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JOHDANTO 

 

Tämän asiakirjan tavoitteena on esitellä yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) alalla 

vuonna 2010 toteutetut toimenpiteet ja toimet sekä arvioida niitä tähän asti. Asiakirjassa esitellään 

myös näkemykset ja perusvalinnat, jotka ohjaavat EU:n ulkopolitiikkaa tulevina kuukausina. Tämä 

selvitys perustuu talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 

vuonna 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen 43 kohtaan. Samalla se on osoitus korkean edustajan 

sitoutumisesta Euroopan unionin ulkopolitiikasta Euroopan parlamentin kanssa käytävän kattavan 

vuoropuhelun kehittämiseen, kuten todettiin jälleen hänen heinäkuussa 2010 poliittisesta vastuusta 

antamassaan julistuksessa. 

OSA 1: KATSAUS VUOTEEN 2012 

Vuosi 2010 merkitsi Euroopan ulkopolitiikassa virstanpylvästä, kun Lissabonin sopimus tuli 

voimaan ja Euroopan ulkosuhdehallinto perustettiin. Nämä muutokset saattoivat menestyksellä 

päätökseen keskustelun, jota Euroopassa käytiin vuosikymmenen ajan toimielinuudistuksesta. 

Samalla vuosi 2010 muistutti monin tavoin siitä, mihin Euroopan ulkopolitiikkaa tarvitaan. 

Maailma on yhdentyneempi ja globalisoituneempi kuin koskaan aiemmin, ja joudumme 

kohtaamaan yhä moninaisempia ja samalla toisiinsa liittyviä uhkia: aseiden leviäminen, terrorismi, 

järjestäytynyt rikollisuus, alueelliset konfliktit, energian toimitushäiriöt ja ilmastonmuutoksen 

vaikutukset turvallisuuteen. Ulkopolitiikkamme on sopeuduttava tähän, ja sen on kyettävä 

vastaamaan näihin uhkiin entistä paremmin niiden syntysijoilla, usein maailman kaukaisissa ja 

epävakaissa kolkissa. Kestävän muutoksen edellytysten luomiseksi on entistä tärkeämpää noudattaa 

kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jossa hyödynnetään kaikkia käytettävissä olevia diplomatian, 

yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (YTPP), kehityksen ja kaupan välineitä. Elvytetyn 

ihmisoikeusstrategian täytäntöönpano on yksi merkittävä tehtävä.  

Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH) suunniteltiin juuri tällaiseksi välineeksi. Se kokoaa yhteen 

diplomatian, kriisinhallinnan ja kehitysyhteistyön asiantuntemuksen. Perusta on nyt laskettu: EUH 

on aloittanut toimintansa, ja sen ylin johto on nimitetty. EUH:n perustamiseen liittyviä haasteita ei 

pidä kuitenkaan aliarvioida, eikä maailma pysähdy odottamaan meitä. Jotta se voi täyttää sille 

varatun tehtävän, sille on myös annettava sen tarvitsemat resurssit. 
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Asialistan kärjessä on Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa parhaillaan käynnissä oleva muutos. Se on 

laajuudeltaan epäilemättä historiallinen. Muutos on tullut Tunisiaan, Egyptiin ja muihin alueen 

maihin sellaisella vauhdilla ja sellaisessa laajuudessa, jota harva olisi osannut ennustaa. Samalla 

kun traagiset väkivaltaisuudet jatkuvat Libyan ja Syyrian kaltaisissa maissa, "arabimaiden kevät" 

kokonaisuudessaan on avannut mahdollisuuden parempaan ja arvokkaampaan elämään, jossa 

ihmisoikeuksien kunnioittaminen, moniarvoisuus, oikeusvaltioperiaate ja sosiaalinen 

oikeudenmukaisuus toteutuvat aiempaa paremmin ja vauraus lisääntyy. Tämä on merkittävin 

tilaisuus sukupolveen tukea demokraattisen, vakaamman ja vapaan naapurialue rakentamista oman 

maanosamme lähistöön. Toimimalla oikein voimme todella myötävaikuttaa tapahtumien suunnan 

muotoutumiseen, paikallista omavastuullista täysin kunnioittaen. 

Euroopan unioni voi antaa neuvoja ja tukea, mutta sen on myös kuunneltava alueen asukkaiden 

toiveita ja tiedostettava, että vain he voivat päättää omasta tulevaisuudestaan. Samaan aikaan 

vaikutusvaltamme voi olla ratkaiseva. Kumppanuus rakennetaan neljän tekijän ympärille: 

demokraattinen muutos ja institutionaalisten rakenteiden kehittäminen, ihmisoikeuksien suojelu, 

yhteydet ihmisiin ja kansalaisyhteiskuntaan sekä kestävän kasvun ja talouskehityksen edistäminen. 

Se edellyttää myös vahvoja henkilökohtaisia suhteita muutosprosessin johtajiin. Korkea edustaja on 

edennyt tältä osin ripeästi ja vieraillut Egyptissä, Tunisiassa ja muissa alueen maissa lähettäen näin 

selkeän viestin EU:n tuesta. 

EU on jo tarjonnut runsaasti tukea antamalla humanitaarista apua ja apua institutionaalisten 

rakenteiden kehittämiseen sekä tukemalla vaalien valmistelua. Tämä on toimintamme perusta myös 

tulevina vuosina. Se tarkoittaa osallistuvan kasvun ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden tukemista, 

myös Euroopan investointipankin ja Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin kautta. Siihen 

sisältyy markkinoille pääsyn parantaminen, jotta kaupalliset yhteydet voivat laajeta kaikkialle 

Välimeren alueelle. Se edellyttää asianmukaista ja paremmin keskitettyä rahoitusta. Se myös 

edellyttää liikkuvuuden lisäämistä, sillä aiomme helpottaa ihmisten ja erityisten nuorten 

matkustamista Euroopan unioniin hankkimaan kokemuksia kuitenkin varmistaen samalla 

muuttoliikettä koskevan hallitun lähestymistavan ja yhteistyön laittoman maahanmuuton 

torjumiseksi. Pidemmällä aikavälillä tavoitteenamme tulisi olla pitkälle menevän ja laaja-alaisen 

vapaakauppa-alueen luominen. 
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Alueen eri maat edellyttävät erilaista lähestymistapaa riippuen niiden olosuhteista ja toiveista. 

Silloin kun jotkin maat haluavat edetä pidemmälle ja nopeammin uudistuksissaan, EU vastaa 

tilanteen mukaisesti. Välimeren unioni tarjoaa tähän tarkoitukseen tärkeät puitteet, mutta se 

tarvitsee uutta sysäystä voidakseen hyödyntää kaikkia mahdollisuuksiaan. 

Arabimaailmassa tapahtuneiden muutosten vuoksi Lähi-idän rauhanprosessissa on edettävä 

entistäkin kiireellisemmin. Tavoitteenamme on edelleen Israelin ja palestiinalaisten konfliktin 

ratkaiseminen oikeudenmukaisesti ja pysyvästi niin, että Israelin valtio ja itsenäinen, 

demokraattinen, alueellisesti yhtenäinen, suvereeni ja elinkelpoinen Palestiinan valtio elävät 

rauhassa ja turvallisesti rinnakkain. Meidän on varmistettava, että käynnissä olevat tapahtumat 

vievät meitä lähemmäksi tätä tavoitetta, eivät kauemmaksi siitä. EU:lla on yhteistyössä 

kvartettikumppaneidensa kanssa ollut viime kuukausina ratkaiseva merkitys osapuolten 

saattamisessa yhteen. Aiomme jatkaa tätä työtä. Tällaisten diplomaattisten ponnistelujen ohella 

Euroopan unioni on edelleen valmis antamaan Palestiinan kansalle lisää poliittista, taloudellista ja 

institutionaalisia rakenteita kehittävää tukea. 

Myös naapurialueemme muut osat joutuvat kohtaamaan suuria haasteita tulevina kuukausina. 

Euroopan unionilla on edelleen keskeinen asema Länsi-Balkanilla. Eurooppa-perspektiivin tulisi 

edelleen toimia kirkkaana johtotähtenä poliittisen yhdentymisen edistämisessä, kun 1990-luvun 

konfliktin traumat ovat jäämässä taakse. Vaikka Euroopan ehtojen täyttämisen edellyttämä kova 

muutostyö on viime kädessä maiden itsensä käsissä, EU antaa apuaan jatkossakin. Vuonna 2010 

käynnistetty Belgradin ja Pristinan välinen vuoropuhelu tarjoaa todellisen tilaisuuden muuttaa 

dynamiikkaa edistämällä yhteistyötä, saamalla aikaan kehitystä Eurooppaan lähentymisen alalla ja 

parantamalla ihmisten elämänlaatua. EU aikoo vastaisuudessakin edistää tätä vuoropuhelua. Korkea 

edustaja on tehnyt Bosnia ja Hertsegovinassa kovasti työtä EU:n uuden strategian mukaisesti 

ratkaisun löytämiseksi poliittisesti lukkiutuneeseen tilanteeseen. 
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Itäisellä naapurialueella on edelleen keskeisellä sijalla EU:n sitoumus edistää turvallisuutta, 

demokratiaa ja vaurautta. Alueen tilanne on monitahoinen. Moldovan tasavallan kehitys viimeisen 

vuoden aikana on ollut kannustavaa. Vaikka Transnistrian tilanne näyttääkin monivivahteiselta, EU 

pyrkii tehostamaan rooliaan 5+2 kokoonpanossa pyrkien konfliktin ratkaisemiseen tähtäävien 

virallisten neuvottelujen uudelleen aloittamiseen. Sen sijaan Valko-Venäjällä joulukuussa 2010 

pidettyjen presidentinvaalien jälkeen EU:lla ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin reagoida jyrkästi. Myös 

Ukrainassa kehitys kohti avoimempaa demokraattista yhteiskuntaa jatkuu kuusi vuotta oranssin 

vallankumouksen jälkeen epätasaisena. Vuosi 2011 tarjoaa tilaisuuden pohtia itäistä kumppanuutta 

kaksi vuotta sen käynnistämisen jälkeen ja arvioida, mikä on tehokkain tapa jatkaa työtämme. EU:n 

Mustanmeren synergia-aloite on merkittävä, mutta se tarvitsee uutta sysäystä voidakseen hyödyntää 

kaikkia mahdollisuuksiaan.  

Georgiassa EU jatkaa tiiviisti ponnistelujaan, myös EU:n tarkkailuoperaation avulla, ja toimii 

yhtenä puheenjohtajana irtaantumaan pyrkiviä alueita Etelä-Ossetiaa ja Abhasiaa koskevissa 

Geneven neuvotteluissa. Vuoristo-Karabahin tilanteen osalta toimiamme olisi mahdollista laajentaa.  

Näiden ja muiden itäisen naapurialueemme ongelmien sekä kansainvälisten keskeisten kysymysten 

käsittelyssä vahva strateginen kumppanuus Venäjän kanssa on edelleen olennaista. Yhteistyömme 

Venäjän kanssa on perustuttava periaatteelliseen toimintatapaan: lähtökohtana on yhteisten etujen 

tavoittelu, mutta samalla on puolustettava lujasti EU:n arvoja ja voitava käsitellä eroavaisuuksia 

tehokkaasti. 

Kauempana maailmanjärjestys muuttuu ennennäkemätöntä vauhtia. Globalisaatio ja talous- ja 

finanssikriisin vaikutukset kiihdyttävät poliittisten ja taloudellisten painopisteiden siirtymistä kohti 

uusia, nopeasti kehittyviä maita Aasiassa, Latinalaisessa Amerikassa ja muualla. Näillä mailla tulee 

olemaan yhä useammin ratkaiseva sananvalta maailmanlaajuisissa kysymyksissä, muun muassa 

talouskasvun, kaupan, ilmastonmuutoksen ja turvallisuuden aloilla. Kansainvälisten instituutioiden, 

kuten Yhdistyneiden kansakuntien ja Kansainvälisen valuuttarahaston, rakenteiden 

nykyaikaistamis- ja uudistusprosessi näiden seikkojen huomioon ottamiseksi on jo hyvässä 

vauhdissa. EU on viime vuonna korkean edustajan johdolla ponnistellut vahvasti EU:n aseman 

parantamiseksi YK:n toiminnassa. YK:n yleiskokouksen hyväksyttyä päätöslauselman 65/276 EU 

aikoo hyödyntää kaikin tavoin uudet mahdollisuudet. 



 

12562/11  vk,ht/VK,HT/sp 8 

LIITE DG K   FI 

Euroopan unioni on kymmenen viime vuoden aikana kehittänyt strategisia kumppanuuksia 2000-

luvun ympäristöä muovaavien maiden kanssa, joita ovat muun muassa Yhdysvallat, Venäjä, Kiina, 

Brasilia ja Intia sekä Japani, Meksiko, Etelä-Afrikka ja Korean tasavalta. Yhtenä korkean edustajan 

keskeisistä tavoitteista on näiden kumppanuuksien tehostaminen. Eurooppa-neuvosto käynnisti 

korkean edustajan johdolla syksyllä 2010 pohdintaprosessin siitä, miten Lissabonin sopimuksen 

määräyksiä voidaan hyödyntää tässä tehtävässä. Prosessi jatkuu vuonna 2011. Tämä vuosi tarjoaa 

useita tilaisuuksia näiden johtopäätösten toteuttamiseen käytännössä, muun muassa Kiinan ja Intian 

kanssa pidettävissä huippukokouksissa. Meidän on käytettävä nämä tilaisuudet taloudellisia ja 

poliittisia kysymyksiä koskevien tavoitteidemme sovittamiseksi yhteen. Esimerkiksi 

turvallisuuskysymykset ovat viime kuukausina olleet entistä enemmän esillä Intian kanssa, ja 

yhteyksiä on tiivistetty muun muassa terrorismin torjunnan alalla ja sotilasesikuntien välillä.  

Iranin ydinohjelmakysymys herättää edelleen vakavaa huolta Euroopan unionissa ja koko 

kansainvälisen yhteisön keskuudessa. Noudatamme edelleen kuuden asiassa tiiveimmin mukana 

olevan maan kanssa kaksitahoista lähestymistapaamme, jolla Irania painostetaan täyttämään YK:n 

turvallisuusneuvoston ja Kansainvälisen atomienergiajärjestön vaatimukset ja aloittamaan uudelleen 

mielekkäät neuvottelut, ja toisaalta tarjotaan tuntuvat kannustimet luottamuksen lisäämiseksi Iranin 

ydinohjelman luonteeseen neuvotteluteitse. Vuonna 2007 asetetuilla pakotteilla on jo ollut 

huomattava vaikutus. Jos Iran ei muuta politiikkaansa, tätä painostusta lisätään, mutta ovi on auki 

myös todelliselle vuoropuhelulle. Korkea edustaja on johtanut yhdessä Kiinan, Ranskan, Saksan, 

Venäjän, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Yhdysvaltojen kanssa toimia, joiden tavoitteena on 

vakuuttaa Iranin johto siitä, että sen on suostuttava merkitykselliseen vuoropuheluun, ja hän aikoo 

jatkaa tätä työtä.  

Afganistanissa ja Pakistanissa haasteet ovat valtavia. EU jatkaa Afganistanin vaaleilla valitun 

hallituksen tukemista ja vakauden lisäämistä maassa vuosikymmenien laiminlyöntien ja selkkausten 

jälkeen. EU on sitoutunut pitkällä aikavälillä tukemaan kumppaneitamme kansainvälisessä 

turvallisuusjoukossa (ISAF) ja laajemmin kansainvälistä yhteisöä antamalla apua aloilla, joilla 

meillä on siihen parhaat mahdollisuudet, muun muassa EUPOL-koulutusoperaation avulla. Olemme 

sitoutuneet myös tukemaan edelleen vahvan ja vakaan demokraattisen hallinnon luomista 

Pakistanissa, edistämään talouskasvua ja torjumaan ääriliikkeitä. 
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Afrikan mantereella tilanne on monitahoinen. Vuosien heikon kasvun ja huonon hallinnon jälkeen 

todellisia parannuksia tapahtuu nyt monissa Afrikan maissa. On rohkaisevaa, että Afrikan unioni 

toimii vahvemmin ratkaisujen löytämiseksi alueellisiin ongelmiin. Haasteita kuitenkin riittää 

edelleen, ennen kaikkea Sudanissa, jossa uuden valtion perustaminen etelään lisää jännitystä 

erityisesti Abyeissa. EU on valmis avustamaan siirtymäprosessissa, mutta konflikti ja poliittiset 

väkivaltaisuudet varjostavat edelleen maanosan monia osia, myös Somaliaa ja Sahelin aluetta. 

Myös Zimbabwen tilanne on herkkä. Merirosvous on erittäin huolestuttava ilmiö yhä useammissa 

maissa eri puolilla maailmaa. Euroopan unioni pitää kiinni sitoumuksistaan ja jatkaa työtään 

Afrikan unionin kanssa viime vuosina kehittämänsä kumppanuuden avulla sekä alueella käynnissä 

olevien siviili- ja sotilasoperaatioiden välityksellä. 

Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan vahvistamisella on keskeinen merkitys, kun käsitellään 

monia näistä haasteista, sillä sen avulla voimme puuttua turvattomuuteen yhtenäisemmin ja 

kokonaisvaltaisemmin kaikissa konfliktin vaiheissa. Näinä aikoina, kun julkisiin menoihin 

kohdistuu todellisia paineita, resurssien tehokas käyttö on avainasemassa. Nämä vaatimukset voivat 

kuitenkin myös kannustaa lujittamaan edelleen YTPP:tä, yhdistämällä ja käyttämällä yhteisesti 

keskeisiä sotilaallisia voimavaroja, parantamalla valmiuksia suunnitella ja toteuttaa operaatioita 

sekä yhdistämällä siviili- ja sotilasoperaatioita. Jäsenvaltiot ovat viime aikoina käynnistäneet useita 

tämän alan aloitteita Lissabonin sopimuksen tarjoamien mahdollisuuksien pohjalta. Tulevaa 

YUTP:tä koskevaa työtä jatketaan koko vuoden 2011 ajan hyödyntäen muun muassa aiemmista 

kokemuksista opittua. Samaan aikaan YTPP-operaatioilla on edelleen tärkeä tehtävä ympäri 

maailmaa olipa kyse sitten merirosvouksen riskien torjumisesta Somalian rannikolla tai 

oikeusvaltion rakentamisesta Kosovossa. Niiden avulla saamme myös käytännön kokemusta, niin 

että EU:lle kertyy uutta asiantuntemusta alueellisten merivoimien valmiuksien kehittämisen ja 

turvallisuusalan uudistuksen kaltaisilta aloilta. Myös konfliktinesto on tärkeä osa-alue, ja 

Göteborgin ohjelman kymmenes vuosipäivä tarjoaa tilaisuuden pohtia EU:n laajenevaa 

tehtäväkenttää tällä alalla ja tulevaisuuden suuntaa.  
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Ongelmia ei voida ratkaista eristyksissä, eikä helppoja ratkaisuja ole olemassa. Modernissa ja 

yhteen kytkeytyneessä maailmassa, jossa teknologia ja markkinat yhdistävät ihmisiä 

ennennäkemättömällä nopeudella, näin on asianlaita enemmän kuin koskaan aiemmin. Tästä seuraa, 

että tietoverkkoturvallisuuden ja ilmastonmuutoksen turvallisuusvaikutusten kaltaiset kysymykset 

ovat nousseet kansainvälisellä asialistalla keskeiselle sijalle. Unionin kannalta lisähaasteena on 

sellaisen vahvan kollektiivisen ulkopolitiikan luominen, joka on sekä johdonmukaista että riittävän 

nopealiikkeistä tapahtumien muovaamiseksi.  

Eurooppalainen ulkopolitiikka ei kuitenkaan ole valintakysymys. Toimimme ulkomailla, koska 

sisäiset etumme – turvallisuus, vauraus ja arvot, joille olemme rakentaneet Euroopan unionin – sitä 

vaativat. Toimimme kollektiivisesti ja kaikkien jäsenvaltioiden täyden sitoumuksen pohjalta, koska 

kohtaamamme kysymykset ovat liian monimutkaisia ratkaistavaksi yksipuolisin keinoin ja koska 

toimimalla yhdessä meillä on enemmän painoarvoa. Eteläisen naapurialueen tapahtumat ovat olleet 

vahva osoitus näistä perustotuuksista. Seuraavan vuoden aikana ja sen jälkeenkin Euroopan unioni 

aikoo edelleen rakentaa ulkopolitiikkaa, jossa otetaan huomioon unionin monipuolisuus ja 

moninaisuus ja jolla samalla luodaan yhtenäisyyttä ja johdonmukaisuutta, jota tehokas toiminta 

edellyttää, ja kehittää strategista visiota EU:sta ulkosuhteiden alalla.  
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OSA 2: KATSAUS VUOTEEN 2010 

Yleiskatsaus vuoteen 2010 

Euroopan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan virka
1
 on Lissabonin 

järjestelmän kulmakivi ulkosuhteiden alalla ja tärkein uudistus unionin ulkopolitiikan hoitamisessa 

vuonna 2010. Korkea edustaja hoitaa YUTP:n alalla tehtäviä, jotka aiemmin kuuluivat neuvoston 

puolivuosittain vaihtuvalle puheenjohtajavaltiolle, YUTP:n korkealle edustajalle ja ulkosuhteista 

vastaavalle komission jäsenelle. Korkea edustaja johtaa unionin yhteistä ulko- ja 

turvallisuuspolitiikkaa, toimii ulkoasiainneuvoston puheenjohtajana ja huolehtii myös komission 

ensimmäisenä varapuheenjohtajana unionin ulkoisen toiminnan johdonmukaisuudesta. Korkea 

edustaja toimi vuonna 2010 14 ulkoasiainneuvoston puheenjohtajana, joista kaksi pidettiin 

puolustusministerien ja kaksi kehitysministerien kokoonpanossa.  

                                                 

1
 EU:n valtion- tai hallitusten päämiehet päättivät nimittää epävirallisessa kokouksessaan 

19. marraskuuta 2009 korkeaksi edustajaksi Catherine Ashtonin Lissabonin sopimuksen 

1. joulukuuta 2009 tapahtuneen voimaantulon edellä. Eurooppa-neuvosto teki 4. joulukuuta 

2009 päätöksen , jolla korkea edustaja nimitettiin virallisesti. 
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EU:n ulkopoliittisella asialistalla oli vuonna 2010 kolme keskeistä painopistettä. 

Ensimmäinen niistä ja samalla tärkeä institutionaalinen edistysaskel vuonna 2010 oli Euroopan 

ulkosuhdehallinnon perustaminen. Sen tehtävänä on tukea korkean edustajan työtä hänen laajassa 

ulkoisessa toimeksiannossaan, johon sisältyy myös EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan 

johtaminen. EUH:n henkilöstö on peräisin Euroopan komissiosta, neuvoston pääsihteeristöstä ja 

EU:n jäsenvaltioiden ulkoasiainhallinnoista. Henkilöstö työskentelee Brysselissä ja 

137 edustustossa eri puolilla maailmaa tiiviissä yhteistyössä komission ja jäsenvaltioiden kanssa. 

EUH:n tavoitteena on olla yhdennetty rakenne, joka edistää unionin arvoja ja etuja eri puolilla 

maailmaa. Korkea edustaja vahvisti kuulemistilaisuudessa Euroopan parlamentissa 11. tammikuuta 

2010, että EUH:n perustaminen oli ensisijainen tavoite ja vain kerran sukupolven aikana tarjoutuva 

tilaisuus rakentaa jotakin sellaista, mikä kokoaa yhteen kaikki meidän [EU:n] tehtävämme, niin 

poliittiset, taloudelliset kuin sotilaallisetkin, yhden yhtenäisen strategian panemiseksi täytäntöön 

ulkopolitiikan alalla. 

