 AFGHANISTAN 

11.08.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l'Union européenne 

pour l'Afghanistan 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/439/PESC 

L 211 (12.08.2010) 

22.03.2010 Nomination du représentant spécial de l'Union européenne pour 

l'Afghanistan 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/168/PESC 

L 75 (23.03.2010) 

25.02.2010 Prorogation et modification du mandat du représentant spécial de 

l'Union européenne pour l'Afghanistan et le Pakistan 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/120/PESC 

L 49 (26.02.2010) 

III.2 ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE (ARYM) 

11.08.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l’Union 

européenne dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/444/PESC 

L 211 (12.08.2010) 

16.03.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l’Union 

européenne dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/156/PESC 

L 67 (17.03.2010) 
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III.3 ASIE CENTRALE 

11.08.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l’Union 

européenne pour l’Asie centrale 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/443/PESC 

L 211 (12.08.2010) 

22.02.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l’Union 

européenne pour l’Asie centrale 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/112/PESC 

L 46 (23.02.2010) 

III.4 BOSNIE-HERZÉGOVINE 

11.08.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l’Union 

européenne en Bosnie-et-Herzégovine 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/442/PESC 

L 211 (12.08.2010) 

22.02.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l’Union 

européenne en Bosnie-et-Herzégovine 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/111/PESC 

L 46 (23.02.2010) 

III.5 CAUCASE DU SUD 

11.08.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l’Union 

européenne pour le Caucase du Sud 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/449/PESC 

L 211 (12.08.2010) 

22.02.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l'Union européenne 

pour le Caucase du Sud 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/109/PESC 

L 46 (23.02.2010) 

III.6 GÉORGIE 

11.08.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l’Union 

européenne pour la crise en Géorgie 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/445/PESC 

L 211 (12.08.2010) 

22.02.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l'Union européenne 

pour la crise en Géorgie 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/106/PESC 

L 46 (23.02.2010) 

III.7 KOSOVO 

11.08.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l’Union 

européenne au Kosovo 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/446/PESC 

L 211 (12.08.2010) 

25.02.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l'Union européenne 

au Kosovo  

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/118/PESC 

L 49 (26.02.2010) 

III.8 PROCESSUS DE PAIX AU MOYEN-ORIENT 

11.08.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l’Union 

européenne pour le processus de paix au Moyen-Orient 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/447/PESC 

L 211 (12.08.2010) 

22.02.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l'Union européenne 

pour le processus de paix au Moyen-Orient 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/107/PESC 

L 46 (23.02.2010) 
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III.9 RÉGION DES GRANDS LACS AFRICAINS 

11.08.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l'Union européenne 

pour la région des Grands Lacs africains 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/440/PESC 

L 211 (12.08.2010) 

22.02.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l'Union européenne 

pour la région des Grands Lacs africains 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/113/PESC 

L 46 (23.02.2010) 

III.10 RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE 

11.08.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l’Union 

européenne en République de Moldavie 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/448/PESC 

L 211 (12.08.2010) 

22.02.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l'Union européenne 

en République de Moldavie 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/108/PESC 

L 46 (23.02.2010) 

III.11 SOUDAN 

11.08.2010 Nomination du représentant spécial de l’Union européenne pour le 

Soudan 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/450/PESC 

L 211 (12.08.2010) 

22.02.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l’Union 

européenne pour le Soudan 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/110/PESC 

L 46 (23.02.2010) 

III.12 UNION AFRICAINE 

11.08.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l'Union européenne 

auprès de l'Union africaine 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/441/PESC 

L 211 (12.08.2010) 

25.02.2010 Prorogation et modification du mandat du représentant spécial de 

l'Union européenne auprès de l'Union africaine 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/119/PESC 

L 49 (26.02.2010) 

IV. NON-PROLIFERATION 

13.12.2010 Soutien au processus d’instauration d’un climat de confiance 

conduisant à la création d’une zone exempte d’armes de destruction 

massive et de leurs vecteurs au Moyen-Orient, à l’appui de la mise en 

oeuvre de la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération 

des armes de destruction massive 

art. 26 §2 2010/799/PESC 

L 341 (23.12.2010) 

02.12.2010 Action de l’Union européenne contre le commerce illicite d’armes 

légères et de petit calibre (ALPC) par voie aérienne 

art. 26 §2 2010/765/PESC 

L 327 (11.12.2010) 
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27.09.2010 Soutien aux activités de l’AIEA dans les domaines de la sécurité et 

de la vérification nucléaires et dans le cadre de la mise en oeuvre de 

la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des armes 

de destruction massive 

art. 26 §2 

art. 31§ 1 

2010/585/PESC 

L 259 (01.10.2010) 

26.07.2010 Soutien aux activités de la commission préparatoire de 

l’Organisation du traité d’interdiction complète des essais nucléaires 

(OTICE) afin de renforcer ses capacités en matière de surveillance et 

de vérification et dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie de 

l’Union européenne contre la prolifération des armes de destruction 

massive 

art. 26 §2 

art. 31§ 1 

2010/461/PESC 

L 219 (20.08.2010) 

26.07.2010 Établissant d'un réseau européen de groupes de réflexion 

indépendants sur la non-prolifération à l’appui de la mise en oeuvre 

de la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des 

armes de destruction massive 

art. 26 §2 

art. 31§ 1 

2010/430/PESC 

L 202 (04.08.2010) 

14.06.2010 Activités de l’Union européenne en faveur du traité sur le commerce 

des armes, dans le cadre de la stratégie européenne de sécurité 

art. 26 §2 

art. 31§ 1 

2010/336/PESC 

L 152 (18.06.2010) 

29.03.2010 Position de l’Union européenne en vue de la conférence d’examen de 

2010 des parties au traité sur la non-prolifération des armes 

nucléaires 

art. 29 2010/212/PESC 

L 90 (10.04.2010) 

V. LUTTE CONTRE LE TERRORISME 

12.07.2010 Mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels 

s'appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 

2001/931/PESC relative à l'application de mesures spécifiques en 

vue de lutter contre le terrorisme 

art. 29 2010/386/PESC 

L 178/28 

(13.07.2010) 

VI. AUTRES ACTES JURIDIQUES 

 PROCESSUS DE PAIX AU MOYEN-ORIENT 

17.11.2010 Accueil temporaire de certains Palestiniens par des États membres de 

l’Union européenne 

art. 29 2010/694/PESC 

L 303 (19.11.2010) 
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ANNEX II: MAIN APPEARANCES IN THE EUROPEAN PARLIAMENT IN THE FIELD 

OF CFSP/CSDP IN 2010 

I. HIGH REPRESENTATIVE: 

 

No DATE PERSON/ SUBJECT PLACE 

1 11.01 Hearing for appointment AFET, Brussels 

2 19.01 HR on the earthquake in Haiti, the situation in Iran, the situation in Yemen and 

the situation in Iraq 

EP Plenary, Strasbourg 

3 10.03 HR on the two annual EP reports on CFSP (Rapporteur Albertini) and ESDP 

(Rapporteur Danjean), the review of the NPT and statement on EU policy on 

Arctic issues 

EP Plenary, Strasbourg 

4 10.03 HR on EEAS Conference of Presidents 

5 23.03 HR on the setting-up of EEAS and debriefing of FAC  (22-23/3) AFET, Brussels 

6 20.04 HR on the EU strategy for the relations with Latin America,  Kyrgyzstan and 

the EU-Canada summit 

EP Plenary, Strasbourg 

7 16.06 HR on the EU-Russia summit, the Israeli military operation against the 

humanitarian flotilla and the Gaza blockade, on the Annual report on human 

rights, the Situation in the Korean Peninsula and on Bosnia and Herzegovina 

EP Plenary, Strasbourg 

8 

 

07.07 

 

HR statements on EP report on EEAS, Kyrgyzstan, AIDS/HIV and on 

Convention on Cluster Munition 

EP Plenary, Strasbourg 

 

9 19.10 HR on EEAS EP Plenary, Strasbourg 

10 27.10 HR: exchange of views with AFET AFET, Brussels 

11 08.11 HR on development-related aspects of the EEAS DEVE, Brussels 

12 15.12 HR statements on Afghanistan, Human Rights, NATO Summit in Lisbon (19-

20/11) and situation in Côte d'Ivoire 

EP Plenary, Strasbourg 
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II. APPEARANCES AS PART OF THE 2006 I.I.A. (JOINT CONSULTATION MEETINGS ON THE 

FINANCING OF CFSP) 79:  

 

No DATE PERSON/ SUBJECT PLACE 

1 03.02 PSC Chair Fernandez-Arias AFET/BUDG bureaux, EP  

2 14.04 PSC Chair Fernandez-Arias AFET/BUDG bureaux, EP 

3 13.07 PSC Chair Stevens AFET/BUDG bureaux, EP 

4 17.11 PSC Chair Stevens AFET/BUDG bureaux, EP 

 

 

 

III. EUROPEAN UNION SPECIAL REPRESENTATIVES (EUSRS): 

 

No DATE PERSON/ SUBJECT PLACE 

1 26.01 EUSR Inzko on the situation in Bosnia and Herzegovina - in camera AFET, Brussels 