EUH aloitti toimintansa virallisesti 1. joulukuuta 2010. Tätä edelsi koko vuoden kestänyt tiivis 

valmistelu. Vuoden 2010 alussa perustettiin korkean tason työryhmä tukemaan korkeaa edustajaa 

EUH:n perustamisessa. Korkea edustaja esitti yleisten asioiden neuvoston istunnossa 

25. maaliskuuta ehdotuksen neuvoston päätökseksi EUH:n perustamisesta. Ehdotusta muutettiin 

tämän jälkeen yleisten asioiden neuvostossa 26. huhtikuuta. Ehdotuksesta käytiin virallisia 

neuvotteluja neljän osapuolen – korkean edustajan, Euroopan komission, puheenjohtajavaltio 

Espanjan ja Euroopan parlamentin – kesken. Osapuolet pääsivät Madridissa 21. kesäkuuta 

sopimukseen, jonka Euroopan parlamentti hyväksyi äänestyksessään 8. heinäkuuta
2
 ja jonka myös 

komission jäsenet hyväksyivät kollegiona 20. heinäkuuta. Kun Euroopan komission oli antanut 

hyväksyntänsä ja Euroopan parlamenttia oli kuultu, yleisten asioiden neuvosto hyväksyi virallisesti 

neuvoston päätöksen26. heinäkuuta. Siirtymäkautena vuonna 2010 ennen EUH:n perustamista 

neuvoston puheenjohtajavaltiot Espanja ja Belgia tukivat korkeaa edustajaa aktiivisesti hänen 

uusissa tehtävissään. 

                                                 
2
 Euroopan parlamentti hyväksyi 8.7.2010 päätöslauselman Euroopan ulkosuhdehallinnosta 

(EUH) (P7_TA-PROV(2010)0280). 
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Korkea edustaja nimitti 25. lokakuuta 2010 Euroopan ulkosuhdehallinnon toimeenpanevaksi 

pääsihteeriksi Pierre Vimontin ja hallintopääjohtajaksi David O'Sullivanin. Korkea edustaja 

täydensi johtoryhmää 29. lokakuuta nimittämällä kaksi apulaispääsihteeriä: Helga Schmidin 

poliittisten asioiden apulaispääsihteeriksi ja Maciej Popowskin toimielinten välisten asioiden 

apulaispääsihteeriksi. 

Korkea edustaja ja uusi toimielinrakenne joutuivat koetukselle alkuvuonna 2010 Haitin 

tammikuisen maanjäristyksen
3
 yhteydessä, johon unioni reagoi vahvasti poliittisella ja 

humanitaarisella tasolla. Korkea edustaja on matkustanut laajalti. Hän on tehnyt muun muassa 

mittavan vierailun Lähi-itään (maaliskuu 2010), hän on kesäkuun 2007 jälkeen ensimmäisen 

Gazaan Israelista saapunut poliitikko, hän on tehnyt useita vieriluja Balkanin maihin, vierailuja 

Intiaan (kesäkuu 2010), Georgiaan ja Kazakstaniin (heinäkuu 2010) sekä Kiinaan (syyskuu 2010). 

Toiseksi painopisteeksi oli asetettu Euroopan naapuruuspolitiikka. EU:n suurin saavutus tähän 

mennessä on ollut laajentuminen Keski- ja Itä-Eurooppaan. EU työskenteli koko vuoden 2010 ajan 

tämän prosessin jatkamiseksi ja avusti Länsi-Balkanin maita niiden tiellä kohti Eurooppa-

perspektiivin toteuttamista. Unioni jatkoi kuluneen vuoden aikana työtään itäisten ja eteläisten 

naapurimaiden kanssa ja osoitti, että EU voi auttaa luomaan vakautta ja kehitystä näillä kahdella 

alueella. Korkea edustaja ja komissio aloittivat vuonna 2010 Euroopan naapuruuspolitiikan kattavan 

tarkistuksen. 

Kolmantena painopisteenä oli EU:n työ strategisten kumppaneiden kanssa. Maailmassa, jossa 

ongelmat ovat globaaleja ja vallan painopiste on muuttumassa, EU panosti edelleen 

kumppanuuksiin "vakiintuneiden kumppaneiden", kuten Yhdysvaltojen, Venäjän, Japanin ja 

Kanadan kanssa, mutta keskittyi myös suhteiden kehittämiseen nopeasti kehittyvien maiden kanssa, 

jollaisia ovat Kiina, Intia, Brasilia, Etelä-Afrikka ja Korean tasavalta. Tämä työ käsitti erittäin 

tärkeiden kahdenvälisten suhteiden ohella myös globaaleja kysymyksiä, kuten Lähi-idän 

rauhanprosessin ja ydinaseiden leviämisen estämisen.  

                                                 
3
 Euroopan parlamentti hyväksyi 10.2.2010 päätöslauselman Haitin maanjäristyksestä (P7_TA-

PROV(2010)0015). 
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A. Katsaus toimintaan alueittain 

Lähi-itä ja eteläinen naapurialue  

Arabimaiden ja Israelin välisessä konfliktissa
4
 
5
 
6
 ei saavutettu vuoden 2010 aikana merkittävää 

edistystä. Yhdysvallat toimi välittäjänä epäsuorissa ja sittemmin suorissa neuvotteluissa 

israelilaisten ja palestiinalaisten välillä. Nämä keskustelut kuitenkin katkesivat syyskuun lopulla, 

kun siirtokuntien rakentamisen keskeyttämistä koskevan Israelin päätöksen voimassaolo päättyi. 

Korkea edustaja vieraili uudelleen miehitetyillä palestiinalaisalueilla ja Israelissa (heinäkuussa ja 

syyskuussa) tukeakseen osapuolten sitoutumista neuvotteluihin. EU kehotti joulukuussa 2010 

annetuissa neuvoston päätelmissä etenemään pikaisesti kohti kahden valtion ratkaisua. EU piti 

valitettavana, ettei siirtokuntien rakentamiskieltoa jatkettu, toisti kaikille osapuolille osoitetun 

vetoomuksensa yksipuolisten provokatiivisten toimien ja väkivallan välttämisestä, hahmotteli 

kantansa lopullista asemaa koskevasta keskeisestä kysymyksestä ja korosti, että tehostettu 

koordinointi kvartetin kanssa on tärkeää. EU palauttaa mieleen Berliinin julistuksen ja toistaa 

olevansa valmis tarvittaessa tunnustamaan Palestiinan valtion. EU kehotti toistuvasti niitä, joiden 

hallussa siepattu israelilainen sotilas Gilad Shalit on, vapauttamaan hänet viipymättä. 

                                                 
4
 Euroopan parlamentti hyväksyi 10. maaliskuuta 2010 päätöslauselman Israelia ja Palestiinaa 

koskevien Goldstonen suositusten täytäntöönpanosta (P7_TA-PROV(2010)0054). 
5
 Euroopan parlamentti antoi 11. maaliskuuta 2010 päätöslauselman Gilad Shalitin tapauksesta 

(P7_TA-PROV(2010)0066). 
6
 Euroopan parlamentti hyväksyi 17. kesäkuuta 2010 päätöslauselman Israelin 

sotilasoperaatiosta humanitaarista laivasaattuetta vastaan ja Gazan saarrosta ((P7_TA-

PROV(2010)0235). 
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EU oli edelleen erittäin huolestunut siirtokuntatoiminnan jatkumisesta, Itä-Jerusalemin tilanteesta 

sekä Gazaan pääsyä ja sieltä poistumista koskevista järjestelyistä. EU toisti edelleen, että 

siirtokunnat ovat kansainvälisen oikeuden mukaan laittomia, este rauhalle ja uhka kahden valtion 

ratkaisulle. Huolestuneena Itä-Jerusalemin tilanteesta EU muistutti myös, ettei se ole koskaan 

tunnustanut Itä-Jerusalemin liittämistä. Gazan osalta EU piti edelleen lisätoimia tarpeellisina, jotta 

päästäisiin politiikan perusteelliseen muutokseen Gazan talouden elvyttämiseksi ottamalla samalla 

huomioon Israelin legitiimit turvallisuussyyt, vaikka tiettyä edistymistä onkin tapahtunut Israelin 

hallituksen päätettyä lieventää alueen sulkemista ja helpottaa vientiä Gazasta EU:hun. EU ehdotti 

Gazaa koskevaa laajaa toimenpidepakettia, jossa keskitytään rajanylityspaikkojen infrastruktuurin 

parantamiseen sekä varusteiden ja koulutuksen antamiseen palestiinalaishallinnon 

rajaviranomaisille. Yksityisen sektorin tuen merkitystä korostettiin jälleen kerran. Palestiinan 

sisäinen sovinnonteko ei edistynyt. 

EU antoi edelleen pääministeri Fayyadin kaksivuotissuunnitelman mukaisesti apua Palestiinan 

valtiorakenteiden kehittämiseen, mikä vaikutti myönteisesti palestiinalaishallinnon valmiuteen 

perustaa valtio lähitulevaisuudessa. 

EU ja Israel pitivät yllä vahvoja kahdenvälisiä suhteita ja kävivät avointa poliittista vuoropuhelua 

nykyisen toimintasuunnitelman puitteissa. Egyptin poliittiselle tilanteelle vuonna 2010 antoivat 

leimansa erittäin kiistanalaiset parlamenttivaalit, joissa raportoitiin esiintyneen väärinkäytöksiä ja 

vaalivilppiä. EU–Egypti-assosiaationeuvosto toisti huhtikuussa 2010 poliittisen sitoutumisen 

kahdenvälisten suhteiden tiivistämiseen Euroopan naapuruuspolitiikan toimintaohjelman 

täysimääräisen täytäntöönpanon pohjalta. Vuoropuhelu keskeytyi vuoden loppupuolella. 

Suhteellisen vakaan kauden jälkeen Libanonin poliittinen tilanne kärjistyi vuoden jälkipuoliskolla, 

kun Libanonin erityistuomioistuin tutki pääministeri Rafik Haririn murhaa. EU totesi kesäkuussa 

2010 pidetyssä assosiaationeuvostossa haluavansa tehdä tiiviimpää yhteistyötä Libanonin 

hallituksen kanssa sen joulukuussa 2009 laatiman uudistusohjelman osalta. 
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Heinäkuussa 2010 ryhdyttiin laatimaan uutta EU:n ja Tunisian toimintasuunnitelmaa osoituksena 

Tunisian halusta tiivistää suhteitaan EU:hun ja sen kaikkiin toimielimiin. Kansalaiset osoittivat 

Tunisiassa joulukuun 2010 loppupuolella mieltään presidentti Zine al-Abidine Ben Alin hallintoa 

vastaan. Hallituksen tukahduttamistoimet eivät pysäyttäneet mielenosoittajia, vaan mielenosoitukset 

levisivät useisiin kaupunkeihin. Niissä vaadittiin uudistuksia ja Ben Alin luopumista vallasta, ja ne 

merkitsivät alkusoittoa laajemmille protesteille arabimaissa.  

Libyassa
7
 uudistusmielisten ja konservatiivisten voimien väliset jännitteet tekivät maan tulevasta 

kehityksestä arvaamatonta vuoden lopulla. 

EU:n pyrkimyksiä Iranin
8
 ydinohjelmakysymyksen ratkaisemiseksi jatkettiin korkean edustajan 

aktiivisella myötävaikutuksella, sekä painostuksen että sitoumusten keinoin (ks. tarkemmin kohta 

B.1 – Aseiden leviämisen estäminen ja aseriisunta). 

EU lähetti vaalien arviointiryhmän tarkastelemaan maaliskuussa pidettyjä Irakin
9
 kansallisia 

vaaleja ja raportoimaan niistä. EU:n ja Irakin tulevien suhteiden perustaa laajennettiin 

allekirjoittamalla energiayhteistyötä koskeva yhteisymmärryspöytäkirja tammikuussa 2010, 

parafoimalla ehdotus kumppanuus- ja yhteistyösopimukseksi keväällä 2010 ja hyväksymällä 

marraskuussa 2010 Irakille annettavaa apua koskeva monivuotinen strategia-asiakirja, joka oli 

ensimmäinen laatuaan. EUJUST LEX IRAQ -operaatio jatkaa Irakin oikeusvaltioalan toimijoiden 

kouluttamista. 

 Sisäiset levottomuudet jatkuivat Jemenissä
10

, joka on jo arabimaailman köyhimpiä valtioita ja 

kaikilla käytännön mittareilla mitattuna toimintakykyään menettävä valtio. EU jatkoi vuonna 2009 

hyväksyttyä kokonaisvaltaista lähestymistapaansa ja sitoutui monenväliseen Jemenin tukiryhmä 

-prosessiin. Sanaahan perustettiin täysimittainen EU:n edustusto tammikuussa 2010. 

                                                 
7
 Euroopan parlamentti hyväksyi 17. kesäkuuta 2010 päätöslauselman teloituksista Libyassa 

(P7_TA-PROV(2010)0246). 
8
 Euroopan parlamentti hyväksyi 8. syyskuuta 2010 päätöslauselman ihmisoikeuksista Iranissa 

ja erityisesti Sakineh Mohammadi-Ashtianin ja Zahra Bahramin tapauksista ((P7_TA-

PROV(2010)0310). 
9
 Euroopan parlamentti hyväksyi 25.marraskuuta 2011 päätöslauselman Irakin tilanteesta: 

kuolemanrangaistus (mukaan lukien Tariq Azizin tapaus) ja hyökkäykset kristittyjen yhteisöjä 

vastaan (P7_TA-PROV(2010)0448). 
10

 Euroopan parlamentti hyväksyi 10. helmikuuta 2010 päätöslauselman Jemenin tilanteesta 

(P7_TA-PROV(2010)0017). 
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Kesäkuussa 2010 ensimmäisen kerran korkean edustajan johdolla kokoontunut EU:n ja 

Persianlahden yhteistyöneuvoston yhteinen ministerineuvosto hyväksyi uuden yhteisen 

toimintaohjelman yhteistyön syventämiseksi eri aloilla taloudesta ja ympäristöstä koulutukseen. 

Pitkälle edistyneen maan asemaa koskevan EU:n ja Marokon yhteisen asiakirjan hyväksymisen 

jälkeen aloitettiin joulukuussa 2010 neuvottelut ensimmäisestä ehdotuksesta EU:n ja Marokon 

väliseksi toimintasuunnitelmaksi. 

EU ja Algeria pitivät kesäkuussa 2010 vuonna 2005 tehdyn assosiaatiosopimuksen pohjalta 

viidennen assosiaationeuvoston kokouksen, jossa molemmat osapuolet sopivat työskentelevänsä 

määrätietoisemmin ja sitoutuneemmin suhteidensa vahvistamiseksi. 

Yhdeksännessä EU–Jordania
11

-assosiaationeuvon kokouksessa ilmoitettiin, että pitkälle 

edistyneestä kumppanuudesta oli päästy poliittiseen yhteisymmärrykseen ja uutta EU:n ja Jordanian 

välistä Euroopan naapuruuspolitiikan toimintaohjelmaa koskevat tekniset neuvottelut oli saatettu 

päätökseen. Uudessa toimintaohjelmassa EU:n ja Jordanian kumppanuudelle asetetaan 

kunnianhimoisia tavoitteita, sitoudutaan yhdessä tehostamaan lähentymistä, tunnustetaan 

tarpeellisten uudistusten laajuus ja luvataan EU:n jatkuvaa tukea joidenkin jäljellä olevien 

vaikeuksien voittamiseksi kehityssuhteissa. 

EU jatkoi yhteydenpitoa Syyriaan
12

 ja pyrki edistämään assosiaatiosopimuksen 

allekirjoittamista, mutta Damaskoksessa ei tehty tältä osin mitään päätöksiä. EU pahoitteli 

edelleen Syyrian haluttomuutta yhteistyöhön IAEA:n kanssa Dair Alzourissa tiettävästi 

olevaa ydinlaitosta koskevien avoimien kysymysten ratkaisemiseksi. 

                                                 
11

 Euroopan parlamentti hyväksyi 9. syyskuuta 2010 päätöslauselman Jordanjoen tilanteesta 

erityisesti joen alajuoksun alueella (P7_TA-PROV(2010)0314). 
12

 Euroopan parlamentti hyväksyi 9. syyskuuta 2010 päätöslauselman ihmisoikeuksista 

Syyriassa ja erityisesti Haythan Al-Malehin tapauksesta ((P7_TA-PROV(2010)0316). 
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Välimeren unionin
13

 sihteeristö perustettiin Barcelonaan, ja komissio osallistuu sen rahoitukseen. 

Huolimatta Israelin ja arabimaiden poliittisesta umpikujasta, jonka vuoksi huippukokousta lykättiin, 

on yhä mahdollista selvittää keinoja sen varmistamiseksi, että Välimeren unionin käytännön työ voi 

jatkua. Sihteeristö keskittyy Pariisin huippukokouksessa vuonna 2008 määriteltyihin kuuteen 

painopisteeseen: ympäristö ja vesivarat, sosiaaliset ja kansalaisasiat mukaan lukien pelastuspalvelu, 

energia, mukaan lukien uusiutuvat energialähteet, liikenne ja kaupunkialueiden kehittäminen, 

hankkeiden rahoituksen koordinointi ja liike-elämän kehittäminen, korkeakoulutus ja tutkimus. 

Venäjä, itäinen naapurialue ja Keski-Aasia 

Venäjän federaatio 

EU:n ja Venäjän suhteissa tapahtui vuonna 2010 jonkin verran myönteistä kehitystä. Tästä olivat 

esimerkkeinä muun muassa modernisaatiokumppanuuden käynnistäminen, prosessi Venäjän 

WTO-jäsenyyttä koskevien kahdenvälisten neuvottelujen päätökseen saattamiseksi, mahdollista 

tulevaa viisumivapaussopimusta koskevasta lähestymistavasta sopiminen sekä kaksi erityisen 

rakentavassa hengessä pidettyä huippukokousta
14

. Virallisen poliittisen vuoropuhelun puitteissa 

järjestettiin vuonna 2010 eri tasoilla yhteensä yli 30 kokousta. EU:n tavoitteena oli edelleen 

strategisen kumppanin Venäjän yhdentyminen sääntöihin perustuvaan kansainväliseen 

järjestelmään. EU jatkoi yhteydenpitoa Venäjään monissa kansainvälisissä kysymyksissä, jotka 

ovat EU:n YUTP-asialistan kärjessä, kuten Iran, Lähi-itä laajemmin, Afganistan ja pitkittyneet 

konfliktit yhteisissä naapurimaissa, ja se katsoi, että näissä kysymyksissä on tärkeää päästä 

eteenpäin. EU myös jatkoi yhteistyötä Venäjän kanssa maailmanlaajuisissa kysymyksissä, joita 

ovat esimerkiksi ilmastonmuutos, terrorismi, joukkotuhoaseiden leviäminen, järjestäytynyt 

rikollisuus, kaikenlainen laiton kauppa ja energiavarmuus.  

                                                 
13

 Euroopan parlamentti hyväksyi 20. toukokuuta 2010 päätöslauselman Välimeren unionista 

(P7_TA-PROV(2010)0192). 
14

 Euroopan parlamentti hyväksyi 17. kesäkuuta 2010 päätöslauselman EU:n ja Venäjän 

huippukokouksen (31. toukokuuta – 1. kesäkuuta) päätelmistä (P7_TA-PROV(2010)0234). 
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"Modernisointi" osoittautui vuonna 2010 yhä vahvemmin presidentti Dmitri Medvedevin 

virkakauden keskeiseksi teemaksi. Tässä yhteydessä Venäjä on määritellyt EU:n luontaiseksi 

kumppanikseen. EU:n ja Venäjän modernisaatiokumppanuutta koskeva työ eteni vuonna 2010, 

mikä oli osoitus EU:n ja Venäjän vahvasta keskinäisestä riippuvuudesta ja molemminpuolisesta 

kiinnostuksesta tiiviimpään yhteistyöhön. 

Neuvotteluja EU:n ja Venäjän uudesta sopimuksesta jatkettiin, ja vuonna 2010 pidettiin viisi 

neuvottelukierrosta. Tavoitteena on tehdä strateginen sopimus, joka muodostaa kattavat puitteet 

EU:n ja Venäjän suhteille toistaiseksi ja auttaa kehittämään suhteidemme tarjoamia 

mahdollisuuksia. Siinä olisi määrättävä vahvemmasta oikeusperustasta ja oikeudellisesti sitovista 

sitoumuksista, jotka kattavat suhteen kaikki pääkohdat sellaisina kuin ne sisältyvät EU:n ja 

Venäjän neljään yhteiseen alueeseen ja niiden etenemissuunnitelmiin. EU korosti edelleen, että on 

tärkeää varmistaa tasapainoinen edistyminen kaikilla neuvottelualoilla, myös neuvoteltaessa 

yksityiskohtaisten kauppa- ja investointimääräysten tarpeellisuudesta. 

Ulkoisen turvallisuuden osalta niiden myönteisten kokemusten perusteella, joita on saatu Venäjän 

panoksesta EUFOR Tchad/RCA -sotilasoperaatiossa ja koordinoinnista EU NAVFOR 

ATALANTA -operaation kanssa, aloitettiin vuonna 2010 tunnustelut Venäjän osallistumista EU:n 

kriisinhallintaoperaatioihin koskevan puitesopimuksen tekemiseksi. EU ja Venäjä allekirjoittivat 1. 

kesäkuuta 2010 turvallisuussopimuksen. 

Ihmisoikeudet, demokratia ja oikeusvaltio sekä Venäjän sisäpoliittiset tapahtumat antoivat edelleen 

aihetta huoleen vuonna 2010. Pohjois-Kaukasian tilanne ja ihmisoikeuksien puolustajien, kuten 

Oleg Orlovin
15

, tilanne olivat erityisen huolestuttavia. EU piti edelleen näitä kysymyksiä esillä 

Venäjän kanssa käytävän poliittisen vuoropuhelun kokouksissa, myös huippukokouksissa. EU ja 

Venäjä kävivät ihmisoikeuksista kaksi neuvottelukierrosta vuonna 2010. Niiden aikana EU:lla oli 

tilaisuus ottaa yksityiskohtaisemmin esiin huolta herättäviä kysymyksiä, myös yksittäisiä tapauksia 

sekä toimittajien ja ihmisoikeuksien puolustajien murhat. 

                                                 
15

 Euroopan parlamentti hyväksyi 21.10.2010 päätöslauselman ihmisoikeustilanteesta Pohjois-

Kaukasiassa (Venäjän federaatiossa) ja rikosoikeudenkäynnistä Oleg Orlovia vastaan: 

P7_TA(2010)0390. 
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Itäinen naapurialue 

Lissabonin sopimuksen voimaantulon myötä vuonna 2010 pohdittiin myös itäistä kumppanuutta 

osana Euroopan naapuruuspolitiikan tarkistuksen valmisteluja. Vaikka YUTP-näkökohdat ovat 

tähän asti saaneet suhteellisen vähän huomiota itäisessä kumppanuudessa, sen yhteydet koko 

ulkopolitiikkaan ovat lisääntymässä. Kumppanuuden kahdenvälistä osaa koskevilla ohjelmilla 

pyritään tukemaan välttämättömiä uudistuksia ja luottamusta lisääviä toimia edellytyksinä 

konfliktien ratkaisulle. Tällaisia toimia koskevaa työtä on jatkettu Georgian
16

 
17

 konflikteja 

käsittelevän Geneven prosessin yhteydessä ja aktiivisesti Moldovan tasavallan Transnistrian alueen 

suhteen. Moldovan tasavallan hallitus on myös toistuvasti korostanut Transnistrian konfliktin osalta, 

että EU:n tuella toteuttavat uudistukset lisäävät Moldovan vetovoimaa maasta irtautumaan pyrkivän 

alueen asukkaiden keskuudessa. 

Ukrainan
18

 
19

 
20

 kanssa käytävissä neuvotteluissa uudesta assosiaatiosopimuksesta, johon sisältyy 

olennaisena osana pitkälle menevä ja laaja-alainen vapaakauppa-alue, edistyttiin edelleen. EU 

suhtautui edelleen luottavaisesti siihen, että neuvottelut voidaan saattaa päätökseen vuoden 2011 

loppuun mennessä, mikäli Ukraina osoittaa poliittista tahtoa ratkaista jäljellä olevat kysymykset. 

Korkea edustaja osallistui presidentti Viktor Janukovitšin virkaanastumistilaisuuteen helmikuussa 

2010, ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Herman Van Rompuy vieraili Kiovassa heinäkuussa 

2010. Vaikka vuosi 2010 merkitsi poliittisen ja taloudellisen vakauden palaamista Ukrainaan, 

huolta herätti se, että vakauden hintana näytti olevan demokratiakehityksen taantuminen. 

Tämä kysymys oli edelleen tärkeällä sijalla EU:n ja Ukrainan keskusteluissa. 

                                                 
16

 Euroopan parlamentti hyväksyi 14. joulukuuta 2010 päätöslauselman viisumien myöntämisen 

helpottamista koskevasta sopimuksesta Euroopan unionin ja Georgian välillä (P7_TA-

PROV(2010)0464). 
17

 Euroopan parlamentti hyväksyi 14. joulukuuta 2010 päätöslauselman Euroopan unionin ja 

Georgian välisestä sopimuksesta luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden 

takaisinottamisesta (P7_TA-PROV(2010)0472). 
18

 Euroopan parlamentti hyväksyi 25. helmikuuta 2010 päätöslauselman Ukrainan tilanteesta 

(P7_TA-PROV(2010)0035). 
19

 Euroopan parlamentti hyväksyi 18. toukokuuta 2010 päätöslauselman makrotaloudellisen 

rahoitusavun myöntämisestä Ukrainalle (P7_TA-PROV(2010)0169). 
20

 Euroopan parlamentti hyväksyi 25. marraskuuta 2010 päätöslauselman Ukrainasta (P7_TA-

PROV(2010)0444). 
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Moldovan
21

 
22

 kanssa aloitettiin tammikuussa 2010 neuvottelut uudesta assosiaatiosopimuksesta, ja 

ne etenivät koko vuoden ajan hyvää vauhtia. EU tuki edelleen Moldovan uudistusprosessia. Samaan 

aikaan EU osallistui edelleen tiiviisti ponnisteluihin Transnistrian konfliktin ratkaisemiseksi, vaikka 

konkreettiset tulokset jäivät melko vähäisiksi. Ulkoasiainneuvosto antoi 22. helmikuuta 2010 

päätelmät Moldovan tasavallasta ja päätöksen Moldovan tasavallan Transnistrian alueen johtoon 

kohdistettavien rajoittavien toimenpiteiden jatkamisesta, mutta keskeytti samaan aikaan niiden 

täytäntöönpanon syyskuuhun 2010 asti. Samassa yhteydessä neuvosto pahoitteli myös sitä, että 

Transnistrian konfliktin poliittisen ratkaisun aikaansaamisessa ei ollut tapahtunut merkittävää 

edistymistä.  

EU:n toiminta Etelä-Kaukasiassa
23

 jatkui vahvana koko vuoden 2010, ja korkea edustaja tapasi 

Georgian presidentin 25. maaliskuuta 2010 ja Armenian presidentin 27. toukokuuta 2010. EU:n ja 

Georgian välinen viisumikäytäntöjen helpottamista koskeva sopimus allekirjoitettiin 17. kesäkuuta 

2010 ja takaisinottosopimus 22. marraskuuta 2010. Työtä jatkettiin myös sopimussuhteiden 

parantamiseksi Armenian, Azerbaidžanin ja Georgian kanssa osallistamisen, eriyttämisen ja 

ehdollisuuden periaatteiden pohjalta. Neuvosto antoi toukokuussa 2010 valtuudet 

assosiaatiosopimuksia koskevien neuvottelujen aloittamiseen Armenian, Azerbaidžanin ja Georgian 

kanssa. Neuvoston 14. kesäkuuta 2010 antamissa päätelmissä odotettiin neuvottelujen aloittamista 

tulevista assosiaatiosopimuksista, mukaan lukien pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppa-

alueen perustamisesta, heti kun maat ovat täyttäneet tarvittavat edellytykset. Neuvottelut kunkin 

kolmen maan kanssa aloitettiin heinäkuussa 2010, ja ne ovat sen jälkeen edenneet ripeästi. 

Euroopan unionin tarkkailuoperaatio Georgiassa (EUMM Georgia) jatkui edelleen. 

                                                 
21

 Euroopan parlamentti hyväksyi 21. lokakuuta 2010 päätöslauselman toteutetuista 

uudistuksista ja kehityksestä Moldovan tasavallassa (P7_TA-PROV(2010)0385). 
22

 Euroopan parlamentti hyväksyi 24. marraskuuta 2010 päätöslauselman EY:n ja Moldovan 

kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävästä pöytäkirjasta (P7_TA-PROV(2010)0428). 
23

 Euroopan parlamentti hyväksyi 20. toukokuuta 2010 päätöslauselman Etelä-Kaukasiaa 

koskevan EU:n strategian tarpeellisuudesta (P7_TA-PROV(2010)0193). 
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Valko-Venäjän
24

 sisäisen kehityksen vuoksi EU saattoi asteittain tiivistää suhteitaan maahan, 

kunnes vuoden 2010 lopun tapahtumat muuttivat tilannetta jyrkästi. Neuvosto antoi 25. lokakuuta 

2010 päätelmät, joissa vahvistettiin, että EU on valmis syventämään suhteita ja antamaan tukea 

edellyttäen, että tilanne demokratian, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion osalta kehittyy myönteisesti. 

Neuvosto oli edelleen huolestunut demokratian ja ihmisoikeuksien tilasta maassa, mikä esti EU:ta 

kumoamasta täysin tiettyihin Valko-Venäjän viranomaisiin kohdistetut rajoittavat toimenpiteet. 

Myönteinen suuntaus katkesi Valko-Venäjällä 19. joulukuuta pidettyihin presidentinvaaleihin ja 

viranomaisten suorittamiin väkivaltaisiin tukahduttamistoimiin. EU reagoi tähän voimakkaasti: 

korkea edustaja antoi 20. joulukuuta kritiikkiä sisältäneen julkilausuman, ja tämän jälkeen 

23. joulukuuta korkea edustaja ja Yhdysvaltain ulkoministeri Hillary Clinton antoivat yhteisen 

julkilausuman vaalien jälkeisestä tilanteesta. 

Keski-Aasia 

EU:n Keski-Aasian strategian täytäntöönpanoa, mukaan lukien poliittista vuoropuhelua ja teknistä 

yhteistyötä, jatkettiin koko vuoden 2010. Huhtikuussa 2010 pidetyssä EU:n ja Keski-Aasian 

ministerikokouksessa keskityttiin yhteisiin uhkiin ja haasteisiin, kuten terrorismiin, ihmiskauppaan 

ja laittomaan huumausainekauppaan, aseiden leviämisen estämiseen ja energiavarmuuteen. Vuoden 

aikana pidettiin myös useita muita korkean tason poliittisia kokouksia. Kesäkuussa 2010 Eurooppa-

neuvostolle toimitettiin neuvoston ja komission toinen yhteinen selvitys Keski-Aasian strategian 

täytäntöönpanon etenemisestä. Selvityksessä todetaan, että täytäntöönpano etenee hyvin ja että 

huomiota olisi kiinnitettävä entistä enemmän EU:n alueella toteuttamien toimien näkyvyyden 

lisäämiseen ja poliittisissa kysymyksissä tehtävän yhteistyön tehostamiseen. Keski-Aasiaan 

nimitetty EU:n erityisedustaja piti tiiviisti yhteyttä alueen maihin ja kolmansiin osapuoliin alueen 

tilanteesta. 

                                                 
24

 Euroopan parlamentti hyväksyi 10. maaliskuuta 2010 päätöslauselman kansalaisyhteiskunnan 

ja kansallisten vähemmistöjen tilanteesta Valko-Venäjällä (P7_TA-PROV(2010)0055). 
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EU oli edelleen huolestunut Keski-Aasian ihmisoikeustilanteesta, mihin liittyvät kysymykset 

otettiin esiin kaikissa korkean tason kokouksissa kaikkien asianomaisten maiden kanssa. Keski-

Aasian strategian mukaisesti EU on aloittanut ihmisoikeusvuoropuhelut kaikkien alueen maiden 

kanssa. Tällaisia neuvotteluja käytiin Keski-Aasian kanssa pitkin vuotta 2010. Uzbekistanin osalta 

neuvosto antoi tilannetta arvioituaan 25. lokakuuta 2010 päätelmät, joissa pidettiin myönteisenä 

EU:n ja Uzbekistanin rakentavaa yhteistyötä useilla aloilla mutta ilmaistiin myös vakava huoli 

Uzbekistanin ihmisoikeustilanteesta. 

EU toimi tiiviissä yhteistyössä YK:n, Etyjin ja muiden kansainvälisten toimijoiden kanssa 

auttaakseen Kirgistania vastaamaan vuoden 2010 huhtikuussa tapahtuneeseen poliittiseen 

kuohuntaan ja kesäkuun levottomuuksiin. Euroopan unionin sitoutuminen, jossa EU:n 

erityisedustajan rooli on merkittävä, kävi ilmi unionin korkean edustajan ja puheenjohtajavaltion 

julkilausumista.  

Länsi-Balkan 

Länsi-Balkan kuului edelleen EU:n tärkeimpiin painopisteisiin vuonna 2010. Korkea edustaja 

vieraili Sarajevossa, Pristinassa ja Belgradissa helmikuussa 2010 kannustaakseen poliittista 

vuoropuhelua ja etenemistä kohti EU:ta. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Herman Van Rompuy 

vieraili alueella viestittäen laajalti tukea maiden Eurooppa-perspektiiville. Alueella on käynnissä 

kolme tärkeää YUTP-operaatiota – EU:n poliisioperaatio ja EUFOR ALTHEA Bosnia ja 

Hertsegovinassa sekä EU:n oikeusvaltio-operaatio EULEX Kosovossa – jotka edistävät 

merkittävästi vakautta, turvallisuusalan uudistusta ja oikeusvaltiota. 

Neuvosto päätti 8. marraskuuta 2010 poistaa Albanian sekä Bosnia ja Hertsegovinan kansalaisten 

viisumipakon
25

 15. joulukuuta alkaen. Joulukuussa neuvosto pani merkille, että komissio aikoo 

aloittaa Kosovon kanssa viisumivapautta koskevan vuoropuhelun sen jälkeen, kun kaikki ehdot on 

täytetty, ja että komissio aikoo ennen vuoropuhelun aloittamista toimittaa neuvostolle ehtojen 

täyttymistä koskevan arvionsa. 

                                                 
25

 Euroopan parlamentti hyväksyi 7. lokakuuta 2010 päätöslauselman kolmansista maista, joiden 

kansalaisilla on oltava viisumi jäsenvaltioiden ulkorajoja ylittäessään (mukaan lukien 

Albanian ja Bosnia ja Hertsegovinan viisumivapaus) (P7_TA-PROV(2010)0349). 
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Vakautus- ja assosiaatioprosessi tarjosi edelleen yleisen poliittisen kehyksen suhteille ja 

neuvotteluille Länsi-Balkanin maiden kanssa. Kuten Sarajevossa 2. kesäkuuta 2010 järjestetyssä 

Länsi-Balkania käsitelleen korkean tason kokouksessa jälleen todettiin, neuvosto vahvisti vuonna 

2010 yksiselitteisen sitoumuksensa Länsi-Balkanin maiden Eurooppa-perspektiiviin, joka on alueen 

vakauden, sovinnon ja tulevaisuuden kannalta elintärkeää. Neuvosto vahvisti samaten, että on 

tarpeen noudattaa oikeudenmukaista ja tiukkaa ehdollisuutta vakautus- ja assosiaatioprosessin 

puitteissa ja Eurooppa-neuvoston 14. ja 15. joulukuuta 2006 hyväksymän laajentumista koskevan 

uuden yksimielisyyden mukaisesti. 

EU toisti, että alueellinen yhteistyö ja hyvät naapuruussuhteet ovat tärkeitä EU:hun 

yhdentymiseen tähtäävässä prosessissa. Vaikka merkittävää edistystä tapahtui vuonna 2010, kaikilla 

on vielä haasteita ratkaistavanaan. Niitä ovat rakentava poliittinen vuoropuhelu, oikeusvaltion 

lujittaminen myös varmistamalla sananvapaus, korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden 

torjuminen, oikeuslaitoksen tehokkuus ja riippumattomuus, hallinnollisten valmiuksien lisääminen 

sekä avoinna olevien kahdenvälisten kysymysten käsittely ja ratkaiseminen. Kaakkois-Euroopan 

yhteistyöprosessilla oli myönteinen rooli tältä osin. Alueellinen yhteistyöneuvosto vahvisti edelleen 

useita keskeisiä kysymyksiä koskevaa yhteistyötä alueella.  

Kroatia edistyi vuonna 2010 huomattavasti liittymisneuvotteluissa, joissa päästiin loppuvaiheeseen. 

Neuvosto kannusti Kroatiaa ratkaisemaan kaikki jäljellä olevat kahdenväliset kysymykset, 

erityisesti rajakiistat, ottaen huomioon hyvien naapuruussuhteiden merkityksen. 

Serbia jätti vuonna 2009 EU-jäsenyyshakemuksensa, ja neuvosto pyysi 25. lokakuuta 2010 

komissiota laatimaan asiasta lausunnon. 

EU:n ja Montenegron välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus tuli voimaan 1. toukokuuta 2010. 

Eurooppa-neuvosto myönsi Montenegrolle ehdokasvaltion aseman 16. joulukuuta 2010. 

EU:n ja Bosnia ja Hertsegovinan sekä EU:n ja Serbian väliaikaisten, 1. helmikuuta 2010 voimaan 

tulleiden sopimusten täytäntöönpanoa jatkettiin odotettaessa kaikkien menettelyjen saattamista 

päätökseen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen voimaantuloa varten. 
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Bosnia ja Hertsegovinan
26

 osalta neuvosto toisti joulukuussa 2010 ja 3. lokakuuta käytyjen vaalien 

perusteella peräävänsä rakentavan poliittisen vuoropuhelun aloittamista yhteisen vision 

kehittämiseksi maan tulevaisuudesta ja EU-asialistan ottamiseksi maan hallitusten ohjelman 

keskiöön. EU:n poliisioperaatio Bosnia ja Hertsegovinassa jatkoi työtään. EUFOR Althea 

-operaatio jatkui tehokkaasti ja turvallisuustilanne pysyi yleisesti rauhallisena ja vakaana. 

Kosovossa
27

 EU jatkaa erityisedustajansa ja maassa toteutettavan EU:n oikeusvaltio-operaation 

EULEX-Kosovon välityksellä voimakasta läsnäoloaan ja edistää ihmisoikeuksien kunnioittamista, 

vähemmistöjen suojelua sekä uskonnollisen ja kulttuuriperinnön suojelua. Vuonna 2010 EU:n 

erityisedustaja kiinnitti erityistä huomiota muun muassa poliittisen prosessin tukemiseen sekä 

alueellisen yhteistyön ja vakauden edesauttamiseen. Kosovossa toteutettava EU:n oikeusvaltio-

operaatio EULEX KOSOVO oli edelleen tärkeässä asemassa vakauttavana tekijänä. 

 Neuvosto toisti joulukuussa 2010 EU:n olevan valmis helpottamaan Belgradin ja Pristinan 

välistä vuoropuheluprosessia, jota pidettiin myönteisenä YK:n yleiskokouksen päätöslauselmassa 

64/298. Sen tarkoituksena on edistää yhteistyötä, saada aikaan kehitystä lähentymisessä EU:hun ja 

parantaa ihmisten elämänlaatua. Vuoropuheluprosessi sinänsä voisi edistää osaltaan alueen rauhaa, 

turvallisuutta ja vakautta. Neuvosto pani tyytyväisenä merkille Pristinan ja Belgradin sitoutumisen 

toimimaan tältä pohjalta ja kehotti näitä osoittamaan rakentavaa asennetta.  

Neuvosto kannusti joulukuussa 2010 voimakkaasti Albanian
28

 poliittisia puolueita pääsemään 

nykyisestä, kesäkuun 2009 vaaleista lähtien vallinneesta poliittisesta umpikujasta aloittamalla 

rakentava ja kestävä poliittinen vuoropuhelu EU:n edellyttämän uudistuksen edistämiseksi. Tähän 

kuuluu myös parlamentin asianmukaisen toiminnan varmistaminen. 

                                                 
26

 Euroopan parlamentti hyväksyi 17. kesäkuuta 2010 päätöslauselman Bosnia ja 

Hertsegovinasta (P7_TA-PROV(2010)0238). 
27

 Euroopan parlamentti hyväksyi 8. heinäkuuta 2010 päätöslauselman Kosovosta (P7_TA-

PROV(2010)0281). 
28

 Euroopan parlamentti hyväksyi 8. heinäkuuta 2010 päätöslauselman Albaniasta (P7_TA-

PROV(2010)0282). 
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Vuonna 2008 muodostettu entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian koalitiohallitus oli 

edelleen toimintakykyinen ja vakaa. Joulukuussa 2010 antamissaan päätelmissä neuvosto pani 

merkille komission suosituksen liittymisneuvotteluiden aloittamisesta ja ilmoitti olevansa valmis 

palaamaan asiaan seuraavalla puheenjohtajakaudella. 

On oleellista pitää yllä hyviä naapurisuhteita, joihin kuuluu myös YK:n puitteissa neuvoteltava ja 

molempien osapuolten hyväksymä ratkaisu nimikysymykseen.  

Aasia 

Ottaen huomioon, että Kiinan
29

 vaikutusvalta lisääntyy entisestään alueellisissa ja 

maailmanlaajuisissa asioissa, EU kehotti Kiinaa hoitamaan oman osansa alueellisen vakauden 

edistämisessä ja olemaan aktiivinen toimija pyrittäessä löytämään ratkaisuja alueellisiin kriiseihin ja 

vastaamaan maailmanlaajuisiin haasteisiin. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla keskityttiin 

kahdenvälisten suhteiden vahvistamiseen Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeisissä 

puitteissa. Toukokuussa järjestetty komission kollegion vierailu Kiinassa ja samoin Kiinassa 

syyskuussa käyty ensimmäinen strateginen vuoropuhelu valtioneuvoston jäsenen Dai Bingguon ja 

korkean edustajan välillä auttoivat parantamaan keskinäistä ymmärrystä. Eurooppa-neuvosto totesi 

16. syyskuuta EU:n strategisia kumppaneita koskevan uudelleentarkastelun yhteydessä, että Euroopan 

on ajettava etujaan ja edistettävä arvojaan Kiinan kanssa entistä vakuuttavammin ja vastavuoroisuuden 

hengessä sekä kaikkia osapuolia hyödyttäen. Tältä pohjalta järjestettiin Brysselissä 6. lokakuuta EU:n ja 

Kiinan välinen 13. huippukokous. EU on huolissaan ihmisoikeustilanteen huononemisesta Kiinassa. 

Kiinan reaktio päätökseen myöntää Nobelin rauhanpalkinto vangitulle toisinajattelijalle Liu Xiaobolle
30

 

vaikutti kahdenvälisiin suhteisiin vuoden 2010 lopulla.  

EU:n strategisia kumppaneita koskevan, parhaillaan käynnissä olevan uudelleentarkastelun yhteydessä 

korkea edustaja esitti joulukuussa 2010 pidetyssä Eurooppa-neuvoston huippukokouksessa 

ensimmäisen tilanneselvityksen strategisesta kumppanuudesta Kiinan kanssa. Tästä keskustelusta 

saadaan aineksia 14. huippukokouksen valmisteluihin, joita edistetään myös jatkuvilla osapuolten 

välisillä korkean tason yhteyksillä.  

                                                 
29

 Euroopan parlamentti hyväksyi päätöslauselman Tiibetin tilanteesta: suunnitelmat kiinan 

kielen muuttamisesta pääopetuskieleksi (25. marraskuuta 2010) (P7_TA-PROV(2010)0449). 
30

 Euroopan parlamentti hyväksyi 21. tammikuuta 2010 päätöslauselman 

Ihmisoikeusloukkaukset Kiinassa, erityisesti Liu Xiaobaon tapaus (P7_TA-

PROV(2010)0006). 
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EU:n ja Japanin 28. huhtikuuta 2010 pidetty huippukokous oli onnistunut. EU ja Japani tekivät 

vuonna 2010 yhteistyötä alueellisissa jälleenrakennusryhmissä Afganistanissa ja päättivät jatkaa 

yhteistyön vahvistamista Afganistanin poliisin valmiuksien kehittämisessä ja järjestämällä 

Tadzikistanissa valmiuksien kehittämisseminaarin, jonka tarkoituksena on tehostaa rajavalvontaa. 

Japani ilmoitti ensimmäistä kertaa olevansa kiinnostunut lähettämään siviilihenkilöstöä YTPP:n 

siviilioperaatioihin. EU:n NAVFOR- ja ATALANTA -operaation yksiköiden ja Japanin 

merivoimien itsepuolustusjoukkojen välillä oli hyödyllistä vuorovaikutusta. EU ja Japani 

koordinoivat myös tukeaan Djiboutiin suunnitellun alueellisen koulutuskeskuksen ja Jemenin, 

Kenian ja Tansanian tiedotuskeskusten toimille. 

EU:n ja Korean tasavallan 6. lokakuuta 2010 pidetyssä huippukokouksessa EU allekirjoitti 

vapaakauppasopimuksen Etelä-Korean kanssa ja tehosti Soulin suhteensa strategiseksi 

kumppanuudeksi. EU antoi vuonna 2010 lausumia, joissa tuomittiin Korean demokraattisen 

kansantasavallan Korean tasavaltaan kohdistamat toimet, jotka johtivat ihmishenkien menetykseen.  

Afganistanin
31

 siirtymäprosessi, jossa on tarkoitus siirtää vähitellen vastuu Afganistanin hallitukselle, 

käynnistettiin vuonna 2010 Lontoon ja Kabulin konferensseissa sekä Lissabonissa pidetyssä Naton 

huippukokouksessa. Myös siviiliapua ja alueellista yhteistyötä tehostettiin. Toimintasuunnitelman 

mukaisesti EU:n läsnäolon vahvistamiseksi paikan päällä Kabuliin nimitettiin ensimmäisen kerran 

EU:n edustaja toimimaan samanaikaisesti edustuston päällikkönä ja EU:n erityisedustajana. Lisäksi 

EU lähetti vaalien arviointiryhmän tarkkailemaan Afganistanissa vuonna 2010 pidettyjä 

parlamenttivaaleja. EU:n poliisioperaatiota Afganistanissa (EUPOL Afganistan) jatkettiin edelleen 

tavoitteena varmistaa Afganistanin kansalle rauha ja turvalliset olosuhteet oikeusvaltion periaatteeseen 

perustuvassa yhteiskunnassa. 
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 Euroopan parlamentti hyväksyi 16. joulukuuta 2010 päätöslauselman Afganistania koskevasta 

uudesta strategiasta (P7_TA-PROV(2010)0490). 
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EU piti toisen ad hoc -huippukokouksen Pakistanin
32

 kanssa 4. kesäkuuta 2010. Strategisen 

vuoropuhelun tueksi EU ja Pakistan päättivät laatia viisivuotisen toimintasuunnitelman, jossa 

määritellään erityisiä yhteisten toimien kohteita. EU reagoi nopeasti Pakistanin historian pahimpiin 

kuuluvien, yli 20 miljoonan ihmisen elämää hankaloittaneiden tulvien johdosta kesällä 2010. Eurooppa-

neuvosto sopi kokouksessaan 16. syyskuuta 2010 humanitaarisen, kehitysyhteistyön ja kaupan aloihin 

kuuluvia lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin toimenpiteitä sisältävästä kattavasta kokonaisuudesta. 

Korkea edustaja ja Pakistanin ulkoministeri isännöivät yhdessä demokraattisen Pakistanin tukiryhmän 

ministeritason kokousta Brysselissä 15. lokakuuta 2010. Kokouksen jälkeen annetussa yhteisessä 

tiedonannossa Pakistan sitoutui toteuttamaan talouden ja instituutioiden uudistuksia. 

EU:n toiminnan tehostamista Afganistanissa ja Pakistanissa koskevan EU:n suunnitelman 

täytäntöönpano aloitettiin vuonna 2010 konfliktitilanteiden lisäännyttyä näissä kahdessa maassa.  

EU:n ja Intian suhteita leimasi vuonna 2010 määrätietoinen pyrkimys vahvistaa strategisen 

kumppanuuden poliittista ja strategista ulottuvuutta, joka on jäänyt vähemmälle kehittelylle. 