2 26.01 EUSR Fouéré on FYROM AFET, Brussels 

3 27.04 EUSR Morel on Kyrgyzstan and Georgia AFET, Brussels 

4 27.04 EUSR Semneby on Report by the EU-Georgia PCC delegation visit to Tbilisi 

(29-31/3) AFET, Brussels 

5 22.06 EUSR Feith on Kosovo AFET, Brussels  

6 23.06 EUSR Morel on Kyrgyzstan AFET, Brussels 

7 13.07 EUSR Brylle on Sudan-post elections AFET, Brussels 

8 28.09 EUSR Ušackas on the EU in Afghanistan AFET, Brussels 

9 02.12 EUSR Feith on Kosovo AFET, Brussels 

 

 

                                                 
79

 In accordance with the 2006 I.I.A. (OJ C 139/01, 14.6.2006) and the Declaration by the High 

Representative on political accountability on the adoption of the Council decision establishing 

the organisation and functioning of the EEAS (OJ C 210/01, 03.08.2010). 
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IV.     EXCHANGE OF VIEWS WITH NEWLY APPOINTED EU SPECIAL REPRESENTATIVES (EUSRS)80:   

 

No DATE PERSON/ SUBJECT PLACE 

1 23.03 Exchange of views with EUSR Ušackas on Afghanistan  (in camera) AFET, Brussels 

2 29.09 Exchange of views with EUSR Marsden on Sudan AFET, Brussels 

 

 

V. EXCHANGE OF VIEWS WITH NEWLY APPOINTED EU HEADS OF DELEGATIONS (HOD)81:  

 

No DATE PERSON/ SUBJECT PLACE 

1 08.04 Exchange of views with de Almeida, newly appointed HoD in Washington (in 

camera) 

AFET, Brussels 

2 30.11 Exchange of views with Dimitrov, newly appointed EU HoD in Georgia (in 

camera) 

AFET, Brussels 

3 01.12 Exchange of views with Ederer, newly appointed EU HoD in China (in camera) AFET, Brussels 

4 01.12 Exchange of views with Schweisgut, newly appointed EU HoD in Japan (in 

camera) 

AFET, Brussels 

5 09.12 Exchange of views with Eichhorst, newly appointed EU HoD in Lebanon (in 

camera) 

AFET, Brussels 

 

 

                                                 
80

        In accordance with the Declaration by the High Representative on political accountability on 

the adoption of the Council decision establishing the organisation and functioning of the 

EEAS (OJ C 210/01, 03.08.2010). 

 
81

  In accordance with the Declaration by the High Representative on political accountability on 

the adoption of the Council decision establishing the organisation and functioning of the 

EEAS (OJ C 210/01, 03.08.2010). 
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ANNEX III: CFSP BUDGET 2010 - COMMITMENT APPROPRIATIONS 

Actions financed in 2010:  

 
19.0301 MONITORING AND IMPLEMENTATION OF PEACE AND SECURITY PROCESSES 

DECISION NO AND DESCRIPTION COST € 

2009/572/CFSP EUMM Georgia (prolongation until 14 September 2010, €12.500.000)  3.500.000 

2010/274/CFSP EUBAM RAFAH (prolongation until 24 May 2011) 1.950.000 

2010/424/CFSP EUMM Georgia (budget top up period until 14 September 2010) 2.500.000 

2010/452/CFSP EUMM Georgia (15 September 2010 - 14 September 2011) 26.600.000 

 

19.0302 NON-PROLIFERATION AND DISARMAMENT 

DECISION NO AND DESCRIPTION  COST € 

2009/1012/CFSP Support of EU activities to promote the Control of arms exports 787.000 

2010/179/CFSP Support of SEESAC arms control activities in Western Balkans  1.600.000 

2010/336/CFSP EU activities in support of the Arms Trade Treaty (ATT-UNIDIR) 1.520.000 

2010/461/CFSP on EU activities in support of the CTBTO   5.280.000 

2010/430/CFSP establishing a European network of independent think tanks  2.182.000 

2010/585/CFSP EU support for the IAEA activities in the area of nuclear security ... 

(IAEA V) 

9.966.000 

2010/765/CFSP EU action to counter the illicit trade of SALW by air (SIPRI) 900.000 
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19.0303 CONFLICT RESOLUTION AND OTHER STABILISATION MEASURES 

DECISION NO AND DESCRIPTION COST € 

2010/330/CFSP EUJUST LEX IRAQ (1 July 2010 - 30 June 2011) 17.500.000 

2010/322/CFSP amending JA 2009/124/CFSP EULEX Kosovo (2009 budget extension 

until 14 October2010) 

19.164.882 

2010/565/CFSP EUSEC DR Congo (1 October 2010 - 30 September 2011) 12.600.000 

2010/619/CFSP EULEX Kosovo (15 October 2010 - 14 October 2011- first instalment - 

budget €165 Mio)     

70.000.000 

 

19.0305 PREPARATORY AND FOLLOW-UP MEASURES 

DECISION NO AND DESCRIPTION COST € 

External Audits (5 audit assignments and 2 FR Art. 56 assessments) 273.365 

Specific audit  22.600 

Equipment for preparatory measures 32.000 

 

19.0306 EUROPEAN UNION SPECIAL REPRESENTATIVES 

DECISION NO AND DESCRIPTION COST € 

2010/106/CFSP EUSR for the crisis in Georgia  (€502.000) 419.753 

2010/107/CFSP EUSR for the Middle East Peace process (€730.000) 608.847 

2010/108/CFSP EUSR in the Republic of Moldova (€1.025.000) 863.000 

2010/109/CFSP EUSR for the South Caucasus (€1.855.000) 1.549.094 

2010/110/CFSP EUSR for Sudan (€1.410.000)  1.175.258 
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2010/111/CFSP EUSR in Bosnia and Herzegovina (€2.350.000) 1.950.000 

2010/112/CFSP EUSR for Central Asia (€800.000) 700.000 

2010/113/CFSP EUSR for the African Great Lakes (€1.065.000) 894.660 

2010/118/CFSP EUSR in Kosovo (€1.660.000) 1.360.000 

2010/119/CFSP EUSR to the African Union (no cost extension until 31.08.2010)  0 

2010/120/CFSP EUSR for Afghanistan and Pakistan (no cost extension until 31.03.2010)  0 

2010/156/CFSP EUSR in fYROM (€340.000)  290.000 

2010/168/CFSP EUSR in Afghanistan (€2.500.000) 2.090.000 

2010/439/CFSP EUSR in Afghanistan (12 month extension) 4.515.000 

2010/440/CFSP EUSR for the African Great Lakes (12 month extension) 1.520.000 

2010/441/CFSP EUSR to the African Union (12 month extension) 1.280.000 

2010/442/CFSP EUSR in Bosnia and Herzegovina (12 month extension) 3.700.000 

2010/443/CFSP EUSR for Central Asia (12 month extension) 1.250.000 

2010/444/CFSP EUSR in FYROM (6 month extension) 310.000 

2010/445/CFSP EUSR for the crisis in Georgia (12 month extension) 700.000 

2010/446/CFSP EUSR in Kosovo (6 month extension) 1.230.000 

2010/447/CFSP EUSR for the Middle East  peace process (6 month extension) 585.000 

2010/448/CFSP EUSR in the Republic of Moldova (6 month extension) 830.000 

2010/449/CFSP EUSR for the South Caucasus (6 month extension) 1.410.000 

2010/450/CFSP EUSR for Sudan (12 month mandate) 1.820.000 
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19.0307 POLICE MISSIONS 

Decision no and description COST € 

2010/279/CFSP EUPOL Afghanistan (31 May 2010 - 31 May 2011) 54.600.000 

2010/298/CFSP EUSSR Guinea-Bissau (no-cost ext. and extension  1 July - 30 September 

2010) 630.000 

2010/329/CFSP EUPOL Congo (extension 1 July - 30 September 2010) 2.020.000 

2010/576/CFSP EUPOL Congo (extension 1 October 2010 - 30 September 2011) 6.430.000 

2010/755/CFSP EUPM Bosnia Herzegovina (extension 1 January - 31 December 2011: 

17,6 Mio) 7.470.013 

2010/747/CFSP EUPOL COPPS (Budget top up  January - December 2010) 220.000 

2010/784/CFSP EUPOL COPPS (extension 1 January - 31 December 2011) 8.250.000 

 

 

______________________________ 
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ANNEX IV: 2010 OVERVIEW OF HR / VP DECLARATIONS ON BEHALF OF THE EU, HR / VP 

STATEMENTS, STATEMENTS BY THE HR / VP SPOKESPERSON AND LOCAL STATEMENTS 

  

 Declarations on behalf of the EU 

  

 

11/01/2010 

Declaration by High Representative Catherine Ashton on behalf of the EU on 5th anniversary of signature 

of Comprehensive Peace Agreement for Sudan  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/112203.pdf 

 

12/01/2010 

Declaration by High Representative Catherine Ashton on behalf of the EU on the trial against seven Baha'i 

leaders in Iran  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/112212.pdf 

 

14/01/2010 

Declaration by the High Representative, Catherine Ashton, on behalf of the EU on the moratorium on the 

death penalty in Mongolia 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=PESC/10/3&format=HTML&aged=0&language

=en&guiLanguage=en 

 

27/01/2010 

Declaration by High Representative Catherine Ashton on behalf of the EU on the situation in Honduras: 

inauguration of Mr. Porfirio Lobo  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/112630.pdf 

 

05/02/2010 

Declaration by High Representative Catherine Ashton on behalf of the EU on the ratification of Protocol 14 

to the European Convention on Human Rights by the Russian Federation  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/112765.pdf 