Korkean edustajan kesäkuussa toteutunut ensimmäinen vierailu Intiaan oli tässä mielessä merkittävä 

virstanpylväs. Joulukuussa 2010 pidettiin EU:n ja Intian 11. huippukokous, jossa toimivat 

puheenjohtajina Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Herman Van Rompuy ja komission 

puheenjohtaja José Manuel Barroso. Kansainvälistä terrorismia koskevan EU:n ja Intian 

julkilausuman antaminen huippukokouksessa oli merkittävä askel poliittisen ja strategisen 

kumppanuuden vahvistamisessa. Sama koskee saavutettua yhteisymmärrystä tulevan 

turvallisuusalan yhteistyön kohdistamisesta konkreettisiin toimiin terrorismin torjunnan, 

tietoverkkoturvallisuuden varmistamisen ja merirosvouksen torjunnan aloilla. Kaikissa näissä 

kokouksessa keskusteltiin myös Etelä-Aasian alueellisista kriiseistä ja muista maailmanlaajuisista 

yhteistä huolta aiheuttavista kysymyksistä. Vuonna 2010 järjestettiin myös Intian ja EU:n 

ihmisoikeusvuoropuhelun kokous, jonka yhteydessä Intian viranomaisille luovutettiin luettelo 

kahdestakymmenestä tunnetusta ihmisoikeuksien puolustajasta, joiden tilannetta EU seuraa tiiviisti, 

ja tehtiin nyttemmin jo tavanomaiseksi muodostunut EU:n edustustojen päällikköjen vuosittainen 

vierailu Kašmiriin.  
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 Euroopan parlamentti hyväksyi 20. toukokuuta 2010 päätöslauselman uskonnonvapaudesta 

Pakistanissa (P7_TA-PROV(2010)0194). 
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Ihmisoikeuskysymykset olivat edelleen keskeisellä sijalla EU:n ja Sri Lankan välisissä suhteissa 

vuonna 2010. Siihen liittyen EU peruutti elokuussa GSP+ -kauppamyönnytykset siitä syystä, ettei 

vieläkään ollut olemassa etenemissuunnitelmaa sen takaamiseksi, että Sri Lanka noudattaisi 

kansainvälisiä velvoitteitaan. EU on kuitenkin jättänyt avoimeksi mahdollisuuden Colombon kanssa 

käytävään uudistettuun vuoropuheluun, joka aloitettaisiin joistakin molempien etua koskevista 

alakohtaisista kysymyksistä.  

EU jatkoi monitahoista lähestymistapaansa Burmaan/Myanmariin. Sen mukaisesti pidettiin 

voimassa rajoittavat toimenpiteet, mutta annettiin edelleen humanitaarista apua ja kehitysapua. 

Vuoropuhelua ja yhteyksiä viranomaisten suuntaan pidettiin yllä ASEMin ja ASEANin puitteissa. 

EU tuki edelleen YK:n toimia. EU jatkoi 26. huhtikuuta 2010 annettujen neuvoston päätelmien 

mukaisesti ponnistelujaan aktivoidakseen Burman/Myanmarin viranomaiset sekä opposition jäsenet 

ja etniset kumppanit, mukaan lukien Aung San Suu Kyi, maan poliittisiin prosesseihin liittyvässä 

kysymyksessä. EU pahoitteli sitä, että viranomaiset eivät toteuttaneet tarpeellisia toimia 

varmistaakseen vapaan, oikeudenmukaisen ja avoimen vaaliprosessin 7. marraskuuta pidetyissä 

vaaleissa. EU sitoutui edelleen auttamaan rauhaomaista siirtymistä legitiimiin siviilihallintoon ja 

pyrkimään saada kaikki poliittiset vangit vapautetuiksi.  

EU jatkoi poliittista vuoropuheluaan ASEANin kanssa ministeritasolla toukokuussa 2010 

järjestetyssä kokouksessa. Tämä kokous vahvisti uudelleen EU:n ja ASEANin yhteistyön ja 

suhteiden strategisen merkityksen. Ministerit suhtautuivat myönteisesti edistymiseen Kaakkois- 

Aasian ystävyys- ja yhteistyösopimuksen muuttamisessa, jotta EU voisi liittyä sopimukseen, mitä 

he odottivat mielenkiinnolla. EU edistyi myös merkittävästi kumppanuus- ja yhteistyösopimuksia 

koskevissa neuvotteluissa useiden ASEAN-maiden, erityisesti Vietnamin ja Filippiinien
33

, kanssa. 

Näiden kahden maan kanssa on parafoitu sopimukset. EU piti voimassa strategisen tavoitteen 

alueiden välisestä vapaakauppasopimuksesta, mutta päätti edelleen pyrkiä kahdenvälisiin 

vapaakauppasopimuksiin asiaankuuluvien ASEAN-maiden kanssa ja sopi neuvottelujen 

aloittamisesta Malesian
34

 ja Singaporen kanssa. 
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 Euroopan parlamentti hyväksyi 22. tammikuuta 2010 päätöslauselman Filippiineistä (P7_TA-

PROV(2010)0007). 
34

 Euroopan parlamentti hyväksyi päätöslauselman Malesian tilanteesta: 

raipparangaistuskäytäntö (16. joulukuuta 2010) (P7_TA-PROV(2010)0494). 
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Asemin (Aasia–Eurooppa-kokous) kahdeksas huippukokous pidettiin 4.-5. lokakuuta 2010 

Brysselissä, jossa 46 valtion tai hallitusten päämiestä yhdessä Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan, 

Euroopan komission puheenjohtajan ja ASEANin pääsihteerin kanssa käsittelivät kysymyksiä kuten 

maailmantalouden hallinnon parantaminen, kestävä kehitys, yleismaailmalliset asiat, alueelliset 

asiat, kansojen väliset suhteet Aasian ja Euroopan välillä sekä Asemin tulevaisuus. Tavanomaisen 

puheenjohtajan julkilausuman lisäksi huippukokouksessa annettiin lausuma "Declaration on More 

Effective Global Governance", jolla autettiin keskittämään huomiota tehokkaampaan 

maailmanlaajuiseen hallintoon ennen Soulissa pidettävää G20 -maiden huippukokousta. 

Afrikka  

EU kehitti edelleen vuonna 2010 strategista suhdettaan Afrikan unioniin (AU) ja Afrikan 

alueellisiin järjestöihin. Yhteinen EU–Afrikka-strategia oli edelleen tärkein maanosien välinen 

politiikkakehys. Sen toinen toimintasuunnitelma vuosiksi 2011–2013 hyväksyttiin EU:n ja AU:n 

kolmannessa huippukokouksessa
35

 marraskuussa 2010. Vuoden aikana pidettiin useita muitakin 

tärkeitä kokouksia, muun muassa EU:n poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean (PTK) ja AU:n 

rauhan ja turvallisuuden neuvoston kolmas yhteinen neuvottelukokous.  

Rauhan ja turvallisuuden alan kumppanuuden osalta edistyttiin Afrikan rauhan ja turvallisuuden 

rakenteiden toimintakykyisiksi saattamisessa. Kaikkien aikojen ensimmäinen maanosan laajuinen 

koulutusjakso, jossa arvioitiin AU:n valmiuksia suunnitella, hallinnoida ja toteuttaa AU-johtoinen 

rauhanturvaoperaatio, saatiin onnistuneesti päätökseen. 

Demokraattisen hallintotavan ja ihmisoikeuksien alan tärkeimpiä saavutuksia olivat EU:n ja Afrikan 

hallintoa koskevan vuoropuhelufoorumin käynnistäminen, EU:n rahoitustuki AU:n 

vaaliapurahastoon, EU:n ja AU:n vaalitarkkailuvaltuuskuntien välisen koordinoinnin parantaminen, 

ihmisoikeuksia käsitelleiden kansalaisyhteiskuntaseminaarien järjestäminen, EU:n ja AU:n kahdesti 

vuodessa käytävä ihmisoikeusvuoropuhelu ja Afrikan valtioiden vertaisarviointijärjestelmän 

rakenteiden tukeminen. 
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 Euroopan parlamentti hyväksyi 15. joulukuuta 2010 päätöslauselman Afrikan ja EU:n 

strategisen kumppanuuden tulevaisuudesta kolmannen Afrikan ja EU:n huippukokouksen 

jälkeen (P7_TA-PROV(2010)0482). 
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Vuonna 2010 edistyttiin EU:n strategisen kumppanuuden lujittamisessa Etelä-Afrikan kanssa. 

Euroopan unionin ja Etelä-Afrikan kolmas vuosittainen huippukokous pidettiin 28. syyskuuta 2010. 

Kokouksessa tarjoutui tilaisuus saada Etelä-Afrikka toimimaan johtavassa roolissa Afrikassa sekä 

potentiaalisena sillanrakentajana erityisesti ilmastonmuutoskysymyksissä ja tehokkaan 

monenvälisen järjestelmän muodostamisessa. Vuoden aikana järjestettyjä muita tärkeitä kokouksia 

olivat Brysselissä 11. toukokuuta 2010 pidetty poliittisen vuoropuhelun ministerikokous, jonka 

puheenjohtajina toimivat korkea edustaja ja Etelä-Afrikan kansainvälisten suhteiden ja 

kansainvälisen yhteistyön ministeri, sekä korkean edustajan vierailu Etelä-Afrikassa lokakuussa. 

Sahelin alueella oli edelleen turvallisuutta ja kehitystä koskevia, toisiinsa läheisesti liittyviä ongelmia. 

Laiton kaupankäynti jatkui, ja islamilaisella Maghrebin alueella Al-Qaidan Euroopan kansalaisiin 

kohdistamien hyökkäysten, sieppausten ja tappojen määrä lisääntyi vuonna 2010. Kehitysyhteistyön 

toimia hankaloittivat rajojen molemmille puolille ulottuvat turvallisuusuhat ja ratkaisematta olevat 

sisäiset jännitteet, valtioiden hauraus ja heikot valmiudet sekä koulutus- ja työllisyysmahdollisuuksien 

puute erityisesti nuorten kohdalla. Tämän johdosta laadittiin EU:n turvallisuus- ja kehitysstrategia 

Sahelia varten. EU aikoo toimia tiiviissä yhteistyössä alueen maiden viranomaisten, 

kansalaisyhteiskunnan sekä alueellisten ja kansainvälisten elinten, kuten Afrikan unionin ja Länsi-

Afrikan valtioiden talousyhteisön (ECOWAS), kanssa nykyisten kansallisten sekä kahden- ja 

monenvälisten toimien pohjalta. 

Guinea-Bissaun poliittinen ja turvallisuustilanne huononi entisestään, mihin vaikutti huhtikuussa 

tehty, EU:n jyrkästi tuomitsema sotilaskapina sekä sen jälkeen tapahtunut tiettyjen sellaisten 

henkilöiden nimittäminen korkeisiin sotilaallisiin asemiin, jotka olivat osallistuneet perustuslain 

vastaisiin ja muihin laittomiin tapahtumiin, minkä osalta EU:n korkea edustaja myös esitti 

vastalauseensa. Näiden kielteisten tapahtumien johdosta EU päätti lopettaa Guinea-Bissaun 

turvallisuusalan uudistusta tukevan YTPP-operaation (EU SSR Guinea-Bissau) ja tarkastella 

mahdollista Cotonoun sopimuksen 96 artiklan mukaisen menettelyn käynnistämistä ja mahdollisia 

pakotteita. 
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Guinean poliittinen tilanne parani, kun saatiin rauhanomaisesti päätökseen ensimmäiset vapaat ja 

rehelliset vaalit sitten maan itsenäistymisen ja uusi presidentti astui valtaan joulukuussa. Nämä 

tapahtumat olivat merkittävä virstanpylväs Guinealle sen pyrkiessä kohti demokraattista hallintoa ja 

oikeusvaltiota. EU piti voimassa useita välineitä: 96 artiklan mukaiset toimenpiteet, rajoittavat 

toimenpiteet pakotteet mukaan lukien, asevientikielto ja varojen jäädyttäminen valtaa pitävän 

sotilashallinnon jäseniltä ja henkilöiltä, joilla on yhteyksiä mainittuihin jäseniin.  

Norsunluurannikolla
36

 presidentinviran silloinen haltija ei hyväksynyt 28. marraskuuta pidettyjen 

presidentinvaalien toisen kierroksen tulosta, jonka kansainvälinen yhteisö tunnusti. Tästä syntyi 

vakava kriisi. EU kannatti lujasti YK:ta sekä Afrikan omaa johtajuutta ja omavastuullisuutta ja 

erityisesti ECOWASin ja Afrikan unionin ponnisteluja. EU määräsi pakotteita siihenastiselle 

presidentille ja muille henkilöille, jotka osallistuivat laittomiin, väkivaltaisiin ja demokratian 

vastaisiin toimiin, ja laajensi joulukuussa 2010 näitä koskevaa luetteloa kattamaan sekä 

asianomaiset henkilöt että yhteisöt. 

EU oli keskeinen toimija Afrikan sarven alueella vuonna 2010 ja ilmaisi jatkuvan sitoutumisensa 

alueen asioihin kesäkuussa annetuissa neuvoston päätelmissä. Päätelmissä pyydettiin korkeaa 

edustajaa ja komissiota tekemään ehdotuksia suhteita Afrikan sarveen koskevaksi 

kokonaisvaltaiseksi EU:n strategiaksi. 

Vuonna 2010 EU tehosti toimiaan merirosvouksen torjumiseksi Somalian rannikolla ottamalla 

avuksi kokonaisvaltaisen lähestymistavan, johon sisältyi YTPP-operaatio EU NAVFOR Atalanta ja 

Somaliassa harjoitetun merirosvouksen perimmäisten syiden ehkäiseminen (ks. operaatioita 

koskeva osuus luvussa E: "Tehokkuutta, toimintakykyä ja johdonmukaisuutta"). 

Somaliassa EU tuki osaltaan aktiivisesti rauhanomaisen ja kestävän ratkaisun muodostamista 

Somalian kriisiin Djiboutin sopimuksen puitteissa koordinoiden toimet tiiviisti YK:n ja AU:n 

kanssa. EU lujitti sitoutumistaan Somalian osalta sovellettavaan kokonaisvaltaiseen 

lähestymistapaan, jossa otetaan huomioon sekä poliittiset että turvallisuuteen, kehitysyhteistyöhön 

ja humanitaarisiin tarpeisiin liittyvät näkökohdat. Se käynnisti YTPP-operaation Somalian 

turvallisuusjoukkojen kouluttamiseksi (EUTM Somalia).  
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 Euroopan parlamentti hyväksyi 16. joulukuuta 2010 päätöslauselman Norsunluurannikon 

tilanteesta (P7_TA-PROV(2010)0492). 
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Sudanin osalta esillä olleista asioista korostuivat huhtikuussa 2010 pidetyt vaalit ja erityisesti 

Etelä-Sudanin itsemääräämisoikeudesta tammikuussa 2011 järjestetyn kansanäänestyksen 

valmistelut. EU tarkkaili vaaleja ja kansanäänestyksen valmisteluja äänestäjien rekisteröinti 

mukaan lukien. EU tuki edelleen AU:n alaista Sudanin korkean tason 

täytäntöönpanoryhmää, joka avusti merkittävästi kokonaisvaltaisen rauhansopimuksen 

osapuolia niiden neuvotellessa ratkaisematta olevista kysymyksistä ja kansanäänestyksen 

jälkeisistä kysymyksistä. EU:n Sudanin erityisedustaja keskittyi vuonna 2010 

kokonaisvaltaisen rauhansopimuksen täytäntöönpanoon Sudanissa, varsinkin huhtikuussa 

pidettäviin vaaleihin ja tammikuussa Etelä-Sudanin itsemääräämisoikeudesta järjestettävän 

kansanäänestyksen valmisteluihin sekä Dohan neuvotteluihin kestävän ja kattavan 

rauhansopimuksen aikaansaamiseksi Darfuriin. 

Sen jälkeen, kun Madagaskarin
37

 hallitus syrjäytettiin laittomasti vuonna 2009, neuvosto päätti 

kesäkuussa toteuttaa maan suhteen Cotonoun sopimuksen 96 artiklan mukaisia toimenpiteitä, mikä 

vaikutti EU:n antamaan tukeen. Näillä toimenpiteillä täydennettiin AU:n aiemmin käyttöön ottamia 

toimenpiteitä. EU tuki eteläisen Afrikan kehitysyhteisön (SADC) välitystoimia. 

Suurten järvien alueella saavutettiin edelleen edistystä Kongon demokraattisen tasavallan
38

 
39

 ja 

Ruandan välisissä suhteissa. Kongon demokraattisen tasavallan itäosassa meneillään oleva 

rauhanprosessi oli edelleen poliittiselta ja sotilaalliselta kannalta hankala, ja maan ihmisoikeuksia ja 

hyvää hallintoa koskeva tilanne oli edelleen vakava. EU on edelleen sitoutunut toimimaan 

turvallisuusalan uudistuksen hyväksi toteuttaen paikan päällä kahta YTPP-operaatiota (EUSEC ja 

EUPOL), joiden toimeksiantoja jatkettiin ja yhteensovitettiin. EU:n erityisedustaja Suurten Järvien 

alueella jatkoi alueen poliittisten prosessien jatkotoimien varmistusta (Goma, Nairobi, Juba ja Burundi), 

mukaan lukien rauhanprosessin jälkeisien mekanismien varmistus. Lisäksi erityisedustaja toimi 

aktiivisesti EU:ta huolestuttavien asioiden parissa: seksuaalisen väkivallan torjunta Kongon 

demokraattisessa tasavallassa, luonnonvarojen laittoman hyödyntämisen torjunta sekä Ruandan 

demokraattisten vapautusjoukkojen FDLR:n maahanmuuttajayhteisön torjunta. EU:n erityisedustaja 

antoi poliittista ohjausta kahdelle Kongon demokraattisessa tasavallassa toteutettavalla YTPP-

operaatiolle (EUPOL ja EUSEC). 
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 Euroopan parlamentti hyväksyi 11. helmikuuta 2010 päätöslauselman Madagaskarin 

tilanteesta (P7_TA-PROV(2010)0032). 
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 Euroopan parlamentti hyväksyi päätöslauselman Kongon demokraattisen tasavallan 

tilanteesta: Floribert Chebeya Bahiziren tapaus (17. kesäkuuta 2010) (P7_TA-

PROV(2010)0244). 
39

  Euroopan parlamentti hyväksyi 7.lokakuuta 2010 päätöslauselman ihmisoikeuksien ja 

oikeusjärjestyksen suojelun puutteesta Kongon demokraattisessa tasavallassa (P7_TA-

PROV(2010)0350). 
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Myös Burundin rauhanprosessissa todettiin edistymistä. Kapinallisliike FNL riisuttiin aseista, 

demobilisoitiin ja muutettiin poliittiseksi puolueeksi. Kaikki vuoden 2010 vaalit (presidentin-, 

parlamentti- ja paikallisvaalit) sujuivat EU:n vaalitarkkailuvaltuuskunnan vahvistuksen mukaan 

hyvin.  

Amerikat 

Vuonna 2010 vahvistettiin edelleen EU:n ja Yhdysvaltojen välistä strategista kumppanuutta. 

Korkean edustajan ja ulkoasiainministeri Hillary Clintonin yhteydenpito oli tiivistä ja läheistä. Näin 

oli erityisesti Haitissa tammikuussa tapahtuneen maanjäristyksen jälkeen ja toimitettaessa 

kansainvälistä tukea Pakistanille vuoden keskivaiheilla tapahtuneen tulvakatastrofin jälkeen.  

EU:n ja Yhdysvaltojen huippukokouksessa
40

 Lissabonissa 20. marraskuuta 2010 käsiteltiin 

lähinnä työpaikkojen luomista ja kasvua, maailmanlaajuisia haasteita, molempien osapuolten 

kansalaisten turvallisuutta ja ulkopolitiikkaa. Huomattavana turvallisuuteen liittyvänä haasteena ja 

EU:n ja Yhdysvaltojen yhteistyön keskeisenä alueena otettiin esille tietoverkkoturvallisuus, ja asiaa 

käsittelemään perustettiin EU:n ja Yhdysvaltojen työryhmä. Joulukuun 17. päivänä 2010 

kokoontuneen transatlanttisen talousneuvoston merkitystä korostettiin samoin kuin sen asemaa 

kaupan vauhdittamisessa ja työpaikkojen luomisessa. EU:n ja Yhdysvaltojen huippukokouksessa 

annettiin myös EU:n ja Yhdysvaltojen kehitysyhteistyöalan vuoropuhelulle uusi toimeksianto, joka 

koskee työsuunnitelman laatimista avun tuloksellisuutta koskevan yhteistyön parantamiselle 

Busanissa marraskuussa 2011 pidettävää avun tuloksellisuutta käsittelevää neljättä korkean tason 

foorumia silmällä pitäen. Huippukokouksen edellä järjestettiin EU:n ja Yhdysvaltojen 

energianeuvoston ministeritason tapaaminen, jossa toimivat puheenjohtajina korkean edustaja / 

varapuheenjohtaja ja ulkoasiainministeri Hillary Clinton. 

Iranin ydinohjelma herätti edelleen vakavaa huolta sekä Euroopan unionissa että Yhdysvalloissa. 

Iranin ja Kiinan, Ranskan, Saksan, Venäjän, Yhdistyneen kuningaskunnan, Yhdysvaltojen sekä EU: 

korkean edustajan välisten keskustelujen ohella käytiin tiiviitä EU:n ja Yhdysvaltojen välisiä 

neuvotteluja. Sekä EU että Yhdysvallat kannattivat voimakkaasti YK:n turvallisuusneuvoston 

päätöslauselman 1929 hyväksymistä, jolla laajennettiin Iranin vastaisia rajoittavia toimenpiteitä. 
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 Euroopan parlamentti antoi 11.11.2010 päätöslauselman tulevasta EU:n ja Yhdysvaltojen 

huippukokouksesta ja transatlanttisen talousneuvoston kokouksesta (P7_TA-

PROV(2010)0396). 



 

12562/11  vk,ht/VK,HT/sp 35 

LIITE DG K   FI 

EU ja Yhdysvallat tekivät yhteistyötä yhä useammassa kriisinhallintaoperaatiossa, mukaan lukien 

EUTM Somalia, EU NAVFOR Atalanta ja EU:n oikeusvaltio-operaatio EULEX Kosovossa, joihin 

Yhdysvallat osallistui lähettämällä väliaikaista henkilöstöä. Afganistanissa toteutetut toimet 

käsittivät EUPOL-operaation tekemän yhteistyön Yhdysvaltojen johtaman, vastuunsiirtoa 

turvallisuuden osalta koskevan koulutusoperaation CSTC-A (Combined Security Transition 

Command - Afghanistan) kanssa, joka on sittemmin yhdistetty uuteen Naton koulutusoperaatioon 

Afganistanissa (NTM-A). Avaruuden turvallisuutta koskeva EU:n ja Yhdysvaltojen 

tutkimusyhteistyösopimus tehtiin 18. marraskuuta. EU:n ja Yhdysvaltojen yhteistyö ulotettiin 

koskemaan myös koulutusta ja harjoituksia. Yhdysvallat tarkkaili kesäkuussa MILEX 10 

-harjoitusta, joka on EU:n viides sotilasalan harjoitus. 

EU ja Yhdysvallat jatkoivat tiivistä yhteistyötään terrorismin torjumiseksi, mihin liittyi myös 

sopimuksen tekeminen terrorismin rahoituksen jäljittämisestä. Lisäksi käynnistettiin neuvottelut 

matkustajarekisteritietoja (PNR) koskevasta sopimuksesta joulukuussa annettujen 

neuvotteluvaltuutusten perusteella. 

EU:n ja Kanadan
41

 Brysselissä toukokuussa 2010 pidetyssä huippukokouksessa tarjoutui tilaisuus 

käydä laaja-alaisia keskusteluja. Aiheina oli muun muassa kahdenvälisen toimintaohjelman 

tarkistaminen ottaen erityisesti huomioon käynnissä olevat neuvottelut kattavasta talous- ja 

kauppasopimuksesta, yhteistyö ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla, kansainväliset kysymykset ja 

Kanadan toimikausi G8-ryhmän puheenjohtajana. Kanada osallistui vuoden 2010 aikana EU:n 

YTPP-operaatioihin Afganistanissa, palestiinalaisalueilla ja Kosovossa. Kanadalaiset tarkkailijat 

osallistuivat EU:n vaalitarkkailuvaltuuskuntiin Sudanissa, Etiopiassa ja Burundissa. Neuvosto antoi 

6. joulukuuta valtuutuksen neuvottelujen käymiseksi EU:n ja Kanadan puitesopimuksen 

kehittämisestä. 

                                                 
41

 Euroopan parlamentti antoi 5.5.2010 päätöslauselman EU:n ja Kanadan huippukokouksesta 

(P7_TA-PROV(2010)0142). 
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Poliittiset suhteet Latinalaiseen Amerikkaan ja Karibiaan
42

 vahvistuivat edelleen vuonna 2010. 