 

08/02/2010 

Joint Statement by EU and USA calling on Iranian government to fulfil its human rights obligations 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112843.pdf 

 

19/02/2010 

Statement by HR C. Ashton, on behalf of the EU welcoming the ceasefire in the North of Yemen  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/112936.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/112203.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/112203.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/112203.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/112212.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/112212.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/112212.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=PESC/10/3&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=PESC/10/3&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=PESC/10/3&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=PESC/10/3&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/112630.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/112630.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/112630.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/112765.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/112765.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/112765.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112843.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112843.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/112936.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/112936.pdf
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02/03/2010 

Statement by HR C. Ashton, on behalf of the EU on Côte d'Ivoire  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/113132.pdf 

 

10/03/2010 

Statement by HR C. Ashton, on behalf of the EU on the decision by the Government of Israel to build new 

housing units in East Jerusalem  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/113283.pdf 

 

10/03/2010 

Declaration by HR Ashton on behalf of the EU on the Georgian strategy on Abkhazia and South Ossetia  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/113293.pdf 

 

 17/03/2010 

 Declaration by HR Catherine Ashton on behalf of the EU on parliamentary and presidential approval of 

Kyrgyz law on accession to Second Optional Protocol to ICCPR on abolition of death penalty 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/113417.pdf 

 

 21/03/2010 

 Declaration by HR Ashton on International Day for Elimination of Racial Discrimination  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/113458.pdf 

 

 22/03/2010 

 Declaration by HR Catherine Ashton on behalf of the EU to commemorate the World Water Day  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/113472.pdf 

  

 31/03/2010 

 Speech by EU HR Catherine Ashton on Behalf of the European Union, to the International Conference on 

Haiti  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113648.pdf 

 

31/03/2010 

HR's Declaration on behalf of the EU on the situation in Belarus 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/113643.pdf 

 

 09/04/2010 

 Declaration by HR Catherine Ashton on behalf of the European Union on decision by Pre-Trial Chamber of 

the International Criminal Court to investigate the 2007-2008 post-election violence in Kenya  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/113679.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/113132.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/113132.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/113283.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/113283.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/113283.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/113293.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/113293.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/113417.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/113417.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/113417.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/113458.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/113458.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/113472.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/113472.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113648.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113648.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113648.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/113643.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/113643.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/113679.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/113679.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/113679.pdf
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 14/04/2010 

 Declaration by HR Ashton on behalf of the EU on the situation after the national elections in Iraq  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/113787.pdf 

 

27/04/2010 

Declaration by HR Catherine Ashton on behalf of the EU on the situation in the Middle East 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114051.pdf 

  

 30/04/2010 

 Declaration by HR Catherine Ashton on behalf of the EU on Djibouti's introduction of the abolition of the 

death penalty in its Constitution  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/114089.pdf 

  

 03/05/2010  -  Declaration by the HR Catherine Ashton on behalf of the EU on World Press Freedom 

Day, 3 May 2010  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/114167.pdf 

 

10/05/2010 

Declaration on the launch of proximity talks between Israel and the Palestinians 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114343.pdf 

 

11/05/2010 

Declaration on the alignment of certain third countries concerning the Council Decision 2009/969/CFSP  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114386.pdf 

 

12/05/2010 

Declaration by High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on the execution of 

five individuals in Iran  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114457.pdf 

 

17/05/2010 

Declaration by HR Catherine Ashton on behalf of the EU on International Day against Homophobia  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/114473.pdf 

 

20/05/2010 

Statement by HR Catherine Ashton on the publication of the report on the sinking of the Republic of 

Korea Ship 'Cheonan  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114589.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/113787.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/113787.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114051.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114051.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/114089.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/114089.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/114089.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/114167.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/114167.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/114167.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114343.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114343.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114386.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114386.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114457.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114457.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114457.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/114473.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/114473.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114589.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114589.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114589.pdf
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21/05/2010 

Declaration by High Representative Catherine Ashton on behalf of the EU on the human rights of LGBT 

people in Malawi  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/114600.pdf 

 

26/05/2010 

Declaration by the High Representative on behalf of the European Union on the alignment of certain third 

countries with the Council Decision 2010/92/CFSP extending restrictive measures against Zimbabwe 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114649.pdf 

31/05/2010 

Declaration - Council decisions on the Republic of Guinea 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114723.pdf 

 

31/05/2010 

Declaration by HR Catherine Ashton on behalf of the EU on the Israeli military operation against the 

Flotilla  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114730.pdf 

 

02/06/2010 

Declaration by the High Representative on behalf of the European Union on the alignment of certain third 

countries with the Council Decision 2010/129/CFSP amending Common Position 2008/109/CFS  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114791.pdf 

 

03/06/2010 

Myanmar/Burma: Declaration by HR Ashton on behalf of EU on alignment of third countries with Council 

Decision renewing restrictive measures 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/114843.pdf 

  

 03/06/2010 

 Democratic People's Republic of Korea: Declaration by HR Ashton on behalf of EU on alignment of third 

countries with Council Decision concerning restrictive measures  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/114844.pdf 

  

 09/06/2010 

 Declaration by the High Representative on behalf of the European Union on the alignment of certain third 

countries with Council Decision 2010/127/CFSP concerning restrictive measures against Eritrea  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/115023.pdf 
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 11/06/2010 

 Declaration by the High Representative Catherine Ashton on behalf of the EU on human rights in China  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/115142.pdf 

  

 12/06/2010 

 Declaration by the High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on Iran  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/115144.pdf 

  

 15/06/2010 

 Declaration by the High Representative on behalf of the European Union on the alignment of certain third 

countries with Council Decision 2010/231/CFSP concerning restrictive measures against Somalia  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/115190.pdf 

  

 25/06/2010 

 Joint Declaration by the African Union and by the High Representative Catherine Ashton on behalf of the 

EU on the UN International Day in support of victims of torture  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/er/115506.pdf 

  

 30/06/2010 

 Declaration by the High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on Feminicide  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115578.pdf 

 

 01/07/2010 

 Declaration by the High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on the 

Appointment of a UN Panel of Experts on accountability Issues in Sri Lanka  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/115592.pdf 

 

 15/07/2010 

 Declaration by HR Ashton on behalf of the EU on the situation of Human Rights Defenders in the North 

Caucasus  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/115805.pdf 

 

 22/07/2010 

 Declaration by High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on the ICJ advisory 

opinion  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115902.pdf 
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 26/07/2010 

 Declaration by High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on Syria Human 

rights cases  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/115970.pdf 

 

 01/08/2010 

 Declaration by the High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on the 

Convention on Cluster Munitions  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/116071.pdf 

 

 05/08/2010 

 Declaration by High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on the approval of 

a new Constitution in Kenya  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/116100.pdf 

 

 09/08/2010 

 Declaration by High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on the 

International Day of the World's Indigenous People  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/116122.pdf 

  

 10/08/2010 

 Declaration by the High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on the General 

Election in the Solomon Islands  

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/365&format=HTML&aged=0&langua

ge=en&guiLanguage=en 

  

 12/08/2010 

 Declaration by High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on the sentencing 

of seven Baha'i leaders  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/116157.pdf 

  

 15/08/2010 

 Declaration by High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on the fifth 

Anniversary of the signature of the Aceh MoU and Aceh's peaceful evolution  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/116168.pdf 
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 19/08/2010 

 EU Statement on the Occasion of the General Assembly Plenary Meeting on the Humanitarian Situation 

resulting from the Floods in Pakistan  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116223.pdf 

  

 20/08/2010 

 Statement by the Middle East Quartet - European Union, United Nations, Russian Federation, United 

States  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116226.pdf 

 

 08/09/2010 

 Declaration by the High Representative on behalf of the European Union on the alignment of certain third 

countries with Council Decision 2010/414/CFSP amending Decision 2010/127/CFSP concerning restrictive 

measures against Eritrea  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/116333.pdf 

 

 17/09/2010 

 Declaration by High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on political 

prisoners in Eritrea  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/116600.pdf 

  

 28/09/2010 

 Declaration by the High Representative on behalf of the European Union on the elections in the Bolivarian 

Republic of Venezuela  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/116787.pdf 

  

 06/10/2010 

 Declaration by HR Ashton on behalf of the EU on the OHCHR Report of the Mapping Exercise documenting 

the most serious violations of human rights and international humanitarian law committed within the 

territory of the Democratic Republic of the Congo between March 1993 and June 2003  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/116903.pdf 

  

 20/10/2010 

 Declaration by the High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on recent 

legislative developments in Guatemala concerning the death penalty  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/117228.pdf 
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 07/11/2010 

 Declaration by the High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on the 

elections in Burma/Myanmar  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/117548.pdf 

  

 08/11/2010 

 Declaration by the High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on the 

publication of the Final Report of the EU Election Observation Mission to Ethiopia 2010  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/117578.pdf 

  

 16/11/2010 

 Declaration by the High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on violence 

against journalists in the Russian Federation  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/117735.pdf 

  

 19/11/2010 

 Declaration by the High Representative Catherine Ashton, on behalf of the European Union, on the 

political situation in Madagascar  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/117904.pdf 

  

 25/11/2010 

 Declaration by the High Representative, Catherine Ashton, on behalf of the European Union on the 

International Day for the Elimination of Violence against Women  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/117997.pdf 

 

 30/11/2010  -  Declaration by High Representative Catherine Ashton on behalf of the EU in support of 

ratification of new strategic arms reduction treaty (START)  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/118094.pdf 

 

 10/12/2010  -  Declaration by the High Representative, Catherine Ashton, on behalf of the European 

Union on the Human Rights Day, 10 December 2010  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/118390.pdf 
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 Statements by the High Representative 

  

  

 01/01/2010 

 Statement by High Representative on the brutal bomb attack in Lakki Marwat, Pakistan 

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/1&format=HTML&aged=0&language

=en&guiLanguage=en 

  

 14/01/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton: Haiti situation - press conference  

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/2&format=HTML&aged=0&langua

ge=en&guiLanguage=en 

  

 19/01/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the situation in Haiti  

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/3&format=HTML&aged=0&langua

ge=en&guiLanguage=en 

  

 19/01/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on Yemen  

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/6&format=HTML&aged=0&langua

ge=en&guiLanguage=en 

 19/01/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on Iran 

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/4&format=HTML&aged=0&langua

ge=en&guiLanguage=en 

  

 19/01/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on Iraq  

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/5&format=HTML&aged=0&langua

ge=en&guiLanguage=en 

  

 20/01/2010 

 Sri Lanka's pre-election situation: statement by High Representative Catherine Ashton 

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/37&format=HTML&aged=0&language=e

n&guiLanguage=en 
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http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/5&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/5&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/5&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/37&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/37&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/37&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
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20/01/2010 

Statement by High Representative Catherine Ashton on Guinea 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/38&format=HTML&aged=0&language=e

n&guiLanguage=en 

 

29/01/2010 

Joint statement on Nigeria  

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/105&format=HTML&aged=0&language=

en&guiLanguage=en 

  

29/01/2010 

Statement by High Representative Catherine Ashton on the Holocaust Remembrance Day  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/100127-Holocaust-remembrance.pdf 

 

29/01/2010 

Statement by High Representative Catherine Ashton on the Presidential elections in Sri Lanka 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/106&format=HTML&aged=0&language=

en&guiLanguage=en 

 

29/01/2010 

Statement by High Representative Catherine Ashton on Iran 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/112714.pdf 

 

04/02/2010 

Statement by High Representative Catherine Ashton on the pre-electoral situation in Ukraine  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112764.pdf 

 

05/02/2010 

Statement by High Representative Catherine Ashton, on imminent executions in Iran  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112772.pdf 

 

08/02/2010 

Statement by High Representative Catherine Ashton on Ukrainian presidential elections, January 17 and 

February 7, 2010  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112805.pdf 

 

09/02/2010 

Statement by HR Catherine Ashton, on human rights in China 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112848.pdf 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/38&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/38&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/38&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/105&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/105&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/105&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/100127-Holocaust-remembrance.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/100127-Holocaust-remembrance.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/106&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/106&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/106&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/112714.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/112714.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112764.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112764.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112772.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112772.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112805.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112805.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112805.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112848.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112848.pdf
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09/02/2010 

Statement by HR Catherine Ashton, on Iranian nuclear activities  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112849.pdf 

 

 11/02/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton, on demonstrations in Iran 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112858.pdf 

 

 12/02/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton, on human rights in China  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112890.pdf 

 17/02/2010 

 Statement by HR Ashton on the situation of the Union of Poles in Belarus  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112913.pdf 

  

 22/02/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton, on Guinea  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/112946.pdf 

  

 23/02/2010 

 EU roundly condemns fraudulent use of European passports in Dubai assassination  

 http://www.eu2010.es/en/documentosynoticias/noticias/feb22_consejoexteriores.html 

  

 25/02/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton on the India-Pakistan meeting in New Delhi  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113059.pdf 

  

 27/02/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton on the earthquake in Chile  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113081.pdf 

  

 27/02/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton following telephone conversation with Chile's Foreign Minister Mariano 

Fernandez  

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/204&format=HTML&aged=0&language=

en&guiLanguage=en 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112849.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112849.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112858.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112858.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112890.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112890.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112913.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112913.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/112946.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/112946.pdf
http://www.eu2010.es/en/documentosynoticias/noticias/feb22_consejoexteriores.html
http://www.eu2010.es/en/documentosynoticias/noticias/feb22_consejoexteriores.html
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113059.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113059.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113081.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113081.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/204&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/204&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/204&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/204&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en


 

12562/11   ΔΠ/θμ 102 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ DG K   EL 

  

 07/03/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton on the Iraqi elections  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113202.pdf 

 

 08/03/2010 

 International Women's Day – 8 March 2010 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/245&format=HTML&aged=0&language=

en&guiLanguage=en 

 

 09/03/2010 

 Déclaration de la Haute Représentante Catherine Ashton et du Commissaire en charge du développement 

Andris Piebalgs sur les élections présidentielles au Togo 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/FR/foraff/113231.pdf 

  

 15/03/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton on the Agreement between the Transitional Federal Government of 

Somalia and Ahlu Sunna Waljama'a  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/113371.pdf 

 

 18/03/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton at Erez crossing  

http://www.delisr.ec.europa.eu/english/whatsnew.asp?id=1161 

 

 23/03/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton following meeting with President Mbeki  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113529.pdf 

  

 24/03/2010 

 Declaration by HR Catherine Ashton on the decision by the Israeli authorities on the Shepherd Hotel  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113542.pdf 

 

 26/03/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton on the violence in and around Gaza  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113629.pdf 

 

 26/03/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton on ratification of Rome Statute of International Criminal Court by 

Bangladesh  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113593.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113202.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113202.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/245&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/245&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/245&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/FR/foraff/113231.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/FR/foraff/113231.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/FR/foraff/113231.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/113371.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/113371.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/113371.pdf
http://www.delisr.ec.europa.eu/english/whatsnew.asp?id=1161
http://www.delisr.ec.europa.eu/english/whatsnew.asp?id=1161
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113529.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113529.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113542.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113542.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113629.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113629.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113593.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113593.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113593.pdf
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 28/03/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton on agreement between United States and Russia on new strategic 

arms reduction treaty (START)  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113631.pdf 

  

 29/03/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton on metro explosions in Moscow  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113634.pdf 

 

 31/03/2010 

 Joint statement by HR Catherine Ashton and Commissioner Štefan Füle on the Serbian Declaration on 

Srebrenica  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113647.pdf 

 

01/04/2010 

Statement by High Representative Catherine Ashton on Guinea Bissau 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113649.pdf 

 

 07/04/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the Opposition unrests in Kyrgyzstan 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113660.pdf 

  

 08/04/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the political situation in Thailand  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113665.pdf 

  

 08/04/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the situation in Kyrgyzstan  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113664.pdf 

  

 09/04/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the upcoming elections in Sudan  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113666.pdf 

  

 10/04/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on Polish plane crash  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113681.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113631.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113631.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113631.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113634.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113634.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113647.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113647.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113647.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113649.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113649.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113660.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113660.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113665.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113665.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113664.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113664.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113666.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113666.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113681.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113681.pdf
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 13/04/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton on the Parliamentary Elections in Sri Lanka  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113711.pdf 

  

 13/04/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton on the political situation in Thailand  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113710.pdf 

  

 17/04/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the helicopter crash in Haiti 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113884.pdf 

  

 19/04/2010 

 Statement by HR/VP Catherine Ashton on elections in Sudan  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113893.pdf 

  

 20/04/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton on adoption of Constitutional Amendment in Pakistan  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113904.pdf 

 

 11/05/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton on the adoption of negotiating directives for Association Agreements 

between the EU and Armenia, Azerbaijan and Georgia  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114367.pdf 

 

 12/05/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the State of Emergency in Egypt  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114450.pdf 

  

 14/05/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on Kyrgyzstan  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114462.pdf 

  

 17/05/2010 

 Statement by HR/VP Catherine Ashton, on Moldova/Transnistria  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/114472.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113711.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113711.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113710.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113710.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113884.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113884.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113893.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113893.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113904.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113904.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114367.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114367.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114367.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114450.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114450.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114462.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114462.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/114472.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/114472.pdf
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 18/05/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton recalling the EU position on the Falkland Islands  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114503.pdf 

  

 21/05/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton and Commissioner Stefan Füle on Albania  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/114591.pdf 

  

 21/05/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on Nagorno Karabakh  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114603.pdf 

  

 21/05/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the political situation in Thailand  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114598.pdf 

  

 22/05/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on Iran  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114609.pdf 

 

 24/05/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the Federal Republic of Nigeria  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114610.pdf 

 

 25/05/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton on the Legislative Elections in Ethiopia 

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/607&format=HTML&aged=0&language=

en&guiLanguage=en 

  

 25/05/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the UNRWA attack 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114630.pdf 

  

 25/05/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton on 10th anniversary of Optional Protocols to UN Convention on the 

Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114629.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114503.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114503.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/114591.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/114591.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114603.pdf
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 28/05/2010 

 Burundi: Statement by HR/VP Ashton and Commissioner Piebalgs on the communal elections of 24 May  

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/633&format=HTML&aged=0&language=

en&guiLanguage=en 

  

 28/05/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the Lahore attacks 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114695.pdf 

  

 29/05/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the outcome of the NPT Review Conference  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114696.pdf 

  

 30/05/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on train derailment in India  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114697.pdf 