EU:n sekä Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueen kuudes huippukokous pidettiin Madridissa 

18. toukokuuta 2010. Siihen osallistuivat Eurooppa-neuvoston ja Euroopan komission 

puheenjohtajat ja korkea edustaja. Huippukokouksessa saatiin päätökseen neuvottelut Keski-

Amerikan kanssa tehtävästä assosiaatiosopimuksesta, saatiin pitkään jatkuneen pattitilanteen 

jälkeen uudelleen vauhtiin neuvottelut assosiaatiosopimuksesta Mercosur-maiden kanssa, 

perustettiin Latinalaisen Amerikan investointiväline (LAIF), tehtiin päätös EU–LAC-säätiön 

perustamisesta ja hyväksyttiin toimintasuunnitelma konkreettisten toimien toteuttamisen 

edistämisestä avainaloilla. Huippukokouksen yhteydessä järjestettiin useita muita tärkeitä 

tapaamisia, mukaan lukien EU:n ja LAC-maiden ulkoministerikokous. 

EU:n ja Meksikon huippukokouksessa 16. toukokuuta hyväksyttiin virallisesti EU:n ja Meksikon 

strategista kumppanuutta koskeva yhteinen täytäntöönpanosuunnitelma ja todettiin olevan tärkeää 

käynnistää alakohtaiset poliittiset vuoropuhelut makrotaloudellisista kysymyksistä ja 

turvallisuudesta. 

Chilen kanssa 17. toukokuuta pidetyssä huippukokouksessa vahvistettiin, että 

assosiaatiosopimuksen täytäntöönpano on ollut menestyksekästä. Siinä keskityttiin myös 

helmikuussa 2010 tapahtuneen maanjäristyksen jälkeiseen tilanteeseen. 

Mercosurin kanssa 17. toukokuuta pidetyn huippukokouksen saavutuksena – sen lisäksi, että 

assosiaatiosopimuksesta käytävät neuvottelut käynnistettiin uudelleen, – päämiehet sitoutuivat 

välttämään protektionismia, toteuttamaan tiiviimpää yhteistyötä tieteen ja teknologian alalla ja 

lisäämään toimien koordinointia kansainvälisillä foorumeilla. 

Andien maiden yhteisön kanssa 19. toukokuuta pidetyssä huippukokouksessa pantiin tyytyväisenä 

merkille Kolumbian ja Perun kanssa tehtävää kauppasopimusta koskevien neuvottelujen päätökseen 

saattaminen sekä sitouduttiin kehittämään yhteistyötä huumausaineiden torjunnassa. 

Keski-Amerikan kanssa pidetyssä huippukokouksessa 19. toukokuuta päätettiin tiivistää 

yhteistyötä turvallisuuteen ja ilmastonmuutokseen liittyvissä kysymyksissä. 

                                                 
42

 Euroopan parlamentti antoi 5.5.2010 päätöslauselman Euroopan parlamentin päätöslauselma 

5. toukokuuta 2010 Latinalaista Amerikkaa koskevasta EU:n strategiasta (P7_TA-

PROV(2010)0141). 
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EU:n ja Karibian AKT-valtioiden foorumin (CARIFORUM) huippukokouksessa 17. toukokuuta 

kannatettiin uudistettua alueellista poliittista vuoropuhelua, joka oli käynnistetty aiemmin keväällä, 

ja päätettiin käynnistää EU:n ja Karibian valtioiden yhteistä strategiaa koskeva työ sekä 

hyväksyttiin yleiset kehykset. 

EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarinen edustajakokous (EUROLAT) antoi 

panoksensa Madridin huippukokoukseen esittämällä 15. toukokuuta sarjan suosituksia, jotka 

koskivat muun muassa kahden alueen välistä yhteistyötä, alueellisen yhdentymisen prosesseja, EU–

LAC-säätiötä, muuttoliikettä, ilmastonmuutosta, uusiutuvia energialähteitä ja rahoituskriisiä. 

EU:n ja Brasilian huippukokouksessa heinäkuussa 2010 vahvistettiin näiden kahden osapuolen 

välisen strategisen suhteen lujuus. Kokouksen keskeisiä aiheita olivat ilmastonmuutos, 

kansainvälinen talous- ja rahoituskriisi ja G20-ryhmä. Siviili-ilmailualan sopimukset 

allekirjoitettiin, ja käynnistettiin bioenergia-alaa koskeva kolmen osapuolen yhteistyöaloite 

Mosambikin kanssa.  

EU:n ja Kuuban
43

 poliittisen vuoropuhelun viides kokous järjestettiin 10. kesäkuuta Pariisissa. 

Esiin otettiin ihmisoikeuskysymykset sekä kansainvälisiä asioita, kuten ilmastonmuutos. 

Ulkoasiainneuvosto antoi 25. lokakuuta korkealle edustajalle tehtäväksi laatia analyysi Kuuban 

hallituksen toteuttamista toimista ja johtaa pohdintaa niiden vaikutuksista EU:hun. Osana tätä 

pohdintaa ja yhteisen kannan perusteella korkeaa edustajaa pyydettiin kartoittamaan edistymistä ja 

raportoimaan siitä. 

Haitissa
44

 tammikuussa 2010 tapahtuneen traagisen maanjäristyksen jälkeen EU toimitti 

huomattavan määrän humanitaarista apua ja kehitysyhteistyötukea katastrofista kärsineelle 

väestölle. EU antoi ratkaisevan tärkeää talousarviotukea hallituksen toimien ylläpitoa varten sekä 

rahoitusta vaaliprosessin tueksi. Korkea edustaja vieraili Haitissa maaliskuussa 2010 ja osallistui 

maaliskuussa 2010 komission jäsenten Andris Piebalgsin ja Kristalina Georgievan kanssa New 

Yorkissa pidettyyn, Haitin uudelleenrakentamisen tukemista käsitelleeseen kansainväliseen 

rahoittajien konferenssiin, jossa hän ilmoitti yli 1,2 miljardin euron suuruisesta EU:n 

kertaluonteisesta avustusmäärästä. 

                                                 
43

 Euroopan parlamentti antoi 11.3.2010 päätöslauselman Kuuban tilanteesta (P7_TA-

PROV(2010)0063). 
44

 Euroopan parlamentti antoi 10.2.2010 päätöslauselman Haitin maanjäristyksestä (P7_TA-

PROV(2010)0015). 
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Vuoden aikana kokoontuivat yhteiset komiteat Argentiinan, Meksikon ja Chilen kanssa. 

Argentiinan kanssa pidetyssä kokouksessa hyväksyttiin kaudelle 2010–2013 yhteinen 

työsuunnitelma, jonka tarkoituksena on syventää kahdenvälisiä suhteita. Meksikon kanssa 

pidetyssä kokouksessa arvioitiin EU:n ja Meksikon strategisen kumppanuuden viitekehykseen 

kuuluvan täytäntöönpanosuunnitelman toteuttamista. Ensimmäinen ihmisoikeusvuoropuhelun 

kokous Meksikon kanssa järjestettiin myös vuonna 2010.
45

 Chilen kanssa käydyissä keskusteluissa 

käsiteltiin kahdenvälisen suhteen eri aloja, muun muassa kehitys- ja innovointiassosiaation 

täytäntöönpanoa. Alueellisella tasolla järjestettiin maaliskuussa 2010 EU:n ja Andien maiden 

yhteisön tapaaminen, jossa käsiteltiin useita nykyisiin suhteisiin kuuluvia näkökohtia, kuten 

huumausaineiden vastaisia toimia, ilmastonmuutosta ja EU:n yhteistyön tilannetta. 

Ministerikokouksessa Rio-ryhmän kanssa New Yorkissa syyskuussa 2010 keskusteltiin 

Latinalaisen Amerikan ja Karibian valtioiden väliseen yhteisöön (CELAC) liittyvistä näkymistä. 

B. Uhkiin ja maailmanlaajuisiin haasteisiin vastaaminen 

Aseiden leviämisen estäminen ja aseriisunta 

EU:n toiminta tällä alalla vuonna 2010 perustui edelleen joukkotuhoaseiden leviämisen vastaiseen 

EU:n strategiaan vuodelta 2003
46

 sekä pienaseiden ja kevyiden aseiden laittoman keskittymisen ja 

kaupan torjumista koskevaan unionin strategiaan vuodelta 2005
47

. Tavoitteena oli panna täytäntöön 

joukkotuhoaseita koskeva vuoden 2008 toimintasuunnitelma
48

, jonka tarkoituksena on tehdä 

joukkotuhoaseiden leviämisen estämisestä monialainen painopiste EU:n ja jäsenvaltioiden 

politiikoissa lisäämällä tietoisuutta, määrittelemällä parhaita käytäntöjä ja kannustamalla toimien 

parempaan koordinointiin. 

                                                 
45

 Euroopan parlamentti antoi 11.3.2010 päätöslauselman väkivallan lisääntymisestä Meksikossa 

(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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EU tuki edelleen asiaankuuluvien kansainvälisten sopimusten ja muiden välineiden 

yleismaailmallista hyväksymistä ja niiden täysimääräistä täytäntöönpanoa. Tätä varten muun 

muassa toteutettiin konkreettisia toimia ja hankkeita, jotka rahoitettiin YUTP-alan määrärahoista
49

. 

EU pyrki edelleen sisällyttämään joukkotuhoaseiden
50

 sekä pienaseiden ja kevyiden aseiden
51

 

leviämisen estämisen sopimussuhteisiinsa kolmansien maiden kanssa. Vuonna 2010 tällaiset 

lausekkeet hyväksyttiin useiden maiden, muun muassa Vietnamin, Filippiinien ja Mongolian, 

kanssa. 

 

Joukkotuhoaseet ja niiden maaliinsaattamisjärjestelmät  

EU vaikutti osaltaan vuoden 2010 ydinsulkusopimuksen tarkistuskonferenssin onnistuneeseen 

lopputulokseen, ja se on sitoutunut sopimuksen kaikkien kolmen pilarin osalta – aseriisunta, 

ydinaseiden leviämisen estämisen ja ydinenergian rauhanomainen käyttö – hyväksyttyjen 

toimintasuunnitelmien täytäntöönpanoon, Lähi-idän osalta hyväksytyt sopimukset mukaan lukien. 

Ydinsulkusopimuksen tarkistuskonferenssin jatkotoimena EU tehosti toimia valmistellakseen EU:n 

seminaaria, joka on tarkoitus järjestää vuonna 2011 joukkotuhoaseista ja niiden 

maaliinsaattamisjärjestelmistä vapaan alueen perustamiseen Lähi-idässä johtavien luottamusta 

lisäävien toimien tukemisesta 13. joulukuuta 2010 annetun neuvoston päätöksen 2010/799 

täytäntöönpanemiseksi. 

Iranin vastaantulo oli riittämätön korkean edustajan yhdessä Kiinan, Ranskan, Saksan, Venäjän 

federaation, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Yhdysvaltojen kanssa tekemiin uusiin yrityksiin saada 

Iran osallistumaan merkityksellisiin neuvotteluihin. Tämän johdosta YK:n turvallisuusneuvosto 

hyväksyi uusia pakotteita, joita täydensivät uudet EU:n toimenpiteet. EU:n tavoitteena on 

edelleenkin rakentaa luottamukseen ja yhteistyöhön perustuva pitkäkestoinen suhde Iranin kanssa. 

Tämä riippuu edistymisestä kaikissa ongelmakysymyksissä, erityisesti ydinohjelmaa koskevassa 

kysymyksessä, mutta myös käsiteltäessä terrorismia, Iranin suhtautumista Lähi-idän 

rauhanprosessiin, alueellisia kysymyksiä ja ihmisoikeuksia. 

                                                 
49

 Ks. liitteet I ja III [täydennetään myöhemmin: täydellisen luettelon toimittaa myöhemmin 

EUH:n toimintapolitiikan koordinointi / Relex-työryhmä].  
50

  Lisätietoja EUH:n asesulkuosaston www-sivuilta:

 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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Korean demokraattisen kansantasavallan (Pohjois-Korean)
52

 osalta EU antoi edelleen vahvan 

tukensa kuuden osapuolen neuvotteluprosessille ja YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 

1718 ja 1874 täysimääräiselle täytäntöönpanolle. EU kannusti Koreoita pyrkimään keskenään 

sovintoon sekä alueen vakauttamiseen ja ydinaseriisuntaan Korean niemimaalla. EU oli edelleen 

huolissaan Pohjois-Korean ulkoisesta ydinasevarustelusta. EU kehotti uudelleen Pohjois-Koreaa 

luopumaan kaikista ydinaseista ja nykyisistä ydinohjelmista täydellisellä, todennettavissa olevalla ja 

pysyvällä tavalla
53

. 

EU edisti edelleen täydellisen ydinkoekieltosopimuksen (CTBT) pikaista voimaantuloa ja 

hyväksyi neuvoston päätöksen
54

 tarkoituksenaan tukea edelleen täydellisen 

ydinkoekieltosopimuksen järjestön (CTBTO) valmistelutoimikunnan toimintaa. 

EU tuki myös edelleen Wienissä päämajaansa pitävän Kansainvälisen atomienergiajärjestön 

(IAEA) toimia. EU on edelleen keskeinen avunantaja ydinturvallisuusrahastolle, josta saavat tukea 

yli 50 maata Afrikassa, Lähi-idässä, Latinalaisessa Amerikassa ja Aasiassa, ja se on valmis 

antamaan merkittävää rahoitusapua IAEA:n alaiselle ydinpolttoainepankille ja Seibersdorfissa 

sijaitsevan IAEA:n valvontalaboratorion uudenaikaistamiselle. 

EU on yleismaailmallisen kumppanuuden puitteissa täyttämässä aikataulun mukaisesti vuonna 

2012 miljardin euron suuruista sitoumustaan, ja tähän mennessä on käytetty yli 800 miljoonaa euroa 

ja sidottu 900 miljoonaa euroa.  

Kemiallisten aseiden kieltosopimuksen (CWC) osalta jatkettiin sopimuksen maailmanlaajuista 

hyväksymiseen ja täysimääräiseen täytäntöönpanoon liittyviä toimia. EU jatkoi työtä heinäkuussa 

2009 hyväksytyn neuvoston päätöksen pohjalta, jonka perustana olivat myönteiset kokemukset 

EU:n ja kemiallisten aseiden kieltojärjestön (OPCW) yhteistyöstä. EU aloitti myös OPCW:n 

tulevaisuutta koskevan kantansa käsittelyn. 

                                                 
52

 Euroopan parlamentti antoi 8.7.2010 päätöslauselman Pohjois-Korean tilanteesta (P7_TA-

PROV(2010)0279). 
53 Neuvoston asetus (EU) N:o 1283/2009, annettu 22 päivänä joulukuuta 2009, Korean 

demokraattiseen kansantasavaltaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun 

asetuksen (EY) N:o 329/2007 muuttamisesta, EUVL L 346, 23.12.2009, s. 1–25. 
54 Neuvoston päätös 2010/461/YUTP, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2010, täydellisen 

ydinkoekieltosopimuksen järjestön (CTBTO) valmistelutoimikunnan toimien tukemisesta sen 

monitorointi- ja todentamisvalmiuksien parantamiseksi ja joukkotuhoaseiden leviämisen 

vastaisen EU:n strategian täytäntöönpanon yhteydessä. 
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EU jatkoi toimia biologisiin aseisiin liittyvän, yhä laajempaa maailmanlaajuista huolta aiheuttavan 

uhan torjumiseksi. Pohjan tälle työlle muodostavat kaksi yhteistä toimintaa. Niistä toinen koskee 

biologisten aseiden kieltosopimuksen tukemista, ja siihen sisältyy useita hankkeita, joilla tuetaan 

sopimuksen maailmanlaajuista hyväksymistä, kansallista täytäntöönpanoa ja luottamusta lisääviä 

toimia. Toinen koskee bioturvallisuus- ja biouhkilta suojautumista koskevien Maailman 

terveysjärjestön toimien tukemista, ja sillä pannaan täytäntöön kansainvälinen terveyssäännöstö ja 

tunnustetaan ennaltaehkäisevien bioturvallisuutta ja biouhkilta suojautumista koskevien 

toimenpiteiden merkitys kansainväliselle turvallisuudelle. EU alkoi myös valmistella 

painopisteitään (noudattamista koskeva luottamus, kansallinen täytäntöönpano ja sopimuksen 

maailmanlaajuinen hyväksyminen) biologisten aseiden kieltosopimuksen vuonna 2011 pidettävän 

tarkistuskonferenssin onnistumista varten ja kävi sitä varten tiiviitä neuvotteluja vuonna 2010 

pidetyn sopimusvaltioiden kokouksen yhteydessä.  

Vientivalvontaprosessien osalta EU tuki YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 1540, 

1673 ja 1810 täytäntöönpanoa hyväksymällä neuvoston yhteisen toiminnan
55

, jonka tarkoituksena 

on vahvistaa kolmansien maiden viranomaisten taitoja ja valmiuksia. EU on osallistunut usean 

sellaisen alueellisen seminaarin yhteisrahoitukseen, joissa on tarjoutunut tilaisuus kartoittaa 

erityistarpeita ja puutteita vientivalvonnan alalla.  

EU jatkoi Haagin käytännesäännöstöä tukevan neuvoston päätöksen
56

 täytäntöönpanoa. Päätös on 

ainoa ohjuksia eli joukkotuhoaseiden ensisijaisia kantolaitteita käsittelevä kansainvälinen väline. 

Tämän vuoksi käytännesäännöstön ulkopuolisten valtioiden mukaan ottaminen on ratkaisevan 

tärkeää. 

EU jatkoi neuvotellen kolmansien maiden kanssa työtään kansainvälistä käytännesäännöstöä 

koskevan luonnoksen laatimiseksi luottamusta ja avoimuutta lisäävistä toimenpiteistä 

ulkoavaruuteen liittyvän toiminnan osalta. 

                                                 
55

 Neuvoston yhteinen toiminta 2008/368/YUTP, hyväksytty 14.5.2008, EUVL L 127, 

15.5.2008, s. 78–83. 
56

 Neuvoston päätös 2008/974/YUTP, tehty 18.12.2008, EUVL L 345, 23.12.2008, s. 91–95. 
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Tavanomaiset aseet: Pienaseet ja kevyet aseet, jalkaväkimiinat ja sodan räjähtämättömät jäänteet  

Jäsenvaltioiden tavanomaisia aseita koskevia vientivalvontapolitiikkoja toteutettiin edelleen 

joulukuussa 2008 hyväksytyn neuvoston yhteisen kannan mukaisesti. Yhteisessä kannassa 

määritellään yhteiset säännöt sotilasteknologian ja puolustustarvikkeiden viennin valvonnalle. 

Panemalla täytäntöön mainitun yhteisen kannan EU:n jäsenvaltiot soveltavat vastuuntuntoista ja 

läpinäkyvää asevientivalvontaa. 

Vuonna 2010 EU oli erityisesti aktiivinen ulkopuolisiin maihin suuntautuvissa rahoitus- ja 

tukialoitteissa, joilla vahvistetaan tehokkaan asevientivalvonnan toteuttamista kolmansissa maissa. 

EU tuki edelleen asekauppasopimusta koskevia neuvotteluja toteuttaen intensiivisiä ja 

kohdennettuja toimia maailmanlaajuisesti
57

. Neuvoston päätös asekauppasopimusta koskevien 

neuvottelujen tukemisesta hyväksyttiin vuonna 2010. 

Vuonna 2005 vahvistetun strategiansa mukaisesti EU toimi edelleen pienaseiden ja kevyiden 

aseiden tiukan valvonnan puolesta kaikilla monenvälisillä foorumeilla ja kolmansien maiden kanssa 

käymässään poliittisessa vuoropuhelussa. EU rahoitti esimerkiksi välineiden ja tekniikoiden 

kehittämistä sellaisten epäilyttävien lentorahtialusten valvontaa ja kohdentamista varten, joiden 

epäillään osallistuvan pienaseiden ja kevyiden aseiden laittomaan kauppaan
58

. EU antoi apua myös 

asevarastojen hallinnointiin, aseiden keräämiseen, rekisteröintiin ja aseiden siirtojen raportointiin 

sekä ylijäämien hävittämiseen Länsi-Balkanilla. 

                                                 
57 Neuvoston päätös 2009/42/YUTP, tehty 19 päivänä tammikuuta 2009, EU:n toimien 

tukemisesta Euroopan turvallisuusstrategian puitteissa asekauppasopimukseen johtavan 

prosessin edistämiseksi kolmansissa maissa, EUVL L 17, 22.1.2009, s. 39–44, ja neuvoston 

päätös 2010/336/YUTP, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2009, asekauppasopimusta tukevista 

EU:n toimista Euroopan turvallisuusstrategian puitteissa, EUVL L 152, 18.6.2010, s. 14–20. 
58 Neuvoston päätös 2010/765/YUTP, hyväksytty 2 päivänä joulukuuta 2010, EUVL L 327, 

11.12.2010, s. 44–48. 
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EU edisti edelleen jalkaväkimiinat kieltävän Ottawan sopimuksen ja rypäleammuksia koskeva 

kansainvälisen yleissopimuksen maailmanlaajuista hyväksymistä ja täysimääräistä 

täytäntöönpanoa. EU oli vuonna 2010 myös aktiivinen neuvotteluissa tiettyjä tavanomaisia aseita 

koskevaan YK:n yleissopimukseen liitettävästä uudesta rypäleammuksia koskevasta 

pöytäkirjasta, ja se osallistui tarkkailijana rypäleammuksia koskevan Oslon yleissopimuksen 

sopimusvaltioiden ensimmäiseen kokoukseen (Vientiane, 8.–12. marraskuuta 2010).
59

 

Terrorismi 

EU käsitteli terrorismin uhkaa vuonna 2010 YK:n puitteissa ja suhteissaan kolmansiin maihin ja 

kansainvälisiin järjestöihin. Tässä yhteydessä sen toimintaa ohjasi periaate, jonka mukaan tehokkaat 

terrorismin vastaiset toimet ja ihmisoikeuksien suojelu, perusvapaudet ja oikeusvaltioperiaate ovat 

toisiaan täydentäviä ja vahvistavia tavoitteita. Aihekohtaisilla aloilla painopisteenä oli terrorismin 

ennaltaehkäisy, radikalisoitumisen ja terroristiryhmiin värväyksen sekä terrorismin rahoituksen 

torjuminen sekä EU:n sisällä että sen ulkopuolella. 

YK:n vuonna 2006 vahvistetulle maailmanlaajuiselle terrorisminvastaiselle strategialle ja 

terrorismin torjunnan vastaisille G8:n aloitteille erityisesti Rooma-Lyon-työryhmässä 

keskeytyksettä antamansa tuen puitteissa EU käynnisti Keski-Aasiassa aloitteen, jolla on tarkoitus 

vahvistaa strategian toteuttamista ja tehostaa alueellista yhteistyötä. 

Pakistan ja Afganistan, Kaakkois-Aasia, Sahelin alue, Jemen, Somalia ja Afrikan sarven alue sekä 

Keski-Aasia olivat edelleen keskeisiä kohteita EU:n terrorisminvastaisessa toiminnassa. Sahelin 

alueeseen EU kiinnitti entistä enemmän huomiota, mikä johtui tarpeesta reagoida huononevaan 

turvallisuustilanteeseen ja estää EU:n kansalaisten sieppaukset. EU tehosti myös kolmansien 

maiden kanssa käymäänsä poliittista vuoropuhelua ja tekemäänsä yhteistyötä terrorismin torjunnan 

alan valmiuksien kehittämisestä. Tällaista vuoropuhelua käytiin Marokon, Venäjän, Japanin, 

Yhdysvaltojen, Intian ja YK:n kanssa. Tärkeimpänä rahoitusvälineenä kolmansien maiden 

tukemisessa näiden pyrkimyksissä estää ja torjua terrorismia oli edelleen vakautusväline. 
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 Euroopan parlamentti antoi 8.7.2010 päätöslauselman rypäleammuksia koskevan 

yleissopimuksen voimaantulosta 1. elokuuta 2010 ja EU:n roolista (P7_TA-

PROV(2010)0285). 
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Energiavarmuus 

EU oli tietoinen viime aikojen kriisien osoittamasta haavoittuvaisuudestaan sekä EU:n 

mahdollisuuksista parantaa tilannettaan, minkä vuoksi energiavarmuus pysyi keskeisenä EU:n 

käsittelemänä aiheena vuonna 2010. Lissabonin sopimuksen myötä voimaan tuli tärkeitä energia-

alaa koskevia uusia määräyksiä: sopimuksessa määrätään erityisesti, että EU:n energiapolitiikalla 

pyritään varmistamaan energian toimitusvarmuus unionissa. Komission marraskuussa 2010 

antamassa tiedonannossa "Energia 2020: Strategia kilpailukykyisen, kestävän ja varman 

energiansaannin turvaamiseksi" korostettiin energiavarmuuden sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikan 

välistä tiiviistä vuorovaikutussuhdetta.  

Energiakysymyksissä EU:n suhteita Venäjään leimasi edelleen vahva keskinäinen riippuvaisuus, 

sillä Venäjä oli edelleen EU:n tärkein ulkopuolinen energiantoimittaja ja EU oli Venäjän 

hiilivetyvarojen suurin kuluttaja. Marraskuussa 2009 allekirjoitettuun EU:n ja Venäjän energia-

alan varhaisvaroitusjärjestelmään tukeuduttiin vuonna 2010, kun Venäjän ja Valko-Venäjän 

väliset riidat haittasivat tilapäisesti öljyn ja maakaasun siirtoa Valko-Venäjän kautta EU:hun. 

EU:n ja Venäjän huippukokouksissa touko–kesäkuussa 2010 sekä joulukuussa 2010 sekä EU:n ja 

Venäjän välisessä energia-asioita käsittelevässä pysyvässä kumppanuusneuvostossa marraskuussa 

2010 tarjoutui hyvä tilaisuus myös energiavarmuuteen liittyvien kysymysten käsittelyyn.  

Huolimatta siitä, että Venäjä erosi vuonna 2009 energiaperuskirjasta tehdystä sopimuksesta, se 

osallistui edelleen vuoden 2010 aikana teknisellä tasolla energiaperuskirjan puitteissa järjestettyihin 

kokouksiin. Marraskuussa 2010 Venäjä antoi EU:lle tiedoksi luonnoksen yleissopimukseksi 

energian kansainvälisen toimitusvarmuuden takaamisesta.  

EU:n kanssa tekemänsä tiivistetyn energia-alan yhteistyön puitteissa Moldova liittyi 

energiayhteisöön toukokuussa 2010 ja Ukraina päätti tehdä samoin vuoden 2011 alussa. Tämän 

myötä sääntöihin perustuvat EU:n energia-alan sisämarkkinat laajennettiin näihin kahteen maahan, 

mikä vahvisti energiavarmuutta. Ukrainan ja Moldovan energiamarkkinoiden yhdentymistä EU:n 

markkinoihin koskeva työ edistyi vuonna 2010. 
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Kahdenvälisiä energia-alan keskusteluja jatkettiin muiden kolmansien maiden kanssa. Muun 

muassa Irakin kanssa allekirjoitettiin yhteisymmärryspöytäkirja tammikuussa 2010. Vuonna 2010 

käynnistyi toinen vaihe EU:n ja Välimeren alueen energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyössä, 

johon osallistui EU:n sääntelyviranomaisia sekä seitsemän arabimaata, Israel ja 

palestiinalaishallinto.  

Energian kuljetusväylien vahvistaminen oli edelleen EU:n Keski-Aasian strategian keskeinen 

painopistealue. Yhteistyötä tehostettiin vuoden aikana korkean tason yhteydenpidolla ja 

järjestämällä työryhmien teknisiä kokouksia. 

Edistääkseen uusiutuvan energian laajaa ja kestävää käyttöä EU liittyi kansainvälinen uusiutuvan 

energian viraston (IRENA) täysjäseneksi ratifioimalla sen perussäännön heinäkuussa 2010. 

Ilmastonmuutos ja kansainvälinen turvallisuus 

Korkeana edustajana toimineen pääsihteerin Javier Solanan ja Euroopan komission Eurooppa-

neuvostolle vuonna 2008 antaman yhteisen asiakirjan
60

 ja sen johdosta annettujen neuvoston 

päätelmien täytäntöönpanoa jatkettiin vuonna 2010. Täytäntöönpanossa keskityttiin vuoropuhelun 

tiivistämiseen ja kansainvälisen yhteistyön tehostamiseen muiden monenvälisten toimijoiden 

kanssa, järjestelmällisen vuoropuhelun käymiseen kolmansien osapuolten kanssa mahdollisten 

ilmastonmuutoksesta aiheutuvien, alueelliseen turvallisuuteen kohdistuvien riskien kartoittamiseksi 

sekä tietoisuuden lisäämiseen ja yhteisiin vastatoimiin ilmastonmuutoksesta turvallisuuteen 

aiheutuvien vaikutusten varalta. Saavutuksiin kuului muun muassa pohjoisamerikkalaisille ja 

eurooppalaisille viranomaisten, akateemisten laitosten ja kansalaisjärjestöjen edustajille suunnattu, 

ilmastonmuutosta ja turvallisuutta käsitellyt transatlanttinen vuoropuhelu, joka käsitti useita 

workshop-tilaisuuksia ja seminaareja.  

EU:n valmiuksia käsitellä ilmastonmuutokseen ja kansainväliseen turvallisuuteen liittyviä asioita 

kehitettiin edelleen. Ilmastonmuutosta ja kansainvälistä turvallisuutta käsittelevä EU:n epävirallinen 

ohjausryhmä jatkoi työtään toimien pääasiallisena keskustelu- ja koordinointifoorumina tämän 

aiheen käsittelylle EU:ssa. EU:n sotilasesikunta ja Euroopan puolustusvirasto tarkastelivat keinoja, 

joilla voitaisiin vähentää YTPP-operaatioiden ympäristövaikutuksia. 
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 Ks. "Ilmastonmuutos ja kansainvälinen turvallisuus" (neuvoston asiak. 7249/08). 
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Osana ilmastonmuutosneuvotteluja yleisemmin Eurooppa-neuvosto kehotti Kööpenhaminan 

konferenssin jälkeen maaliskuussa 2010 EU:ta tehostamaan toimintaansa kolmansien maiden 

suhteen ottamalla ilmastonmuutoskysymykset esille kaikissa alueellisissa ja kahdenvälisissä 

kokouksissa, myös huippukokoustasolla, sekä muilla foorumeilla, esimerkiksi G20-ryhmässä. Tämä 

pantiin toimeen kaikilla tasoilla vuonna 2010. 

EU:n "vihreän diplomatian verkosto", joka perustettiin vuonna 2003, teki tärkeää valmistelutyötä 

Cancúnissa joulukuussa 2010 järjestettyä YK:n ilmastosopimuksen 16. osapuolikonferenssia varten. 

C. Tehokkaamman monenvälisen järjestyksen edistäminen 

Tietoisena siitä, että maailmanlaajuiset haasteet edellyttävät maailmanlaajuisia ratkaisuja, EU antoi 

edelleen varauksettoman tukensa monenväliselle toiminnalle, mikä todetaan myös Lissabonin 

sopimuksessa. Vuoden aikana toteutetuissa toimissa keskityttiin Lissabonin sopimuksen 

täytäntöönpanoon. 

Yhdistyneet kansakunnat 

YK:n vahvistaminen oli edelleen keskeinen osa-alue EU:n ulkoisessa toiminnassa. EU:n määritteli 

YK:n yleiskokouksen 65. istunnossa
61

 käsiteltävien aiheiden painopisteiksi kansainvälisen rauhan ja 

turvallisuuden, ympäristön ja kestävän kehityksen, ihmisoikeudet ja YK:n järjestelmän 

uudistamisen. 

EU pyrki vuoden 2010 alusta alkaen saamaan YK:n yleiskokouksen antamaan päätöslauselman 

EU:n osallistumisesta YK:n työhön, minkä tarkoituksena oli panna täytäntöön Lissabonin 

sopimuksen mukainen ulkoinen edustus YK:ssa ja säilyttää samalla EU:n tarkkailija-asema. 

Toiminnan lykkääntymisen jälkeen 14. syyskuuta 2010 korkea edustaja perusti työryhmän, jonka 

oli tarkoitus varmistaa kampanjan onnistuminen. Virallisia yhteydenottoja toteutettiin kolmansien 

maiden pääkaupungeissa loka- ja marraskuussa 2010 tarkoituksena antaa selkeä signaali siitä, että 

EU ajoi jälleen aktiivisesti prosessia eteenpäin. Tämän ensivaiheen jälkeen 22. marraskuuta 2010 

järjestettiin New Yorkissa neuvottelut tilanteesta kokonaisuudessaan. YK:n jäsenkunnan näissä 

neuvotteluissa tekemät huomautukset ja ehdotukset otettiin huomioon YK:n jäsenkunnalle 

9. joulukuuta 2010 toimitetussa tarkistetussa päätöslauselmaehdotuksessa. Uuden tekstin pohjalta 

käynnistettiin kokonaisvaltainen ja maailmanlaajuinen kampanja kannatuksen hankkimiseksi 

tarkistetulle päätöslauselmaehdotukselle. 
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 Asiakirjan 10170/10 mukaisesti. Euroopan parlamentti esitti 20.3.2010 antamassaan 

päätöslauselmassa neuvostolle suosituksia EU:n painopisteiksi YK:n yleiskokouksen 

65. istuntoa varten (P7_TA(2010)0084).  
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Suojeluvastuun periaatteen täytäntöönpano oli vuonna 2010 edelleen EU:n keskeinen painopiste 

YK:ssa. EU jatkoi keskustelua ja työtä, joka koski mainitun toimintaperiaatteen täytäntöönpanoa 

EU:n ja jäsenvaltioiden välineissä ja politiikoissa. 

EU:n johdolla YK otti määrätietoisen askeleen siviilien suojelua koskevan toimintaperiaatteen 

soveltamiseksi käytännössä ja parantamiseksi. Samalla kun nämä toimet sisällytettiin YK:n 

rauhanturvaoperaatioiden toimeksiantoihin, suojelua paikan päällä vahvistettiin entisestään, minkä 

suhteen EU:n toimilla ja määrätietoisella diplomatialla oli ratkaiseva merkitys. Samanaikaisesti EU 

päivitti omat suuntaviivansa siviilien suojelua koskevaksi toimintaperiaatteeksi YTPP-operaatioiden 

yhteydessä. 

YK:n rauhanrakentamisen arkkitehtuurin tarkistaminen oli yksi tärkeimmistä saavutuksista YK:n 

kehittämisessä vuonna 2010. EU:lla oli johtava rooli rauhanrakennuskomission uudistetun 

sitoumuksen ja sen toiminnan aktivoimisen ohjaamisessa. EU:n ja sen jäsenvaltioiden vahva ja 

varhainen toiminta tarkistuksen valmisteluissa varmisti sen, että tarkistuksen päätavoitteeksi otettiin 

rauhanrakennuskomission aiempaa merkityksellisempi ja joustavampi osallistuminen toimiin 

paikan päällä ja vahvempi suhde sen ja YK:n turvallisuusneuvoston ja yleiskokouksen sekä 

kansainvälisten rahoituslaitosten välillä. Suositusten täytäntöönpano alkoi välittömästi, ja EU tukee 

sitä. 

Etyj
62

 

EU tuki vuonna 2010 Etyjin toimia monissa alueellisissa ja alakohtaisissa kysymyksissä. EU 

kiinnitti erityistä huomiota varhaisvaroitukseen, konfliktinestoon ja -ratkaisuun, kriisinhallintaan 

ja konfliktinjälkeiseen olojen normalisoimiseen, muun muassa vähemmistövaltuutetun työn sekä 

Etyjin kenttäoperaatioissa tehtävän luottamuksen ja demokratian rakentamistyön avulla, sekä 

Etyjin humanitaariseen ulottuvuuteen, muun muassa tukemalla Etyjin demokraattisten 

instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimistoa sekä mediavaltuutettua. Yhteistyötä Etyjin kanssa 

kehitettiin edelleen rajaturvallisuuden sekä turvallisuuden ja huumausaineiden valvonnan alalla. 
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 Euroopan parlamentti antoi 11.11.2010 päätöslauselman Euroopan unionin roolista Etyjin 

vahvistamisessa (P7_TA-PROV(2010)0399). 
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EU painotti edelleen pitävänsä tärkeänä Etyjin toimielinten riippumattomuuden takaamista. EU 

myös tuomitsi johdonmukaisesti tiedotusvälineiden vapauden kielteisen kehityksen Etyjin 

alueella sekä toimittajiin ja ihmisoikeuksien puolustajiin kohdistuvat hyökkäykset ja vaati 

toimenpiteitä näihin ongelmiin reagoimiseksi. 

EU jatkoi aktiivista osallistumistaan Euroopan turvallisuuden tulevaisuudesta käytävään 

vuoropuheluun, joka perustuu Ateenan ministerineuvostossa vuonna 2009 aloitettuun Korfun 

prosessiin, toimimalla erityisesti hyödyllisenä apuna valmisteltaessa joulukuussa 2010 Astanassa 

pidettyä Etyjin huippukokousta. Oli suureksi osaksi EU:n ansiota, että huippukokouksessa 

saavutettiin hyvä tulos hyväksymällä poliittinen julistus, jossa vahvistettiin uudelleen Helsingin 

periaatteet ja esitettiin visio tulevasta euroatlanttisesta ja euraasialaisesta turvallisuusyhteisöstä. 

EU:n rooli oli ratkaiseva erityisesti sen varmistamisessa, että julistuksesta ilmenivät 

yksiselitteisesti nykyiset sitoumukset Etyjin kolmen ulottuvuuden osalta.  

Euroopan neuvosto 

EU jatkoi yhteistyötään Euroopan neuvoston kanssa järjestöjen välisen yhteistyöpöytäkirjan 

mukaisesti erityisesti Euroopan naapuruuspolitiikan soveltamisalueella ja Länsi-Balkanilla 

demokratiaan, oikeusvaltioon ja ihmisoikeuksiin liittyvissä kysymyksissä. Yhteistyö Venetsian 

komission kanssa perustuslaillisissa ja lainsäädäntökysymyksissä jatkui hyvänä, ja sen yhteydessä 

kaavailtiin uusia yhteistyönäkymiä Välimeren eteläpuolisen alueen ja Keski-Aasian kanssa. EU 

aloitti heinäkuussa neuvottelut EU:n liittymisestä Euroopan ihmisoikeussopimukseen ja asetti oman 

valtuuskunnan Euroopan neuvostoon syyskuussa 2010. 
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D. Ihmisoikeudet, demokratia ja oikeusvaltio  

EU:n työtä ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltion alalla leimasi se, että vuosi 2010 oli 

Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanon ensimmäinen kokonainen vuosi. Näiden aiheiden 

keskeisyys näkyi korkean edustajan Euroopan parlamentille 16. kesäkuuta 2010 esittämissä 

huomioissa. Tässä tilaisuudessa hän esitti ihmisoikeuksia koskevan lähestymistapansa päälinjat. 

Hän ilmoitti myös kuulemisprosessin käynnistämisestä EU:n politiikan tarkistamiseksi ja EU:n 

uudesta ihmisoikeusstrategiasta keskustelemiseksi.
63

 

Monenkeskinen ihmisoikeustyö kehittyi vuoden 2010 aikana, varsinkin vuonna 2011 tehtävän 

YK:n ihmisoikeusneuvostoa koskevan tarkistuksen valmisteluista johtuneen aktiivisen toiminnan 

vuoksi. Jo ihmisoikeusneuvoston toimintaa koskevista säännöistä ja menettelyistä käytyjen 

keskustelujen aikana ilmeni muita merkkejä siitä, että ihmisoikeusneuvosto oli alkanut hyödyntää 

mahdollisuuksiaan ja toimeksiantonsa mukaisesti edistää kaikkien ihmisoikeuksien ja 

perusvapauksien suojelun yleismaailmallista kunnioittamista. 
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 Euroopan parlamentti antoi 16.12.2010 päätöslauselman vuosittaisesta ihmisoikeusraportista 

2009 sekä Euroopan unionin ihmisoikeuspolitiikasta (P7_TA-PROV(2010)0489). 
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EU saattoi todeta saavuttaneensa ihmisoikeusneuvostossa huomattavaa menestystä joissakin 

asioissa vuonna 2010
64

 pitkälti sen ansiosta, että oli toiminut aktiivisesti alueitten välisissä 

ryhmittymissä ja tärkeimpien kumppaneidensa kanssa. YK:n eri alojen erityisraportoijien 

toimeksiantoja jatkettiin. EU tuki uuden toimeksiannon luomista sellaista erityisraportoijaa varten, 

jonka alana ovat oikeudet rauhanomaiseen kokoontumis- ja yhdistymisvapauteen. Päätöslauselmia 

annettiin Kongon demokraattisen tasavallan
65

 
66

, Guinean, Kirgisian tasavallan
67

 ja Afganistanin 

ihmisoikeustilanteesta sekä uskonnon ja uskonvapaudesta. EU oli tyytyväinen Norsunluurannikolla 

vuoden 2010 lopulla pidetyn ihmisoikeusneuvoston erityisistunnon myönteisiin tuloksiin. 

Valitettavasti ihmisoikeusneuvostossa oli myös joitakin kielteisiä suuntauksia. Niihin kuuluivat 

ennennäkemättömät yritykset heikentää ihmisoikeusneuvoston puheenjohtajan valtaa ja ankaran 

kritiikin kohdistaminen tapaan, jolla YK:n erityisraportoijat tekevät erittäin vaikeaa työtään. 

Yleisemmin vuonna 2010 koko ihmisoikeuksien puolustajien käsite asetettiin uudella tavalla 

kyseenalaiseksi. EU puolusti tätä käsitettä selväsanaisesti korkean edustajan johdolla. 

Myöhemmin samana vuonna EU saavutti kaikki päätavoitteensa YK:n yleiskokouksen 

kolmannessa komiteassa, joka käsittelee ihmisoikeuskysymyksiä New Yorkissa. Alueiden 

väliseen aloitteeseen perustuva päätöslauselma kuolemanrangaistusten täytäntöönpanon 

lykkäämisestä
68

 hyväksyttiin ennätyskannatuksella, ja uskonnollisen suvaitsemattomuuden 

vastainen päätöslauselma hyväksyttiin konsensuksella. Myös maakohtaisten päätöslauselmien 

antaminen Korean demokraattisesta kansantasavallasta ja Burmasta/Myanmarista onnistui. EU antoi 

tukensa Irania koskevalle aloitteelle. 
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 Euroopan parlamentti antoi 25.2.2010 päätöslauselman YK:n ihmisoikeusneuvostoa (Geneve 

1.–26. maaliskuuta 2010) koskevista parlamentin painopistealueista (P7_TA-

PROV(2010)0036). 
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 Euroopan parlamentti antoi 17.6.2010 päätöslauselman Kongon demokraattisesta tasavallasta: 

Floribert Chebeya Bahiziren tapaus (P7_TA-PROV(2010)0244). 
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 Euroopan parlamentti antoi 7.10.2010 päätöslauselman ihmisoikeuksien ja oikeusjärjestyksen 

suojelun puutteesta Kongon demokraattisessa tasavallassa (P7_TA-PROV(2010)0350). 
67

 Euroopan parlamentti antoi 5.5.2010 päätöslauselman Kirgisian tilanteesta (P7_TA-

PROV(2010)0149). 
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 Euroopan parlamentti antoi 7.10.2010 päätöslauselman kansainvälisestä 

kuolemanrangaistuksen vastaisesta päivästä (P6_TA-PROV(2010)0351). 
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EU:sta tuli ensimmäistä kertaa kokonaisvaltaisen YK:n ihmisoikeusyleissopimuksen itsenäinen 

osapuoli. Vammaisten oikeuksia koskevan YK:n vuoden 2006 yleissopimuksen virallinen 

vahvistusasiakirja talletettiin YK:n sopimusarkistoon 23. joulukuuta 2010. Tämä päätti 

ratifiointiprosessin, joka alkoi 26. marraskuussa 2009, kun neuvosto valmisteli tietä EU:n 

liittymiselle vammaisyleissopimukseen. (Kaikki EU:n jäsenvaltiot ovat allekirjoittaneet 

vammaisyleissopimuksen, ja 17 valtiota on jo ratifioinut sen.) 

Kahdenvälisessä työssään EU jatkoi pitkäaikaista politiikkaansa toimia yhdessä muiden maiden 

kanssa lähes 40 säännöllisen ihmisoikeusvuoropuhelun, neuvonpidon ja asiaa käsittelevän 

alakomitean välityksellä. Vuonna 2010 keskityttiin erityisesti tiettyjen ihmisoikeusvuoropuheluiden 

arvioimiseen niiden vaikuttavuuden varmistamiseksi ja niiden mukauttamiseksi uusiin haasteisiin 

kussakin maassa.  

Neuvosto hyväksyi 26. huhtikuuta 2010 päätelmät tehostetuista toimista, joilla ehkäistään naisiin 

kohdistuvaa väkivaltaa. Niissä korostettiin, että EU on sitoutunut torjumaan kaikkia rikoksia, 

joihin eivät kuulu vain elämää, fyysistä koskemattomuutta ja vapautta loukkaavat rikokset, vaan 

myös pakottaminen, uhkaaminen ja henkisen koskemattomuuden loukkaaminen. Näin EU vahvisti 

uudelleen edellyttävänsä tällaisten kysymysten kokonaisvaltaista tarkastelua niiden suuntaviivojen 

mukaisesti, jotka se on antanut naisiin kohdistuvan väkivallan torjunnasta. 
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Vuonna 2010 tuli kuluneeksi 10 vuotta siitä, kun annettiin naisia, rauhaa ja turvallisuutta 

koskeva Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1325, joka lisäsi 

huomattavasti mielenkiintoa näihin asioihin kautta maailman.
69

 Tämä vuosipäivä sai kansainvälisen 

yhteisön kiinnittämään huomiota YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1325 

täytäntöönpanon puutteisiin, myös siltä osin kuin kyse on naisten suojelusta seksuaaliselta 

väkivallalta aseellisissa konflikteissa. Merkittävä askel kohti valvonnan ja vastuullisuuden 

lisäämisen varmistamista otettiin, kun turvallisuusneuvosto kävi 26. lokakuuta 2010 korkean tason 

keskustelun, jonka tuloksena validoitiin joukko UNIFEMin päätöslauselman 1325 täytäntöönpanon 

valvomiseksi kehittämiä indikaattoreita, ja kun se antoi joulukuussa 2010 päätöslauselman 1960, 

joka koskee konflikteihin liittyvän seksuaalisen väkivallan seuranta-, analysointi- ja 

raportointijärjestelyjen käyttöön ottamista. EU:n kannalta kyseisenä merkkivuotena tapahtui paljon 

merkittävää kehitystä, joista mainittakoon seuraavat: niiden 17 indikaattorin hyväksyminen, joilla 

valvotaan naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevan EU:n politiikan toteuttamista; raportin 

"Kokemukset ja parhaat käytänteet ihmisoikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisesta 

YTPP:n sotilas- ja siviilioperaatioissa" laatiminen; sekä yleislinjojen laatiminen ihmisoikeuksia, 

lasten suojelua ja sukupuolinäkökohtia koskeville YTPP-alan vakioiduille koulutusosioille ja uusi 

toimeksianto uutta erityismenettelyä varten (viiden asiantuntijan työryhmä), joka koskee naisten 

syrjintää lainsäädännössä ja käytännössä. 

EU tarkisti joulukuussa 2010 lapsia aseellisten selkkauksien yhteydessä koskevien suuntaviivojen 

täytäntöönpanostrategiaansa, minkä ansiosta se saattoi tehostaa edelleen toimintaansa tällä alalla. 

Lapsityövoima sai vuonna 2010 aiempaa enemmän huomiota osakseen, kun globalisaation 

vaikutukset näkyivät kaikilla toiminta-aloilla. Neuvosto pani merkille 12. kesäkuuta vietettävän 

kansainvälisen lapsityövoiman vastaisen päivän antamalla aiheesta kattavat päätelmät. Se päätti 

tehostaa EU:n toimia lapsityövoiman poistamiseksi hyödyntämällä EU:n välineitä vielä paremmin. 

Lapsen oikeuksia koskevia EU:n suuntaviivoja noudattaen neuvosto kehotti ottamaan 

lapsityövoiman esiin EU:n muiden maiden kanssa käymissä vuoropuheluissa sekä sisällyttämään 

tämän kysymyksen EU:n köyhyydenvähentämisstrategioihin. 
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 Euroopan parlamentti antoi 25.11.2010 päätöslauselman YK:n turvallisuusneuvoston naisia, 

rauhaa ja turvallisuutta käsittelevän päätöslauselman 1325 kymmenvuotispäivästä (P7_TA-

PROV(2010)0439). 
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Sosiaalisen median vaikutus oli vuoden 2010 ominaispiirteitä. Toisaalta, kuten Iranissa, 

sosiaalinen media osoitti valtavan potentiaalinsa protestien järjestämisessä, mutta toisaalta se 

nopeutti niiden kohteena olevien hallintokoneistojen toimia ilmaisuvapauden tukahduttamiseksi. 