  

 31/05/2010 

 Reaction of High Representative Catherine Ashton on Israel's military operation against Gaza flotilla  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114726.pdf 

 01/06/2010 

 Joint statement by High Representative Catherine Ashton and Minister for Foreign Affairs of the Russian 

Federation Sergey Lavrov  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/114733.pdf 

  

 02/06/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton on the publication of the certified results of the Iraqi elections  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114787.pdf 

 

 09/06/2010 

 Statement by the E3+3 with the support of the EU High Representative following the adoption of UN 

Security Council Resolution 1929 on the Iranian nuclear programme  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115039.pdf 

 

 11/06/2010 

 Joint statement by High Representative / Vice President Catherine Ashton and Home Affairs 

Commissioner Cecilia Malmström on the release of Max Göldi  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115109.pdf 
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 11/06/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the new clashes in Kyrgyzstan  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115125.pdf 

  

 28/06/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the constitutional referendum in Kyrgyzstan  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115525.pdf 

  

 30/06/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on Israel-Palestinian proximity peace talks  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115546.pdf 

  

 01/07/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton on the Presidential Elections in the Republic of Guinea  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115586.pdf 

 02/07/2010 

 Déclaration de Madame Catherine Ashton, Haute Représentante, sur les élections présidentielles au 

Burundi  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/FR/foraff/115597.pdf 

  

 05/07/2010 

 Statement by Catherine Ashton, High Representative of the European Union for Foreign Affairs and 

Security Policy/European Commission Vice-President on announcement by Israel on Gaza blockade  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115675.pdf 

  

 06/07/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on imminent executions in Iran  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115714.pdf 

  

 08/07/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton following the vote in the European Parliament on the European Union 

External Action Service  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115736.pdf 

 

 08/07/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton on the announcement of the liberation of 52 political prisoners in 

Cuba 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115737.pdf 
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 09/07/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton on further ships carrying humanitarian aid to Gaza  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115755.pdf 

 

 11/07/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton and EU Commissioner for Enlargement and 

Neighbourhood Policy Stefan Füle on the occasion of the 15th commemoration of Srebrenica  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115756.pdf 

 12/07/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the attacks in Uganda  

 http://consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115768.pdf 

  

 19/07/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the national dialogue process in Yemen  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115882.pdf 

  

 28/07/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the death penalty in Japan  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116068.pdf 

  

 03/08/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on Israel-Lebanon border incident  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116096.pdf 

 

 11/08/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton following phone call with Russian Foreign Minister 

Sergey Lavrov to offer support in wake of recent fires in Russia  

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/367&format=HTML&aged=0&langua

ge=en&guiLanguage=en 

  

 11/08/2010 

 Statement by the High Representative Catherine Ashton and EU Commissioner for Development Andris 

Piebalgs on the Presidential Elections in Rwanda  

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/366&format=HTML&aged=0&langua

ge=en&guiLanguage=en 

  

 11/08/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the recent mudslides in China  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116136.pdf 
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 12/08/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the ratification of the Rome Statute of the 

International Criminal Court by Seychelles  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116138.pdf 

 

 13/08/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on Russian plans on missile deployment in Abkhazia  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116161.pdf 

  

 18/08/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton following her call with UN Secretary-General Ban Ki-

moon  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116221.pdf 

  

 19/08/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the ratification of the Rome Statute of the 

International Criminal Court by Saint Lucia  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116222.pdf 

  

 20/08/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on resumption of direct talks between Israel and the 

Palestinians  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116227.pdf 

  

 24/08/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on Azerbaijan's Supreme Court judgment of 19 

August concerning the two youth organization members  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116230.pdf 

 

24/08/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton on terrorist attack in Somalia 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116231.pdf 

  

  

 27/08/2010 

 Joint statement by Catherine Ashton, the High Representative, and Andris Piebalgs, the EU Development 

Commissioner, on the resurgence of violence in North Kivu, DRC. 

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1074&format=HTML&aged=0&language

=en&guiLanguage=en 
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 01/09/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the attack in the Middle East  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116258.pdf 

  

 02/09/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the launch of direct talks on the Middle East 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116267.pdf 

  

 08/09/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the next steps at the UN concerning the 

advisory opinion on Kosovo  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116353.pdf 

  

10/09/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the adoption of the UN General Assembly 

resolution on the ICJ opinion on Kosovo  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116439.pdf 

 

17/09/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton ahead of the parliamentary elections in 

Afghanistan  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116588.pdf 

 

22/09/2010 

Middle East Quartet Statement  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116664.pdf 

 

22/09/2010 

Human rights failures in the Democratic Republic of Congo 

http://www.eutrio.be/pressrelease/olivier-chastel-human-rights-failures-democratic-republic-congo 

 

22/09/2010 

Statement delivered by EU High Representative Catherine Ashton on behalf on the E3+3  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116679.pdf 

 

24/09/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton on remarks made by Iranian President Mahmoud 

Ahmadinejad at the UN General Assembly 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116685.pdf 
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http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116685.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116685.pdf
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25/09/2010 

Remarks by High Representative Catherine Ashton at the informal meeting of EU Defence Ministers 

Ghent, 23 and 24 September 2010 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116710.pdf 

 

27/09/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the Middle East peace talks  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116778.pdf 

 

30/09/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton on events in Ecuador  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116856.pdf 

 

01/10/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton following her visit to the Middle East  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116860.pdf 

 

 05/10/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on elections in Bosnia and Herzegovina  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116889.pdf 

05/10/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the 10th anniversary of democratic changes in 

Serbia  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116890.pdf 

  

 07/10/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the pardon of Ethiopian opposition leader 

Birtukan Midekssa  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116917.pdf 

  

 08/10/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on Nobel Peace Prize being awarded to Liu 

Xiaobo  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116987.pdf 

 

 11/10/2010 

 Nouveau Chef de mission pour EUSEC RD Congo  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/FR/foraff/116991.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116710.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116710.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116710.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116778.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116778.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116856.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116856.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116860.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116860.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116889.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116889.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116890.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116890.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116890.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116917.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116917.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116917.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116987.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116987.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116987.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/FR/foraff/116991.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/FR/foraff/116991.pdf
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 11/10/2010 

 Nouveau chef de mission pour EUPOL RD Congo  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/FR/foraff/116990.pdf 

 

 11/10/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the Kyrgyzstan elections  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116989.pdf 

 

 14/10/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the ratification of the Rome Statute of the 

International Criminal Court by the Republic of Moldova  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117068.pdf 

  

 18/10/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the removal of the Russian checkpoint from 

the village of Perevi in Georgia  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117147.pdf 

 

 20/10/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton and European Commissioner for Enlargement 

Stefan Füle on Ukraine before the European Parliament  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117230.pdf 

 

 25/10/2010 

 High Representative Catherine Ashton nominates the top management of the External Action Service 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/117313.pdf 

 

 01/11/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the referendum in Niger  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117525.pdf 

 

02/11/2010 

Statement by High Representative / Vice-president Mrs Catherine Ashton on the Côte d’Ivoire elections 

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1457&format=HTML&aged=0&language

=en&guiLanguage=en 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/FR/foraff/116990.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/FR/foraff/116990.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116989.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116989.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117068.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117068.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117068.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117147.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117147.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117147.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117230.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117230.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117230.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/117313.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/117313.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117525.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117525.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1457&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1457&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1457&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
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 02/11/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the General Elections in the United Republic of 

Tanzania  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117530.pdf 

  

 08/11/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the Presidential Elections in the Republic of 

Guinea  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117582.pdf 

  

  

 08/11/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the Parliamentary elections in Azerbaijan  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117582.pdf 

  

 12/11/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the election of the speaker of the Iraqi 

Parliament  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117700.pdf 

  

 13/11/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the release of Aung San Suu Kyi  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117708.pdf 

  

 16/11/2010 

 EU High Representative Catherine Ashton appoints the Permanent Chair of the Political and Security 

Committee Policy  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117740.pdf 

  

 20/11/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the occasion of the Universal Children's Day  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117891.pdf 

 

 23/11/2010 

 Statement by EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy Catherine Ashton on North 

Korean attack on South Korean Island 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117954.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117530.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117530.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117530.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/117573.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/117573.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117582.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117582.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117582.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117700.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117700.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117700.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117708.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117708.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117740.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117740.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117740.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117891.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117891.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117954.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117954.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117954.pdf
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 23/11/2010 

 EU HR/VP Catherine Ashton appoints new Head of EU Delegation to WTO  

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/606&format=HTML&aged=0&langua

ge=en&guiLanguage=en 

  

 25/11/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the non-use of force commitment announced 

by Georgian President Saakashvili  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118001.pdf 

 

 30/11/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton and Commissioner Stefan Füle on the parliamentary 

elections in the Republic of Moldova  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118093.pdf 

 

01/12/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the second round of presidential elections in 

Côte d'Ivoire 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118116.pdf 

  

 02/12/2010 

 EU High Representative Catherine Ashton appoints EEAS Managing Director for Crisis Response  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118159.pdf 

  

 03/12/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the forest fires in northern Israel  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118198.pdf 

  

 04/12/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on Ivory Coast election results  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118213.pdf 

  

 05/12/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton welcoming the IAEA nuclear fuel bank  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118216.pdf 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/606&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/606&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/606&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118001.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118001.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118001.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118093.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118093.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118093.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118116.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118116.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118116.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118159.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118159.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118198.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118198.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118213.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118213.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118216.pdf
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 06/12/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the elections to the People's Assembly of 

Egypt  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118243.pdf 

 

06/12/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton and EU Commissioner for Development Andris 

Piebalgs on the Presidential Elections in Guinea  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118252.pdf 

 

07/12/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton on behalf of E3+3 after the talks with Iran  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118263.pdf 

 

08/12/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the announcement of preliminary results of 

elections in the Republic of Haiti  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118345.pdf 

08/12/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the Middle East Peace Process  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118344.pdf 

  

10/12/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton on Nobel Peace Prize winner Liu Xiaobo  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118406.pdf 

  

13/12/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton and European Commissioner for Enlargement 

Štefan Füle on Kosovo elections  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118432.pdf 

  

14/12/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the passing of Ambassador Holbrooke  

http://consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118462.pdf 

 

14/12/2010 

EU High Representative Catherine Ashton appoints two Managing Directors for the External Action Service  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118477.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118243.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118243.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118243.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118252.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118252.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118252.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118263.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118263.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118345.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118345.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118345.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118344.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118344.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118406.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118406.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118432.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118432.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118432.pdf
http://consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118462.pdf
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15/12/2010 

EU HR/VP Catherine Ashton - Statement on Ivory Coast, European Parliament Strasbourg, 15 December 

2010  

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/758&format=HTML&aged=0&lang

uage=en&guiLanguage=en 

  

 15/12/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on Sakharov Prize  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118505.pdf 

 

 15/12/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on recent bomb attacks in Chabahar 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118537.pdf 

  

 16/12/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the Middle East  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118541.pdf 

  

 17/12/2010 

 EU High Representative Catherine Ashton appoints Director of the European Union Situation Centre 

(SITCEN) for the External Action Service  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/esdp/118626.pdf 

  

 18/12/2010 

 EU High Representative Catherine Ashton welcomes the establishment of new coalition government in the 

Kyrgyz Republic  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118630.pdf 

  

  

  

 20/12/2010 

 SUDAN: EU to observe the South Sudan Referendum  

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1755&format=HTML&aged=0&language

=en&guiLanguage=en 

  

 20/12/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the presidential elections in Belarus  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118650.pdf 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/758&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/758&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/758&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/758&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118505.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118505.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118537.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118537.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118541.pdf
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 21/12/2010 

 EU High Representative Catherine Ashton appoints two new Managing Directors for the External Action 

Service  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118656.pdf 

  

 21/12/2010 

 Statement by the High Representative, Catherine Ashton on the formation of a new Government of Iraq  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118659.pdf 

  

 23/12/2010 

 EU High Representative Catherine Ashton appoints the permanent chairs of several Working Groups in 

the Council  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118693.pdf 

  

 23/12/2010 

 Statement by Catherine Ashton, EU High Representative for Foreign Affairs, on ratification by the U.S. 

Senate of the START Treaty  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118696.pdf 

 

 23/12/2010 

 Joint Statement by EU High Representative Catherine Ashton and US Secretary of State Hillary Clinton on 

the post-Presidential Elections situation in Belarus 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118697.pdf 

 

 30/12/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the Khodorkovskii/Lebedev case  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118699.pdf 
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 Statements by the Spokesperson 

  

 19/01/2010 

 Chile Presidential elections, statement by spokesperson of High Representative Catherine Ashton  

 http://eeas.europa.eu/chile/docs/statement_ashton_210110_en.pdf 

  

 10/02/2010 

 Statement by the Spokesperson of the High Representative / Vice President Catherine Ashton on the 

situation in Sri Lanka  

 http://eeas.europa.eu/statements/docs/statement_ashton_sri_lanka_en.pdf 

  

 19/02/2010 

 Statement by the Spokesperson of the High Representative / Vice President Catherine Ashton on Niger  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/112931.pdf 

  

 25/02/2010 

 Statement by the Spokesperson of HR Catherine Ashton, on the death of Mr Tamayo in Cuba  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113057.pdf 

  

 26/02/2010 

 Statement by the Spokesperson of HR Catherine Ashton, on acts of violence in Chittagong Hill Tracts, 

Bangladesh 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113070.pdf 

  

 26/02/2010 

 Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton, on heritage sites in Hebron and Bethlehem  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113080.pdf 

  

 01/03/2010 

 Statement by the Spokesperson of HR Catherine Ashton, on Nigeria  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113083.pdf 

 

01/03/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton,on the rejection of Aung San Suu Kyi's appeal by 

the Supreme Court of Burma/Myanmar  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113102.pdf 

http://eeas.europa.eu/chile/docs/statement_ashton_210110_en.pdf
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18/03/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton, on Sahel region 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113427.pdf 

 

04/04/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton, on the car bomb attacks in Iraq  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113654.pdf 

 

05/04/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton,on the attacks in Pakistan  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113655.pdf 

 

09/04/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton, on Kyrgyzstan  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113669.pdf 

 

23/04/2010 

Statement by the spokesperson of HR Ashton on New Zealand joining the UN Declaration on the Rights of 

Indigenous People  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113952.pdf 

 

26/04/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton, on the normalisation of relations between 

Turkey and Armenia  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/114008.pdf 

 

30/04/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on the political situation in Nepal  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114126.pdf 

 

01/05/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on the resumption of executions in Taiwan  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114127.pdf 

 

04/05/2010 

Statement by the Spokesperson of HR Catherine Ashton, on the recent attacks against mosques in 

Somalia  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/114173.pdf 
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11/05/2010 

Statement by the Spokesperson of HR Catherine Ashton on attacks in Iraq  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114396.pdf 

 

28/05/2010 

Statement by the spokesperson of High Representative Catherine Ashton on the flotilla sailing to Gaza  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114694.pdf 

 

02/06/2010 

Déclaration par la Porte-parole de la Haute Représentante Catherine Ashton sur la situation politique aux 

Comores  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114806.pdf 

 

 

04/06/2010 

Statement by the spokesperson of High Representative Catherine Ashton on the death of Floribert 

Chebeya Bahizire, Executive Director of the organisation "La Voix des Sans Voix"  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115001.pdf 

 

09/06/2010 

Statement by the spokesperson of High Representative Catherine Ashton on the Qatari mediation 

between Djibouti and Eritrea  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115019.pdf 

 

22/06/2010 

Statement by the Spokesperson of High Representative Catherine Ashton on Nagorno-Karabakh  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115451.pdf 

 

23/06/2010 

Statement by the Spokesperson of High Representative Catherine Ashton on terrorist attacks in Turkey  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115450.pdf 

 

25/06/2010 

Statement by the spokesperson of High Representative Catherine Ashton on Hong Kong  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115504.pdf 
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30/06/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on the signature of the ECFA agreement between 

China and Taiwan  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115548.pdf 

 

02/07/2010 

Statement by the spokesperson of High Representative Catherine Ashton on the attack against the Data 

Darbar Sufi shrine in Lahore  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115611.pdf 

 

02/07/2010 

Statement by the Spokesperson of High Representative Catherine Ashton on the incident in Kosovo 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115647.pdf 

 

06/07/2010 

Statement by the Spokesperson of High Representative Catherine Ashton on Guinea Bissau  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115676.pdf 

 

08/07/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on the adoption of the Georgian Action Plan for 

Engagement for Abkhazia and South Ossetia  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115731.pdf 

 

16/07/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on the attacks in Iran  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115843.pdf 

 

16/07/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on the Political Crisis in the Maldives 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115849.pdf 

 

16/07/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on the murder of Rwandan politician  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115851.pdf 

 

16/07/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on death sentence in Gambia  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115852.pdf 
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16/07/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on the expulsion of the acting Australian High 

Commissioner by Fiji  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115853.pdf 

 

19/07/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on suicide bombings in Iraq on Sunday 18 July 

2010  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115881.pdf 

 

22/07/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on President Al-Bashir  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115899.pdf 

 

02/08/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on the Referendum on the formation of the 

Government of National Unity in Zanzibar 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116076.pdf 

 

03/08/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton in support of U.N. international Gaza flotilla 

probe  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116097.pdf 

 

13/08/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on the bomb attack in Bogota  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116160.pdf 

  

24/08/2010 

Statement by the Spokesperson of High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security 

Policy on conviction of human rights defender Abdallah Abu Rahma  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116232.pdf 

 

25/08/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on explosions in Iraq  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116234.pdf 
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27/08/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on President Al-Bashir's visit to Kenya  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116239.pdf 

  

02/09/2010 

Statement by the spokesperson of the HR Catherine Ashton on the attacks in Lahore  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116270.pdf 

 

03/09/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on the outcome of the launch of Middle East 

peace talks  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116277.pdf 

 

04/09/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on the murder of police officers in Colombia  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116278.pdf 

 

10/09/2010 

Statement by the spokesperson of the HR Catherine Ashton on the suicide bombing in Vladikavkaz  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116426.pdf 

  

 10/09/2010 

 Statement by the spokesperson of the HR Catherine Ashton on Georgian prisoner in Abkhazia 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116458.pdf 

  

 14/09/2010 

 Statement by the spokesperson of the HR Catherine Ashton on the occasion of the appointment of 

Michelle Bachelet as the head of UN Women  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116496.pdf 

  