EU toi nopeasti esiin ihmisoikeuksien puolustajien ja toimittajien kohtaamat ongelmat.
70

 Neuvosto 

toisti 22. maaliskuuta antamissaan päätelmissä olevansa sitoutunut koko maailman kattavaan 

sananvapauteen: se on yleismaailmallinen oikeus, johon kuuluu yksilöiden oikeus hankkia, 

vastaanottaa ja levittää tietoja rajoista riippumatta. EU vetosi kaikkiin valtioihin, jotta ne 

lopettaisivat internetin sensuroimisen ja satelliittilähetysten häirinnän. 

Demokratiaa kannattavien liikkeiden saatua jalansijaa eri maissa etenkin vuoden 2010 loppua kohti 

neuvosto käsitteli demokratian tukemista 13. joulukuuta antamissaan päätelmissä
71

. Niissä 

arvioitiin tilanteen kehittymistä eri paikoissa ja vahvistettiin niiden maiden luettelo, joissa 

ensimmäisten joukossa pannaan täytäntöön EU:n toimintasuunnitelma: Moldovan tasavalta, 

Kirgisian tasavalta, Libanon, Ghana, Benin, Salomonsaaret, Keski-Afrikan tasavalta, Bolivia, 

Mongolia, Filippiinit, Indonesia ja Malediivit. 

Valitettavasti vuonna 2010 säädettiin lisää homo- ja biseksuaaleja sekä transihmisiä sortavia 

lakeja. Tämä oli erityisongelma joissakin Afrikan maissa. Neuvosto päätti ottaa käyttöön 

valikoiman uusia keinoja mainittuihin ryhmiin kohdistuvan erityisen syrjinnän torjumiseksi. EU 

antoi myös useita lausumia, joissa homofobia torjuttiin ja tuomittiin ihmisen arvokkuuden 

loukkauksena. 
72

 Lisäksi EU vetosi kaikkiin valtioihin, jotta ne varmistaisivat, että seksuaalista 

suuntautumista ja sukupuoli-identiteettiä lakattaisiin käyttämästä rikosoikeudellisten seuraamusten 

perusteena. 
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 Euroopan parlamentti antoi 17.6.2010 päätöslauselman ihmisoikeuksien puolustajien hyväksi 

toteutettavista EU:n toimista (P7_TA-PROV(2010)0226). 
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 Euroopan parlamentti antoi 21.10.2010 päätöslauselman demokratian ja ihmisoikeuksien 

maailmanlaajuista edistämistä koskevasta rahoitusvälineestä (P7_TA-PROV(2010)0380). 
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 Euroopan parlamentti antoi 16.12.2010 päätöslauselman Ugandasta ja Bahatin lakiesityksestä 

sekä lesbojen, homojen, bi- ja transseksuaalien syrjinnästä (P7_TA-PROV(2010)0495). 
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Vuonna 2010 kiinnitettiin yhä enemmän huomiota uskonnon- ja uskonvapauteen sekä 

uskonnollisiin vähemmistöihin. EU:lle tämä merkitsi 16. marraskuuta 2009 annettujen neuvoston 

päätelmien täytäntöönpanoa. Niissä ennakoitiin EU:n nykyisten aloitteiden arviointia ja uusien 

ehdotusten laatimista. Tämän prosessin osana EU aloitti ennakoivan toiminnan eri kumppaneiden 

kanssa voidakseen pitkällä aikavälillä toimia sillanrakentajana suvaitsevuuden ja uskontojenvälisen 

sopusoinnun edistämiseksi. EU kehitti vuonna 2010 edelleen toimiaan uskonnon- ja uskonvapauden 

edistämiseksi suhteissaan kolmansiin maihin. 

Uutena asiana vuonna 2010 sai huomiota yksityisten turvallisuuspalvelujen tarjoajien rooli, ja 

niitä koskevaa sääntelyä vaadittiin uudestaan. Tämä toi esiin joukon tärkeitä kysymyksiä, jotka 

liittyvät useaan kansainvälisen oikeuden osa-alueeseen, voimankäyttöä koskevat säännöt, 

kansainvälinen humanitaarinen oikeus, kansainvälinen rikosoikeus ja valtion vastuuta koskevat 

säännöt mukaan lukien. EU katsoikin, että näiden kysymysten pohdinta olisi aloitettava 

tarkastelemalla huolellisesti nykyisiä kansainvälisiä sääntelypuitteita. 

Siviilien suojelua aseellisissa konflikteissa koskevan YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 

1894 (2009) jälkeen EU alkoi vuonna 2010 työstää uutta ehdotusta tarkistetuiksi suuntaviivoiksi 

siviilien suojelusta YTPP-operaatioissa. Näin voitiin hyödyntää YTPP-operaatioissa saatua 

kokemusta edellisten, vuodelta 2003 olevien suuntaviivojen päivittämisessä. Tavoitteena oli 

kehittää EU:lle kokonaisvaltainen lähestymistapa, joka kattaa humanitaaristen ja sotilaallisten 

toimijoiden ja välineiden erilaiset tehtävät. YK:n (Humanitaaristen asiain koordinointitoimisto 

OCHA ja rauhanturvaoperaatioista vastaava osasto DPKO) ja Punaisen Ristin kansainvälisen 

komitean (IRCR) kanssa käytyjen neuvottelujen tuloksena laadittiin yksityiskohtaiset suuntaviivat 

YTPP-operaatioiden suunnittelua ja toteuttamista varten. 
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Vuonna 2010 Kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICC) Rooman perussäännön 

tarkistuskonferenssi
73

 saatettiin onnistuneesti päätökseen touko–kesäkuun aikana Kampalassa, 

jossa sovittiin Kansainvälisen rikostuomioistuimen toimivallan määrittämisestä ja niistä ehdoista, 

joiden mukaisesti se käyttää toimivaltaansa hyökkäysrikosten osalta. Ennen kyseistä konferenssia 

neuvosto antoi 25. toukokuuta 2010 päätelmät, joissa vahvistettiin EU:n olevan tiukasti sitoutunut 

ICC:hen ja rankaisemattomuuden torjuntaan. Konferenssissa EU teki neljä sitoumusta 

osoittaakseen, miten paljon se arvostaa Kansainvälistä rikostuomioistuinta ja sen tehtävää. EU 

sitoutui laatimaan valikoiman täydentäviä keinoja, joita käyttäen rankaisematta jäämisen torjuntaan 

liittyvät erityistarpeet voidaan paremmin sisällyttää kehitystä ja oikeusvaltiota edistäviin ohjelmiin. 

EU ja korkean edustajan osallistuminen asiaan auttoivat vuonna 2010 seuraavien kolmen uuden 

valtion liittymistä Rooman perussääntöön: Bangladesh, Seychellit ja Moldova. 

Kansainvälisellä rikosoikeudella, jonka alalla oikeudenkäytöstä vastaavat erityisesti ICC sekä 

entisen Jugoslavian alueen (ICTY) ja Ruandan (ICTR) kansainväliset rikostuomioistuimet ja Sierra 

Leonen erityistuomioistuin (SCSL), on olennainen merkitys rauhan ylläpitämisessä ja 

kansainvälisen ja paikallisen turvallisuuden lujittamisessa. Kansallisella tasolla EU tukee 

Kambodžan tuomioistuinten erityisjaostoja (ECCC) ja Libanonin erityistuomioistuinta. Hissene 

Habrén oikeudenkäynnistä käydään Senegalin, Afrikan unionin ja EU:n kesken vuoropuhelua, joka 

voisi edistää pyrkimyksiä vastuullisuuden vahvistamiseen ja rankaisemattomuuden kulttuurin 

lopettamiseen. Vuonna 2010 viimeisteltiin EU:n rahoittama raportti Senegalin viranomaisten 

auttamiseksi kyseisen prosessin valmistelussa.  

Vuonna 2010 lähetettiin seitsemän vaalitarkkailuvaltuuskuntaa Togoon, Sudaniin, Etiopiaan, 

Guineaan, Burundiin, Tansaniaan, Norsunluurannikolle; Irakiin ja Afganistaniin lähetettiin vaalien 

arviointiryhmät. Vaalien arviointiryhmä lähetetään maahan, joka täyttää 

vaalitarkkailuvaltuuskunnan lähettämisen edellytykset, mutta jossa täysimittainen 

vaalitarkkailuvaltuuskunta on kielletty turvallisuussyistä. 
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 Euroopan parlamentti antoi 19.5.2010 päätöslauselman Kampalassa, Ugandassa pidettävästä 

kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön tarkistuskonferenssista (P7_TA-

PROV(2010)0185). 
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Vuonna 2010 lähetettiin kahdeksan vaaliasiantuntijoiden ryhmää Nicaraguaan, Ruandaan, 

Zimbabween, Salomonsaarille, Nigeriin, Haitiin, Kosovoon ja Sambiaan. Kosovon 

vaaliasiantuntijoiden ryhmä rahoitettiin demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen 

rahoitusvälineen sijaan liittymistä valmistelevasta tukivälineestä. Sambian vaaliasiantuntijoiden 

ryhmä käsitteli äänestäjien rekisteröintiä. 

 

E. Tehokkuutta, toimintakykyä ja johdonmukaisuutta 

Toimintakyvyn parantaminen 

Siviilivoimavarat 

Heinäkuussa 2010 pidettiin siviilihenkilöstön operaatioihin lähettämisen helpottamista koskenut 

korkean tason seminaari, jossa oli mukana monia eri viranomaisia jäsenvaltioista. Vuoden 2010 

loppuun mennessä oli edistytty useissa kysymyksissä. Niihin kuului jäsenvaltioiden edistyminen 

siviilihenkilöstön YTPP-operaatioihin lähettämisen helpottamisessa ja siviilikriisinhallinnan 

yleistavoitteen 2010 toteuttamisessa. Joulukuussa 2010 neuvosto päätti jatkaa siviilikriisinhallinnan 

yleistavoitteen 2010 täytäntöönpanoa vielä vuoden 2010 jälkeen. 

Sotilaalliset voimavarat 

Sotilaallisten voimavarojen kehittämisen puitteissa tehtävä jäsenvaltioiden voimavarojen 

kehittämiseen ja niiden kansallisten valintojen helpottamiseen tähtäävä työ on jatkunut eri 

foorumeilla, Euroopan unionin sotilaskomitea (EUSK) ja Euroopan puolustusvirasto (EDA) 

mukaan lukien. EU:n sotilaallisia toimintaperiaatteita koskevien asiakirjojen suhteen edistyttiin 

muun muassa EU:n ilmakomponentin siirrettävän tukikohdan toteuttamista koskevan 

toimintaperiaatteen osalta, joka hyväksyttiin helmikuussa 2010. Pysyvän rakenteellisen yhteistyön 

käyttöönottoa ja sen vaikutuksia koskeva alusta pohdinta aloitettiin kahdessa seminaarissa 

(16. maaliskuuta ja 13. heinäkuuta). Vuonna 2010 alettiin pohtia myös meriturvallisuusstrategian 

tarvetta. (Neuvoston päätelmät huhtikuussa 2010). 
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Joulukuussa 2010 ulkoasiainneuvosto hyväksyi luettelon sotilaallisia voimavaroja koskevista 

tavoitteista vuoden 2010 jälkeen. Niihin sisältyi tavoite parantaa kykyä projisoida, suojata ja 

ylläpitää lähetettyjä joukkoja EU-operaatioissa ja käsitellä keskeisiä vaatimuksia, joita ovat muun 

muassa joukkojen saatavuus, informaatioylivoima, taistelutoiminnan tehokkuus ja erikoiskoulutus. 

Asiakirjassa muistutettiin, että valmiutta ja nopean toiminnan voimavaroja on parannettava 

entisestään.
74

 Tähän sisältyy myös EU:n taisteluosastojen joustavuus ja käytettävyys, voimavarojen 

muuntamista ja parhaita käytäntöjä koskevan tiedonvaihdon edistäminen yhteistoimintakyvyn 

lisäämiseksi, olemassa olevien suunnittelu- ja toteutusvoimavarojen tehostaminen operatiivisella 

tasolla sekä nykyisten sotilaallisten voimavarojen käytön tehostaminen. 

Weimarin kirje 

Neuvosto suhtautui myönteisesti Weimarin kolmion (Saksa, Ranska ja Puola) EU:lle 6. joulukuuta 

lähettämään kirjeeseen ja katsoi sen osaltaan antavan tärkeitä vaikutteita YTPP:n kehittämiselle. Se 

kehotti korkeaa edustajaa edistämään kirjeessä mainittuja tärkeitä asioita, mukaan lukien 

suunnittelu- ja toteutusvoimavarat, EU:n ja Naton suhteet, EU:n taisteluosastot sekä voimavarojen 

yhdistäminen ja yhteiskäyttö.  

Voimavarojen yhdistäminen ja yhteiskäyttö 

Puolustusministerit totesivat syyskuussa 2010 pidetyssä epävirallisessa kokouksessa, että 

sotilaallisten voimavarojen yhdistämistä ja yhteiskäyttöä oli lisättävä, etenkin kun finanssikriisi 

otettiin huomioon. Neuvosto vahvisti tämän sotilaallisten voimavarojen kehittämisestä 9. joulukuuta 

antamissaan päätelmissä. Neuvosto kannusti jäsenvaltioita analysoimaan omia sotilaallisia 

voimavarojaan tästä näkökulmasta. Se kannusti myös Euroopan puolustusvirastoa (EDA) 

tehostamaan työtään yhdistämisen ja yhteiskäytön alueiden määrittelyn helpottamiseksi ja tukemaan 

jäsenvaltioita niiden omaehtoisissa pyrkimyksissä panna yhteistyöaloitteita täytäntöön. 
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 Euroopan parlamentti antoi 14.12.2010 päätöslauselman Euroopan unionin nopeiden 

avustustehtävien valmiuksien luomisesta (P6_TA-PROV(2010)0465). 
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Puolustusvirasto jatkoi koko vuoden ajan käynnissä olevien hankkeiden tukemista muun muassa 

seuraavilla aloilla: eurooppalainen lentokuljetuskalusto, satelliittiviestinnän (Satcom) 

hankintayksikkö, helikopterien saatavuus, logistiikkatuki, omatekoisten räjähteiden torjunta. Se 

myös määritteli parhaat käytännöt yli 80:sta käynnissä olevasta hankkeesta laadittujen analyysien 

pohjalta ja jatkoi uusien yhteistyömahdollisuuksien tarkastelemista. 

YTPP:n siviilioperaatioista saadut kokemukset ja parhaat käytännöt 

Vuoden 2010 YTPP-siviilioperaatioiden kokemuksia koskevassa raportissa korostetaan kahta käytäntöä, 

jotka on sisäistettävä: Ensinnäkin operaatiot on integroitava paremmin osaksi EU:n yleistä politiikkaa 

kyseistä isäntämaata ja -aluetta kohtaan. Toiseksi isäntämaa on saatava sitoutumaan operaatioon 

vahvemmin ennen sen käynnistämistä. Tämä koskee erityisesti uudistuksia tai muita toimenpiteitä, jotka 

isäntämaan on toteutettava vakauden saavuttamiseksi ja konfliktitilanteen uusiutumisen estämiseksi. 

Lisäksi viitearvojen (benchmarks) käyttöä lisäämällä kyettäisiin arvioimaan selkeämmin, kuinka 

hyvin isäntämaan kanssa sovittujen tavoitteiden saavuttamisessa on edistytty. Siten voitaisiin myös 

helpottaa saatujen kokemusten jäsennellympää tarkastelua sen suhteen, miten parhaiten saadaan 

aikaan strateginen vaikutus, myös EU:n eri välineitä käyttämällä. 

Muita keskeisiä toimenpiteitä operaatioiden laadun parantamiseksi ovat muun muassa tiiviimpi 

yhteistyö YTPP-alan toimijoiden välillä ja vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen sisällä 

(EU:n rajojen sisällä) sekä henkilöstöä operaatioihin lähettävien keskeisten kumppanimaiden 

kanssa. Palvelukseenottoa koskevien menettelyjen muuttaminen avoimemmiksi on myös tärkeää. 

Lisäksi on vielä tehtävää sen varmistamisessa, että operaatioiden hankintamenettelyt ovat riittävän 

joustavat ja oikeassa suhteessa nopean toimintavalmiuden skenaarioiden edellyttämiin 

erityisvaatimuksiin, mutta kuitenkin EU:n talousarvioon sovellettavan varainhoitoasetuksen 

mukaiset. 
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Koulutus ja harjoitukset 

Vuonna 2010 tehtiin merkittävää työtä yleistavoitteiden saavuttamiseksi YTPP-koulutuksen osalta. 

Päätavoitteena on tarjota jäsenvaltioille ja EU:n toimielimille asiantuntevaa henkilökuntaa 

(diplomaatteja, siviilejä, poliisit ja muilla oikeusvaltion osa-alueilla työskentelevät mukaan lukien, 

sekä sotilaita), joka kykenee työskentelemään tehokkaasti kaikissa YTPP-asioissa. On myös tärkeää 

kouluttaa YTPP-operaatioihin lähetettävä henkilöstö asianmukaisesti. Syyskuussa 2010 pidetyssä 

YTPP-koulutusseminaarissa korostettiin saavutettua edistystä ja määritettiin puutteita. Joulukuussa 

2010 hyväksyttiin vähimmäisvaatimukset ihmisoikeuksia ja sukupuolinäkökohtia sekä lasten 

suojelua koskeville YTPP-alan vakioiduille koulutusosioille. 

Euroopan turvallisuus- ja puolustusakatemia (ETPA) vahvisti asemansa keskeisenä EU-tason 

kouluttajana. ETPA on nyt tasapainoinen verkosto, johon kuuluu noin 50 turvallisuuspolitiikan, 

diplomatian ja muiden siviilialojen laitosta, ylempiä puolustusalan laitoksia ja korkeakouluja lähes 

kaikista jäsenvaltioista sekä Euroopan unionin turvallisuusalan tutkimuslaitos (EUTT). 

Nykymuodossaan verkosto kykenee kouluttamaan vuosittain yhdessä noin 1200 diplomaattia, 

poliisia, muuta siviili- ja sotilashenkilöä jokseenkin 30 erilaisessa koulutuksessa ja tukemaan 

erityisiä EU-hankkeita. Näin ETPA antaa merkittävän panoksen kriisinhallintaa koskevaan EU:n 

kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan ja eurooppalaisen turvallisuuskulttuurin tehostamiseen 

YTPP:n alalla.  

Jäsenvaltioita kannustettiin tehostamaan YTPP:n siviilioperaatioihin lähettämistä edeltävää 

koulutusta. Neuvosto korosti tällaisen koulutuksen olevan tärkeää, koska YTPP:n 

kriisinhallintaoperaatiot ovat monimutkaistuneet ja ne toteutetaan haasteellisissa ympäristöissä. 

Siviilialan suunnittelu- ja toteutusvoimavara (CPCC) on kehittänyt yhteistyötään Euroopan 

poliisiakatemian (CEPOL) kanssa ottamalla vastuulleen YTPP-operaatioiden johtamista ja 

suunnittelua koskevalla ylimpien poliisivirkamiesten kurssilla operatiivisesta suunnittelusta 

annettavan koulutuksen. Se kehittää parhaillaan yhdessä kansallisten laitosten kanssa 

pilottikoulutusta EU:n operaatioiden johtajille ja ylemmälle johtoportaalle. Lisäksi se tukee monia 

jäsenvaltioiden, ETPAn ja CEPOLin koulutusaloitteita lähettämällä asiantuntijoita Brysselistä ja 

operaatioista kertomaan paikan päällä saamistaan kokemuksista.  
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Euroopan unionin sotilasesikunta on sitoutunut tarjoamaan koulutusta operaatioesikunnan (OHQ) 

tueksi. YTPP-peruskoulutusta (CFT) järjestettiin operaatioesikunnan keskeisimmälle 

ydinhenkilöstölle ja mahdollisille vahvistuksille. Operaatioesikuntiin lähetettiin liikkuvia 

koulutusryhmiä (MTT) antamaan niiden henkilöstölle EU-käsitteiden ja -välineiden 

tutustumiskoulutusta. 

EU:n sotilasharjoituksessa MILEX 10
75

 keskityttiin kriisinhallinnan tärkeimpiin sotilaallisiin 

näkökohtiin. Se oli tilaisuus testata valittuja operatiivisia näkökohtia sellaisten EU-joukkojen 

käyttöä ajatellen, joissa on sekä maa- että ilmakomponentti. Harjoituksessa keskityttiin Potsdamissa 

Saksassa sijaitsevan EU:n operaatioesikunnan (OHQ) ja Toulonissa Ranskassa sijaitsevan EU:n 

joukkojen esikunnan (FHQ) vuorovaikutukseen. 

Tehokkuuden lisääminen 

Operaatiot 

Joulukuussa 2010 merirosvouksen vastaisen EU NAVFOR Atalanta -operaation toimeksiantoa 

jatkettiin joulukuuhun 2012. Syyskuussa operaatioaluetta laajennettiin toisen kerran. Operaation 

ansiosta Maailman elintarvikeohjelman alusten kuljettama elintarvikeapu on voitu toimittaa 

turvallisesti perille siten, että yli 100 kauppa-alusta on saatettu Mombasasta Mogadishuun. 

Operaatio on myös antanut tukea Somaliassa toteutettavalle Afrikan unionin operaatiolle 

(AMISOM) saattamalla 91 AMISOM-alusta. 
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 Harjoitus toteutettiin 16.–25.6.2010, ks. neuvoston lehdistötiedote 11083/10 (Presse 177), 

14.6.2010. 
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Tämä merirosvouksen vastainen operaatio on myös onnistunut ehkäisemään ja torjumaan 

merirosvojen hyökkäyksiä Somalian rannikon edustalla, vaikka se ei ole pystynyt estämään 

merirosvouksen uhan yleistä kasvua alueella, millä on tuntuva vaikutus kansainväliseen kauppaan. 

Seychellien ja Kenian kanssa tehtyjen siirtosopimusten perusteella 22 merirosvouksesta epäiltyä 

siirrettiin syytteeseen pantavaksi Seychelleille ja 79 Keniaan. EU toimi yhteistyössä YK:n huume- 

ja rikosjärjestön UNODC:n kanssa antaakseen Seychellien oikeusjärjestelmälle tukea 

vakautusvälineen kautta. Se aloitti myös neuvottelut siirtosopimuksesta Mauritiuksen kanssa. 

Merirosvouksen seurausten käsittelemisen lisäksi EU on myös ryhtynyt toimiin edistääkseen 

alueellisten merenkulun voimavarojen kehittämistä sen aluestrategian puitteissa, jonka korkea 

edustaja allekirjoitti Mauritiuksella lokakuussa pidetyssä ministerikokouksessa. 

Tammikuussa 2010 neuvosto sopi Somalian turvallisuusalan tukemisesta ja perusti EU:n 

sotilasoperaation, EU:n koulutusoperaation (EUTM Somalia), edistämään Somalian 

turvallisuusjoukkojen koulutusta Ugandassa, jossa Somalian joukkoja oli jo aiemmin koulutettu. 

Neuvosto oli yhtä mieltä siitä, että EU:n sotilasoperaatio toteutettaisiin tarkasti koordinoituna 

kumppanien kanssa, mukaan lukien väliaikainen liittohallitus (Somalia), Uganda, Afrikan unioni, 

YK ja Yhdysvallat. Todettiin, että tämä koulutus olisi toteutettava osana laajempia kansainvälisiä 

toimia. EUTM Somalia käynnistettiin huhtikuussa 2010. 

Operaation tavoitteena on edistää Somalian turvallisuusalan kokonaisvaltaista ja kestävää kehitystä. 

Tämä toteutetaan vahvistamalla Somalian turvallisuusjoukkoja, tarjoamalla erityistä 

sotilaskoulutusta ja tukemalla Ugandan 2000 somalialaiselle antamaa koulutusta joukkuetasolle asti 

kyseinen taso mukaan lukien, muun muassa tarjoamalla asianmukaista modulaarista ja 

erityiskoulutusta upseereille ja aliupseereille. Operaatiossa koulutetaan kaikkiaan 2000 sotilasta. 