 17/09/2010 

 Statement by the spokesperson of the HR Catherine Ashton on Guinea  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116564.pdf 

 

18/09/2010 

Statement by the Spokesperson of the High Representative Catherine Ashton on the conviction of human 

rights defender Azimjan Askarov 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116602.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116239.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116239.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116270.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116270.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116277.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116277.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116277.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116278.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116278.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116426.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116426.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116458.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116458.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116496.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116496.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116496.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116564.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116564.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116602.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116602.pdf
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 24/09/2010 

 Statement by the spokesperson of High Representative Catherine Ashton on the bombing in Mahabad, 

Iran  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116684.pdf 

 

 01/10/2010 

 Statement by the spokesperson of High Representative Catherine Ashton on the bombing in Abuja, 

Nigeria  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116866.pdf 

  

 08/10/2010 

 Statement by the spokesperson of High Representative Catherine Ashton on the appointment of Admiral 

Bubu Na Tchuto  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116986.pdf 

 

 09/10/2010 

 Statement by the spokesperson of EU High Representative Catherine Ashton on the attack in Afghanistan  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116988.pdf 

  

 19/10/2010 

 Statement by the spokesperson of EU High Representative Catherine Ashton on the attack in Parliament 

in Chechnya  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/117180.pdf 

  

 20/10/2010 

 Statement by the spokesperson of the HR Catherine Ashton on the attack on the convoy of the UN 

Secretary General's Special Representative in Iraq  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117226.pdf 

  

 01/11/2010 

 Statement by the spokesperson of EU High Representative Catherine Ashton following the attack against 

worshipers at Our Lady of Salvation Church in Baghdad, Iraq  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117529.pdf 

  

 02/11/2010 

 Statement by the spokesperson of EU High Representative Catherine Ashton on possible execution of 

Sakineh Mohammadi-Ashtiani  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117531.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116684.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116684.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116684.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116866.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116866.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116866.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116986.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116986.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116986.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116988.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116988.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/117180.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/117180.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/117180.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117226.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117226.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117226.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117529.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117529.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117529.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117531.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117531.pdf
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 03/11/2010 

 Statement by the spokesperson of EU High Representative Catherine Ashton on the recent bomb attacks 

in Iraq  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117535.pdf 

  

 05/11/2010 

 Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on the attacks in Pakistan  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117546.pdf 

  

 08/11/2010 

 Statement by the spokesperson of Catherine Ashton, EU High Representative/Commission Vice-President 

on the human rights situation in Sudan  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117574.pdf 

  

 09/11/2010 

 Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on the announcement by Israel of a plan for the 

construction of new housing in East Jerusalem  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117590.pdf 

  

 10/11/2010 

 Statement by the Spokesperson of EU High Representative Catherine Ashton, on Western Sahara  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117686.pdf 

  

 12/11/2010 

 Statement by the Spokesperson of EU High Representative Catherine Ashton on a death penalty case in 

Pakistan  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117707.pdf 

  

 16/11/2010 

 Statement by the Spokesperson of EU High Representative Catherine Ashton, on Sudan  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117732.pdf 

  

 18/11/2010 

 Statement by the Spokesperson of EU High Representative Catherine Ashton, on Canada joining the UN 

Declaration on the Rights of Indigenous peoples  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/117804.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117535.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117535.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117535.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117546.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117546.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117574.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117574.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117574.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117590.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117590.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117590.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117686.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117686.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117707.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117707.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117707.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117732.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117732.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/117804.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/117804.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/117804.pdf
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 19/11/2010 

Statement by the Spokesperson of Catherine Ashton, EU HR on the Presidential elections in Guinea 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117858.pdf 

 

 19/11/2010 

 Statement by the Spokesperson of EU High Representative Catherine Ashton, on the release of bloggers 

in Azerbaijan  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117884.pdf 

 

 25/11/2010 

 Statement by the Spokesperson of EU High Representative Catherine Ashton, on second round of 

presidential elections in Côte d'Ivoire  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118008.pdf 

  

 01/12/2010 

 Statement by the spokesperson of EU High Representative Catherine Ashton on the second round of 

presidential elections in Côte d'Ivoire  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118132.pdf 

 

 09/12/2010 

 Statement by the spokesperson of Catherine Ashton, EU High Representative, on exports from Gaza  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118351.pdf 

 

 17/12/2010 

 Statement by the spokesperson of EU High Representative Catherine Ashton on the situation in Côte 

d’Ivoire  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118573.pdf 

  

 20/12/2010 

 Statement by the spokesperson of Catherine Ashton, EU High Representative, on the post-electoral 

situation in Belarus  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118638.pdf 

  

 22/12/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton, on the United States of America joining the UN 

Declaration on the Rights of Indigenous Peoples 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118689.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117858.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117858.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117884.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117884.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117884.pdf
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http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118638.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118638.pdf
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http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118689.pdf
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 23/12/2010 

 Statement by the spokesperson of EU High Representative Catherine Ashton on the situation in Côte 

d'Ivoire  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118694.pdf 

 

27/12/2010 

Statement by the spokesperson of EU High Representative Catherine Ashton on the second prosecution of 

Mikhail Khodorkovskii and Platon Lebedev  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118698.pdf 

  

  

 

 

 

 

Local Statements 

  

 20/01/2010 

 EU Local Statement by EU Heads of Mission on the trial of Mr Le Cong Dinh, Mr Nguyen Tien Trung, Mr 

Tran Huynh Duy Thuc and Mr Le Thang Long on 20 January 2010 

http://www.ambhanoi.um.dk/en/menu/AboutUs/News/Statement  

 

28/01/2010 

Joint statement by the Heads of Mission of the EU, NATO, OSCE and the United States in Skopje  

http://www.osce.org/skopje/item_1_42501.html  

 

 18/02/2010 

 EU statement on Eritrea’s relations with the African Union 

 http://eeas.europa.eu/statements/local/eu_statement_eritrea_au_en.pdf 

 

 25/03/2010 

 Local EU Statement on Sudan  

 http://ec.europa.eu/delegations/delsdn/en/eu_and_sudan/news18.htm 

 

 01/04/2010 

 EU Local Statement on the sinking of the South Korean ship  

 http://eeas.europa.eu/statements/local/2010_0401_korea_en.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118694.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118694.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118694.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118698.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118698.pdf
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http://www.ambhanoi.um.dk/en/menu/AboutUs/News/StatementByTheEUHeadsOfMissionOnTheTrialOfMrLeCongDinhMrNguyenTienTrungMrTranHuynhDuyThucAndMrLeThan.htm
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 15/04/2010 

 EU local statement on homophobia and gender in education  

http://ec.europa.eu/delegations/albania/press_corner/all_news/news/2010/20100415_01_en.htm 

 

 16/04/2010 

 Déclaration des Chefs de Mission de l'Union européenne au Niger  

 http://www.delner.ec.europa.eu/documents/Communique160410.pdf 

 

 21/04/2010 

 EU Local Statement on the case of journalist Ernest Vardanyan  

http://www.delmda.ec.europa.eu/whatsnew/press_releases_en.shtml#21042010 

 

22/04/2010 

EU Local Statement on the breach of the de facto moratorium on the death penalty in Gaza  

http://www.maec.es/subwebs/Consulados/Jerusalen/es/Home/Documents 

 

27/04/2010 

Joint statement by the Heads of Mission of the EU, NATO, OSCE and the United States in Skopje  

http://www.osce.org/skopje/item_1_43658.html 

 

06/05/2010 

EU statement on the report by the High Commissioner on National Minorities on his recent visit to 

Kyrgyzstan  

http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May 

 

06/05/2010 

EU statement on the railway shipment dispute between Tajikistan and Uzbekistan  

http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May 

 

06/05/2010 

EU statement on the case against human rights defender Evgeniy Zhovtis  

http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May 

 

06/05/2010 

EU statement on the detention of Nematillo Botakuziev by the authorities in Tajikistan  

http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May 

http://ec.europa.eu/delegations/albania/press_corner/all_news/news/2010/20100415_01_en.htm
http://ec.europa.eu/delegations/albania/press_corner/all_news/news/2010/20100415_01_en.htm
http://www.delner.ec.europa.eu/documents/Communique160410.pdf
http://www.delner.ec.europa.eu/documents/Communique160410.pdf
http://www.delmda.ec.europa.eu/whatsnew/press_releases_en.shtml#21042010
http://www.delmda.ec.europa.eu/whatsnew/press_releases_en.shtml#21042010
http://www.maec.es/subwebs/Consulados/Jerusalen/es/Home/Documents/EU%20local%20statement%20on%20the%20breach%20of%20the%20de%20facto%20moratorium%20on%20executions%20in%20Gaza.doc
http://www.maec.es/subwebs/Consulados/Jerusalen/es/Home/Documents
http://www.osce.org/skopje/item_1_43658.html
http://www.osce.org/skopje/item_1_43658.html
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http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May/PC%20no.808%20-%20EU%20on%20detention%20of%20N.Botakuziev%20by%20TAJ%20authorities.pdf
http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May


 

12562/11   ΔΠ/θμ 129 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ DG K   EL 

 

12/05/2010 

Local EU Statement on the death in custody of PUDEMO member Sipho Jele  

http://www.delswz.ec.europa.eu/whatsnew 

 

13/05/2010 

EU statement on Uzbekistan  

http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May/PC%20no.809%20-

%20EU%20reply%20to%20Amb.Venczel,%20Project%20Co-ordinator%20UZB.pdf 

 

13/05/2010 

EU statement in response to Amb. Venczel, OSCE Project Co-ordinator in Uzbekistan 

http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May 

 

18/05/2010 

Statement by the EU Special Representative and Head of Delegation to Afghanistan, Ambassador 

Vygaudas Usackas  

http://www.delafg.ec.europa.eu/en/downloadable_documents/Nov_2008/Press_Release/PR_1 

 

18/05/2010 

EU local statement on the executions in Gaza  

http://ukinbelarus.fco.gov.uk/en/news/?view=News&id=22265992 

 

21/05/2010 

Local EU Statement on raids on the "Tell the Truth" civic campaign in Belarus  

http://ukinbelarus.fco.gov.uk/en/news/?view=News&id=22265992 

 

27/05/2010   

Local EU Statement on Sudan  

http://ec.europa.eu/delegations/delsdn/en/eu_and_sudan/news19.html 

 

31/05/2010 

EU statement in response to the Head of the OSCE Centre in Bishkek, Ambassador Andrew Tesoriere  

http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May/PC%20no.811%20-

%20EU%20reply%20to%20Amb.Tresoriere,%20HoC%20Bishkek.pdf 

 

10/06/2010 

Local EU Statement on the law on TV and Radio in Armenia  

http://eeas.europa.eu/delegations/armenia/press_corner/all_news/news/2010/20100610_en.htm 

http://www.delswz.ec.europa.eu/whatsnew/EU%20Declaration%20on%20the%20death%20in%20custody%20of%20PUDEMO%20member%20Sipho%20Jele.pdf
http://www.delswz.ec.europa.eu/whatsnew
http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May/PC%20no.809%20-%20EU%20on%20UZB.pdf
http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May/PC%20no.809%20-%20EU%20reply%20to%20Amb.Venczel,%20Project%20Co-ordinator%20UZB.pdf
http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May/PC%20no.809%20-%20EU%20reply%20to%20Amb.Venczel,%20Project%20Co-ordinator%20UZB.pdf
http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May/PC%20no.809%20-%20EU%20reply%20to%20Amb.Venczel,%20Project%20Co-ordinator%20UZB.pdf
http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May
http://www.delafg.ec.europa.eu/en/downloadable_documents/Nov_2008/Press_Release/PR_18%20May%2010.pdf
http://www.delafg.ec.europa.eu/en/downloadable_documents/Nov_2008/Press_Release/PR_18%20May%2010.pdf
http://www.delafg.ec.europa.eu/en/downloadable_documents/Nov_2008/Press_Release/PR_1
http://www.maec.es/subwebs/Consulados/Jerusalen/es/Home/Documents/Executions%20in%20Gaza.doc
http://ukinbelarus.fco.gov.uk/en/news/?view=News&id=22265992
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http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May/PC%20no.811%20-%20EU%20reply%20to%20Amb.Tresoriere,%20HoC%20Bishkek.pdf
http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May/PC%20no.811%20-%20EU%20reply%20to%20Amb.Tresoriere,%20HoC%20Bishkek.pdf
http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May/PC%20no.811%20-%20EU%20reply%20to%20Amb.Tresoriere,%20HoC%20Bishkek.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/armenia/press_corner/all_news/news/2010/20100610_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/armenia/press_corner/all_news/news/2010/20100610_en.htm
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28/06/2010 

Local EU statement on the results of the second autopsy of Khaled Said  

http://eeas.europa.eu/delegations/egypt/press_corner/all_news/news/2010/20100628_en.htm  

  

29/06/2010 

Local EU statement on Presidential Elections Somaliland  

http://www.delken.ec.europa.eu/en/news.asp?newsid=148 

  

23/07/2010 

Declaración conjunta de los Embajadores de la Unión Europea en Colombia y Venezuela sobre la ruptura 

de relaciones diplomáticas entre Venezuela y Colombia 

http://www.delven.ec.europa.eu/es/UltimasNoticias/Prensa2010/comunicado%20colombia%20venezuela

.doc 

 

28/07/2010 

Statement from European Union heads of mission in Pakistan following the crash of a passenger airliner 

near Islamabad 

http://www.delpak.ec.europa.eu/WHATSNEW/statement/EU%20Statement%20280710.doc 

 

11/08/2010 

Declaración conjunta de los jefes de las delegaciones de la Unión Europea y de los embajadores de los 

estados miembros en bogota y caracas sobre el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre 

Venezuela y Colombia 

http://eeas.europa.eu/delegations/colombia/press_corner/all_news/news/2010/declaracion11082010_es.

htm 

 

19/08/2010 

Local EU Statement on parliamentary by-elections in Chifubu and Luena in Zambia  

http://eeas.europa.eu/delegations/zambia/press_corner/all_news/news/2010/20100819_01_en.htm 

 

 

09/09/2010 

Local European Union Statement on the announcement of official dates for Nigerian general elections  

http://www.delnga.ec.europa.eu/ 

  

13/09/2010 

Déclaration conjointe des Chefs de mission de l'Union européenne et des Etats-Unis d'Amérique en 

République de Guinée 

http://ec.europa.eu/delegations/guinea/press_corner/all_news/news/2010/20100913_fr.htm 

http://eeas.europa.eu/delegations/egypt/press_corner/all_news/news/2010/20100628_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/egypt/press_corner/all_news/news/2010/20100628_en.htm
http://www.delken.ec.europa.eu/en/news.asp?newsid=148
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http://eeas.europa.eu/delegations/zambia/press_corner/all_news/news/2010/20100819_01_en.htm
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http://www.delnga.ec.europa.eu/
http://www.delnga.ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/delegations/guinea/press_corner/all_news/news/2010/20100913_fr.htm
http://ec.europa.eu/delegations/guinea/press_corner/all_news/news/2010/20100913_fr.htm
http://ec.europa.eu/delegations/guinea/press_corner/all_news/news/2010/20100913_fr.htm


 

12562/11   ΔΠ/θμ 131 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ DG K   EL 

 

13/09/2010 

Local European Union Statement on Ethiopia 

http://www.deleth.ec.europa.eu/Press%20releases.htm 

 

13/09/2010 

Local EU Statement on the Legislative Elections in Ethiopia  

http://www.deleth.ec.europa.eu/Press%20releases.htm 

 

14/09/2010 

The European Delegation issues the following statement on behalf of the EU Heads of Missions in Nairobi  

http://www.delken.ec.europa.eu/en/news.asp?newsid=151 

 

07/10/2010 

Local EU Statement on the new Tuvalu government  

http://www.delfji.ec.europa.eu/en/press_release/07102010-Tuvalunewgovt.pdf 

 

18/10/2010 

Statement of EU Heads of Mission to Syria on the Martin Ennals Award presented to Mr. Muhannad al-

Hassani in Geneva  

http://eeas.europa.eu/delegations/syria/press_corner/all_news/news/2010/20101018_en.htm 

 

01/11/2010 

Local EU statement on Albania's national human rights institutions  

http://eeas.europa.eu/delegations/albania/press_corner/all_news/news/2010/20101101_01_en.htm 

 

03/11/2010  

Déclaration conjointe des Chefs de mission des Etats-Unis d'Amérique, de l'Union européenne et de ses 

Etats membres représentés en République de Guinée 

http://eeas.europa.eu/delegations/guinea/documents/press_corner/news/20101103_fr.pdf 

 

20/11/2010 

EU Local statement on the opening of new Southern African Development Community (SADC) house in 

Gaborone, Botswana  

http://www.delbwa.ec.europa.eu/publications/newsletters/EU%20local%20statement%20SADC.doc 

 

24/11/2010 

EU Heads of mission declaration on the political environment in Mogadishu  

http://eeas.europa.eu/statements/local/2010_11_eu_local_somalia_en.pdf 

http://www.deleth.ec.europa.eu/Press%20releases.htm
http://www.deleth.ec.europa.eu/Press%20releases.htm
http://www.deleth.ec.europa.eu/Press%20releases.htm
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01/12/2010 

Local EU statement on the release of the final certified results for Ghazni province and the conclusion of 

Afghanistan’s 2010 parliamentary elections  

http://eeas.europa.eu/delegations/afghanistan/documents/news/20101202_01_en.pdf 

 

06/12/2010 

Eritrea and the European Union signed cooperation programmes worth over 50 Mio €  

http://www.deleri.ec.europa.eu/whatsnew/2010%2011%2024%20FA%20press%20release.doc 

 

16/12/2010 

EU Delegation in Eritrea, UN Resident Co-ordinator and UN Children's Fund  campaign against Female 

Genital Mutilation 

http://eeas.europa.eu/delegations/eritrea/press_corner/all_news/news/2010/20101214_en.htm 

 

22/12/2010 

Declaración local de la UE sobre el asesinato de Marisela Escobedo Ortíz 

http://eeas.europa.eu/delegations/mexico/documents/press_corner/declaracion_ue_asesinato_marisela_

escobedo_ortiz_es.pdf 

23/12/2010 

Local EU Statement on the Cook Islands new Government nomination  

http://www.delfji.ec.europa.eu/en/press_release/24122010_cooksgovt.pdf 

 

24/12/2010 

Local EU Statement on the Kingdom of Tonga new Government nomination  

http://www.delfji.ec.europa.eu/en/press_release/24122010_tongagovt.pdf 
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