Ensimmäisen ryhmän koulutus alkoi toukokuussa 2010, ja ensimmäinen koulutettujen sotilaiden 

ryhmä on tarkoitus lähettää takaisin Somaliaan vuoden 2011 alussa. EU harkitsee parhaillaan, 

olisiko operaation voimassaoloa syytä jatkaa. 
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Vuoden 2010 aikana EUSEC RD Congo -operaatio toteutti menestyksellä erilaisia toimia, joilla 

tuettiin Kongon puolustuksen uudistussuunnitelmien täytäntöönpanoa. Ne koskivat inhimillisiä 

voimavaroja, hallintoa ja logistiikan hoitoa sekä rankaisematta jäämisen torjuntaa. Heinäkuussa 

2010 neuvosto päätti jatkaa operaatiota 30. päivään syyskuuta 2012. 

EUSEC-operaatio tuki Kongon viranomaisia niiden viimeistellessä asevoimien viimeisen sisäisen 

kapinallisryhmän integrointia kolmessa itäisessä provinssissa. Kun työ on viety loppuun, 

asevoimissa on saatu aikaan joukkolaskenta, joka mahdollistaa paremman henkilöstöhallinnon. 

Lisähaasteena on asevoimien supistaminen. 

EUSEC-operaatio edistää myös kahdenvälisten toimijoiden jalkaväen yksiköille antaman 

koulutuksen yhtenäistämistä tukemalla paikallisviranomaisia koulutusohjelman kehittämisessä ja 

täytäntöönpanossa. 

Vuonna 2010 EUPOL RD Congo jatkoi turvallisuusalan uudistuksen (SSR) tukemista poliisityön 

alalla sekä poliisin ja oikeusjärjestelmän vuorovaikutuksen osalta valvonta-, ohjaus- ja 

neuvontatoimin. Toimeksiantoa jatkettiin vuonna 2010 syyskuun 2011 loppuun. EUPOL RD Congo 

alkoi lokakuussa 2010 avustaa Kongon viranomaisia poliisia koskevan toimintasuunnitelman 

täytäntöönpanossa. Tässä yhteydessä se keskittyy strategisen tason toimintaansa tukeviin 

konkreettisiin toimiin ja hankkeisiin, valmiuksien kehittämiseen sekä Kongon kansallisen poliisin ja 

rikosoikeudellisen järjestelmän vuorovaikutuksen tehostamiseen seksuaalisen väkivallan ja 

rankaisemattomuuden torjunnan tukemiseksi entistä paremmin. EUPOL RD Congo edisti myös 

poliisivoimien koulutusta, pääasiassa kouluttajia kouluttamalla. Operaatio osallistuu myös 

vaaliprosessin tukemiseen auttamalla perustamaan mallipoliisilaitoksia, joita sitten voidaan käyttää 

järjestyksenpitoon vaalien aikana. 
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EU:n ja Guinea-Bissaun suhteita arvioitiin uudelleen sen jälkeen, kun 1. huhtikuuta 2010 tapahtui 

sotilaskapina ja siitä vastuussa olleet henkilöt nimitettiin tämän jälkeen armeijan ylimpiin virkoihin. 

Tarve vahvistaa siviilihallinnon valtaa sotilaiden vallan kustannuksella, tarve torjua 

rankaisemattomuus ja laittomat pidätykset sekä halu toteuttaa todellinen turvallisuusalan uudistus 

olivat edelleen edellytyksenä EU:n sitoumusten vahvistamiselle. Koska nämä edellytykset eivät 

likimainkaan täyttyneet, EU SSR Guinea-Bissau -operaatio lopetettiin 30. syyskuuta, mutta EU 

jatkoi tukeaan Länsi-Afrikan valtioiden talousyhteisön (ECOWAS), Afrikan unionin (AU) ja 

Portugalinkielisten maiden yhteisön (CPLP) aloitteelle (mukaan lukien 336 000 euroa ERM-

rahoitusta AU:lle rauhanrakentamista ja konfliktin jälkeistä tilannetta koskevan AU/ECOWAS-

operaation valmistelua varten). EU päätti myös käynnistää 96 artiklan mukaisen menettelyn. 

Lisäneuvottelut ja tehostettu poliittinen vuoropuhelu auttavat yhdessä määrittämään, miten 

suhteitamme ja tulevia sitoumuksiamme edistetään. 

Vuodesta 2005 lähtien on toteutettu kaksi YTPP:n siviilioperaatiota osana EU:n laajempaa 

pyrkimystä edistää arabimaiden ja Israelin välisen konfliktin ratkaisua. Palestiinalaisalueilla 

toteutettavasta Euroopan unionin poliisioperaatiosta (EUPOL COPPS) on tullut 

palestiinalaishallinnon keskeinen kumppani siviilipoliisin valmiuksien kehittämisen ja siihen 

liittyvien oikeusvaltiotoimien osalta. Vuonna 2010 operaation toimeksiantoa jatkettiin vielä 

vuodella. EUBAM Rafah -operaatio säilytti toimintavalmiutensa ja kykynsä täyttää tehtävänsä 

kahden osapuolen pyytämänä kolmantena osapuolena Rafahin rajanylityspaikalla vuonna 2005 

rajanylityspaikoilla liikkumisesta ja niille pääsystä tehdyn sopimuksen mukaisesti. Gazan tilanteen 

johdosta EUBAM Rafah ei ole voinut olla toiminnassa vuoden 2007 jälkeen. Operaation 

pitämiseksi toimintavalmiudessa sen kestoa jatkettiin vuodella vuonna 2010. 

Vuonna 2010 EUJUST LEX-IRAQ -operaatiota jatkettiin 30. päivään kesäkuuta 2012. Nykyisen 

toimeksiannon aikana operaatio siirtää toimintonsa ja rakenteensa vaiheittain Irakiin (Bagdad, Erbil, 

Basra). Operaatio rajoittaa toimintaansa Brysselissä, kun suurin osa henkilöstöä siirtyy Bagdadin 

toimistoon. Irakin viranomaiset ovat olleet tyytyväisiä operaatioon, joka jatkoi menestyksekkäästi 

oikeus-, poliisi- ja vankeinhoitolaitosten virkamiesten mittavan koulutusohjelman toteuttamista. 
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Vuonna 2010 EUPOL Afghanistan -operaatio otti johtavan aseman siviilipoliisiasioissa suhteessa 

muihin toimijoihin, joita on muun muassa Naton koulutusoperaatio Afganistanissa. Vaikka 

merkittäviä haasteita on vieläkin, ymmärretään aiempaa laajemmin, että on välttämätöntä saada 

käyttöön hyvin koulutetut siviilipoliisivoimat, jotka keskittyvät pääasiassa lainvalvontaan sen 

sijaan, että taistelisivat kapinallisjoukkoja vastaan. EUPOLin panos tähän kokonaisprosessiin näkyy 

aiempaa suuremman huomion kiinnittämisessä Kabulin poliisiopiston puitteissa tapahtuvaan 

Afganistanin poliisijohtajien koulutukseen, joka rahoitetaan komission hallinnoimasta 

vakautusvälineestä. Kaksoistehtävässä toimivan EU:n edustuston päällikön / Euroopan unionin 

Kabulin erityisedustajan nimittäminen mahdollisti myös uusien synergioiden syntymisen kentällä. 

EUPOL Afghanistan -operaation toimeksiantoa jatkettiin toukokuussa kolmella vuodella toukokuun 

2013 loppuun.  

EU:n yhdennetty oikeusvaltio-operaatio EULEX Kosovo oli vuonna 2010 edelleen vakauttavan 

tekijän asemassa. Sen toimintaan vuonna 2010 vaikuttivat etenkin korkean tason tapauksia 

koskevien arkaluontoisten tutkimusten käynnistäminen, Mitrovican aluetuomioistuimen 

säännöllinen toiminta ja tullitarkastusten lisääminen Kosovon pohjoisosissa. EULEX on saanut 

aikaan tuloksellisen kumppanuuden Kosovon viranomaisten kanssa oikeusvaltioperiaatteen 

soveltamista valvovan yhteisen koordinointielimen avulla. Uudistusten täytäntöönpano 

ohjelmasuunnittelua käyttäen etenee. 

EULEX Kosovo säilytti rajoitettujen toimeenpanovaltuuksiensa puitteissa merkittävän tehtävänsä 

toissijaisena turvallisuuden tuottajana, koska se avustaa Kosovon poliisia tarpeen mukaan ja 

yhteistyössä KFOR-joukkojen kanssa. Vuonna 2010 EULEX kykeni reagoimaan monimutkaisiin 

turvallisuutta koskeviin tilanteisiin, etenkin Mitrovicassa. EULEX-operaation toimeksiannon ydin 

oli edelleen kuitenkin paikallisten turvallisuusalan toimijoiden tukeminen valvonta-, ohjaus- ja 

neuvontatoimien avulla. Neuvosto jatkoi kesäkuussa EULEX Kosovo -operaation voimassaoloa 

vielä kahdella vuodella kesäkuuhun 2012.  

Vuonna 2010 Euroopan unionin tarkkailuoperaatio Georgiassa (EUMM Georgia) edisti 

menestyksekkäästi toimia tilanteen vakauttamiseksi ja normalisoimiseksi sekä luottamuksen 

lisäämiseksi paikan päällä. Vaikka operaatiolle ei myönnetty pääsyä Georgian kaikille alueille, EU 

korosti edelleen, että se pysyy tämän tarkkailuoperaation maanlaajuisen toimeksiannon täyttymisen 

edellytyksenä. 
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Tammikuun 1. päivästä 2010 alkaen Bosnia ja Hertsegovinassa toteutettavan Euroopan unionin 

poliisioperaation (EUPM) toimeksianto suunnattiin tukemaan Bosnia ja Hertsegovinan 

asianmukaisia lainvalvontaviranomaisia niiden taistelussa järjestäytynyttä rikollisuutta ja 

korruptiota vastaan. Asiaan kuuluu myös yhteistyön edistäminen poliisin, syyttäjien ja poliisin 

vankilayhteyksien välillä. Tämä on osa EU:n laajempaa pyrkimystä juurruttaa oikeusvaltion 

periaate Bosnia ja Hertsegovinaan tukemaan sen Eurooppa-perspektiiviä. Operaation nykyinen 

toimeksianto päättyy vuoden 2011 lopussa. EU keskustelee parhaillaan tulevasta sitoutumisesta 

Bosnia ja Hertsegovinan tukemiseen tällä alalla. 

EUFOR Althea -operaatiossa keskityttiin tukemaan Bosnia ja Hertsegovinan työtä turvallisen 

ympäristön ylläpitämiseksi sekä toteuttamaan valmiuksien kehittämiseen ja koulutukseen kuuluvia 

erityistehtäviä, joiden käynnistämisen neuvosto hyväksyi tammikuussa 2010. Operaation komentaja 

tarkisti operaation toiminta-ajatuksen (CONOPS) ja operaatiosuunnitelman (OPLAN), joista ensiksi 

mainitun poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea hyväksyi syyskuussa 2010 ja viimeksi mainitun 

lokakuussa 2010. Lokakuussa 2010 neuvosto vahvisti, että EU:lla olisi toimeenpaneva sotilaallinen 

tehtävä vielä vuoden 2010 jälkeen. YK:n turvallisuusneuvosto (päätöslauselma 1948 (2010)) jatkoi 

EUFOR Althean toimeksiantoa 18. marraskuuta 2010 vuodella. 

EUFOR Althea toimi tiiviisti yhteistyössä EU:n muiden välineiden ja muiden kentällä olevien 

kansainvälisten toimijoiden kanssa, myös operatiivisissa asioissa. Etenkin yhteistyö EU:n 

poliisioperaation (EUPM) kanssa järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan tukemisessa oli tehokasta, 

EU:n erityisedustaja ja joukkojen komentaja jatkoivat säännöllistä neuvonpitoa ja yhteistyö Naton 

kanssa jatkui hyvin. 

Välineet 

Vuonna 2010 Euroopan unionin satelliittikeskusta käytettiin mahdollisimman tehokkaasti 

tukemaan EU:n YTPP:n sotilas- ja siviilioperaatioita, etenkin EU NAVFOR Atalanta ja EUMM 

Georgia -operaatioita. 

Satelliittikeskus sai tukea jäsenvaltioilta hallituslähteistä saatavien kuvien kautta; esimerkiksi 

Helios-maat antoivat kuvia EU NAVFOR Atalantalle. Järjestely SAR-Lupe -satelliittien välittämien 

kuvien tarjoamiseksi EU:lle allekirjoitettiin Saksan ja korkean edustajan välillä, ja COSMO-

Skymed -järjestelyn täytäntöönpanoa koskevat säännöt viimeisteltiin Italian kanssa. 
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Yhteistyö kumppaneiden kanssa 

Joulukuussa 2010 neuvosto korosti tarvetta vahvistaa YTPP:n alan yhteistyötä kolmansien maiden 

ja muiden kansainvälisten järjestöjen kuten Yhdistyneiden kansakuntien ja Afrikan unionin kanssa, 

myös jotta vahvistettaisiin voimavaroja ja helpotettaisiin osallistumista EU:n 

kriisinhallintaoperaatioihin. 

Neuvosto korosti, että johdonmukaisuuden, keskinäisen vahvistamisen ja kustannustehokkuuden 

lisäämiseksi EU parantaa edelleen sotilaallisten voimavarojen kehittämistä koskevaa yhteistyötään 

Naton kanssa. Siihen kuuluu käytännön toimenpiteitä ja tarvittaessa henkilöstön jäsenten tiivistä 

yhteydenpitoa, myös Euroopan puolustusviraston ja Naton strategisen tason 

transformaatioesikunnan välillä, jossa noudatetaan osallistamisen ja päätöksenteon 

riippumattomuuden periaatteita. 

EU:n ja YK:n yhteistyö 

YK aloitti vuonna 2008 rauhanturvaamistoimiaan koskevan tilanteen parantamiseen tähtäävän 

uudistusprosessin, New Horizon 2020 -aloitteen, jota EU on tukenut alusta lähtien. Vuonna 2010 

jäsenvaltioiden väliset keskustelut johtivat neuvoston pääsihteeristön ja komission yhteiseen 

asiakirjaan, jossa esitettiin mahdollisuuksia useiden toimien tukemiseen, mukaan lukien seuraavat: 

operatiivisen vastuun siirtäminen ja varhainen suunnittelu, valmiuksien tukeminen ja 

yhteistoimintakyky ja saadut kokemukset. 

Vuoropuhelu ja tiiviit neuvottelut YK:n kanssa jatkuivat kaikilla tasoilla. Vuoden 2010 puolivälissä 

käynnistettiin neuvoston sisäiset keskustelut EU:n YK:n rauhanturvaoperaatioille antaman YTPP-

alan tuen tehostamisesta. Keskusteluissa keskityttiin pääasiassa mahdollisuuteen antaa EU:n 

komponentti YK-operaation käyttöön ja EU:n mahdolliseen rooliin niiden jäsenvaltioiden 

tukemisessa, jotka ovat halukkaita osallistumaan YK:n operaatioihin yksittäisissä kansallisissa 

joukoissa. Toisessa vaiheessa neuvotteluihin odotetaan mukaan myös YK:n 

rauhanturvaoperaatioista vastaavaa osastoa ja muita asiaankuuluvia YK:n osastoja. 
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EU ja Nato 

Berliini plus -järjestelyihin perustuva EU:n ja Naton yhteistyö jatkui vuonna 2010 Bosnia ja 

Hertsegovinassa toteutettavassa YTPP-operaatiossa EUFOR Althea. EU–Nato-

voimavaratyöryhmän kautta vaihdettiin edelleen tietoja useista yhteisesti kiinnostavista sotilaallisia 

voimavaroja koskevista aihealueista, joilla on päällekkäisiä vaatimuksia. Kuten edellisissä 

selvityksissä todettiin, kaikkien 27 EU:n jäsenvaltion osallistuminen helpottaisi entisestään tietojen 

vaihtamista sotilaallisten voimavarojen alalla. 

Korkeaa edustajaa pyydettiin 16. syyskuuta 2010 kehittämään näkemyksiä siitä, miten EU:n ja 

Naton kriisinhallintayhteistyötä voitaisiin edelleen vahvistaa Yhdistyneiden Kansakuntien 

peruskirjan ja asiaa koskevien YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien mukaisesti. Tämä olisi 

toteutettava keskinäisen vahvistamisen hengessä sekä kummankin osapuolen päätöksenteon 

riippumattomuutta kunnioittaen EU:n Natolle helmikuussa 2010 toimittamien konkreettisia toimia 

koskevien suositusten mukaisesti. 

Korkea edustaja toimitti Naton pääsihteerille joukon EU:n poliittisten ja turvallisuusasioiden 

komitean määrittelemiä konkreettisia ehdotuksia, joiden tarkoituksena on edistää EU:n ja Naton 

suhteiden kehittämistä kohti näiden kahden organisaation parempia suhteita. Suurin osa 

ehdotuksista pantiin täytäntöön vuonna 2010, mikä antoi tilaisuuden epäviralliseen keskusteluun 

yhteistä etua koskevista kysymyksistä sekä EU:n ja Naton poliittisen vuoropuhelun lisäämiseen ja 

tiiviimpään yhteistyöhön voimavarojen kehittämisen konkreettisilla aloilla. 
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Tässä yhteydessä jatkettiin työtä sotilaallisten voimavarojen kehittämistä koskevan EU:n ja Naton 

yhteistyön edistämiseksi tiedostaen samalla vallitsevat paineet puolustusbudjettien pienentämiseen. 

EU:n ja Naton henkilöstöt ehdottivat yhdessä keinoja käytännön yhteistyön tehostamiseksi kahdella 

alueella, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä kentällä olevien joukkojen suojaamisen ja ylläpidettävyyden 

kannalta: ne ovat lääkintätuki ja omatekoisten räjähteiden torjunta. Jäsenvaltiot kannattivat näitä 

ehdotuksia, ja neuvosto korosti 9. joulukuuta tarvetta jatkaa näiden organisaatioiden henkilöstöjen 

välisiä yhteyksiä, jotta voitaisiin kartoittaa mahdollisia konkreettisen yhteistyön lisäalueita PTK:n 

poliittisella ohjauksella. Tulokset tulevat olemaan kaikkien jäsenvaltioiden käytettävissä. On 

edelleen tarpeellista luoda järjestelyt, joilla helpotetaan YTPP:n ja Naton 

kriisinhallintaoperaatioiden vuorovaikutusta kentällä, kun niitä toteutetaan samalla 

operaatioalueella.  

EU ja Afrikan unioni 

EU:n ja Afrikan unionin (AU) välinen poliittinen vuoropuhelu ja näin ollen myös ohjaus 

turvallisuuskysymyksissä varmistettiin EU:n poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean ja AU:n 

rauhan ja turvallisuuden neuvoston kahden vuotuisen kokouksen avulla. EU tuki edelleen Afrikan 

ponnisteluja Afrikan rauhan ja turvallisuuden rakenteiden luomiseksi. Afrikan rauhanrahastolle 

annettiin taloudellista tukea AMISOM- ja MICOPAX-operaatioita sekä institutionaalisten 

rakenteiden kehittämistä varten. EU piti kiinni AU:lle ja alueellisille talousyhteisöille antamastaan 

sitoumuksesta, joka koskee Afrikan valmiusjoukkojen täyttä toimintavalmiutta. EU:n ja AU:n 

vahvaa yhteistyötä symboloi myös ensimmäisen Amani Africa -koulutusjakson onnistunut 

päätökseen saattaminen. 

Kolmannet valtiot 

EU jatkoi kumppanien kanssa, erityisesti EU:n ulkopuolisten Naton eurooppalaisten jäsenmaiden, 

EU:n jäsenehdokasmaiden sekä Yhdysvaltojen, Kanadan, Venäjän ja Ukrainan kanssa, säännöllistä 

vuoropuhelua YTPP:stä. Joidenkin muiden tärkeiden kumppaneiden kuten Kiinan ja Japanin kanssa 

käynnistettiin vuoropuhelu ja neuvottelut.  
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Kaksitoista maata (Albania, Chile, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Kanada, Kroatia, 

Montenegro, Norja, Sveitsi, Turkki, Ukraina, Uusi-Seelanti ja Yhdysvallat) osallistui merkittävällä 

tavalla seitsemään meneillään olevaan operaatioon (EUFOR Althea, EULEX Kosovo, EUPM 

Bosnia ja Hertsegovina, EUPOL COPPS, EUPOL Afganistan, EU NAVFOR Atalanta ja EUSEC 

RD Congo). Hyödyllinen vuorovaikutus useiden muiden kumppanien kanssa jatkui merirosvouksen 

vastaisten toimien yhteydessä. 

Neuvosto valtuutti 26. huhtikuuta 2010 korkean edustajan avaamaan neuvottelut 20 maan kanssa 

sopimusten tekemiseksi puitteiden luomisesta niiden osallistumiselle EU:n 

kriisinhallintaoperaatioihin. Tältä pohjalta Kanadan, Islannin, Norjan, Turkin ja Ukrainan kanssa 

aiemmin tehtyjen sopimusten lisäksi samanlaisia sopimuksia on neuvoteltu tai neuvotellaan useiden 

muiden kumppanien kanssa. 

Johdonmukaisuuden lisääminen 

Kokonaisvaltainen lähestymistapa  

Vuonna 2010 neuvosto tehosti edelleen toimia, jotka tähtäsivät sen käytettävissä olevan 

ainutlaatuisen laajan välinevalikoiman vaikuttavuuden maksimoimiseen. Kriisejä koskevan EU:n 

kokonaisvaltaisen lähestymistavan mukaan YTPP:n välineet ovat osa EU:n keinovalikoimaa, jolla 

tuetaan EU:n laajempia poliittisia tavoitteita, kuten pyrkimystä konfliktin perimmäisten syiden 

käsittelyyn. Työtä Lissabonin sopimuksen täytäntöön panemiseksi jatkettiin, samoin EU:n 

sotilaallisten, siviilialan, diplomaattisten sekä kehitysyhteistyön välineiden koordinoinnin 

tehostamista.
76
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 Euroopan parlamentti antoi 23.11.2010 päätöslauselman siviili- ja sotilasyhteistyöstä sekä 

siviili- ja sotilasvalmiuksien kehittämisestä (P7_TA-PROV(2010)0419). 
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EU:n siviilivoimavarojen ja sotilaallisten voimavarojen kehittäminen vuoden 2010 jälkeen 

Joulukuussa 2010 neuvosto sopi EU:n siviilivoimavarojen ja sotilaallisten voimavarojen 

kehittämistä vuoden 2010 jälkeen koskevasta ohjeistuksesta sekä nykyistä siviilikriisinhallinnan 

yleistavoitetta ja sotilaallisia voimavaroja koskevaa yleistavoitetta koskevista vertailuarvoista, ja 

vahvisti noudattavansa vuonna 2008 voimavarojen kehittämisestä annetuissa päätelmissä asetettua 

kokonaisvaltaista siviili- ja sotilasvoimavarojen tavoitetasoa. 

Neuvosto vahvisti haluavansa jatkaa työtä jäljellä olevien puutteiden poistamiseksi. Se päätti jatkaa 

vuoden 2010 siviilikriisihallinnan yleistavoitteen ja sotilaallisia voimavaroja koskevan 

yleistavoitteen loppuraporttien perusteella näiden yleistavoitteiden täytäntöönpanoa vielä vuoden 

2010 jälkeen ja oli yhtä mieltä siitä, että EU:n ja jäsenvaltioiden tulisi keskittyä voimavarojen 

kehittämisen laatunäkökohtiin. Se asetti siviili- ja sotilasvoimavaroja, siviilivoimavaroja sekä 

sotilaallisia voimavaroja koskevia tavoitteita, joita on määrä tarkistaa tarvittaessa muun muassa sen 

pohjalta, miten turvallisuustilanne kehittyy, voimavarojen kehittäminen edistyy ja Lissabonin 

sopimus pannaan täytäntöön. Neuvoston alaisuudessa toimiva korkea edustaja vastaa kyseisen 

ohjeistuksen täytäntöönpanon koordinoinnista. 

Siviili-sotilassynergia voimavarojen kehittämisessä 

EU:n kyky hyödyntää siviilivoimavaroja ja sotilaallisia voimavaroja, jotka se saa käyttöönsä 

jäsenvaltioilta, kuuluu keskeisiin operatiivisiin vaatimuksiin, kuten Lissabonin sopimuksessa 

korostetaan. Siviili-sotilassynergian edistäminen EU:n voimavarojen kehittämisessä on EU:lle sekä 

käytännössä välttämätöntä että poliittisesti ensiarvoisen tärkeää. Neuvosto korosti synergiasta 

mahdollisesti saatavia hyötyjä huhtikuussa ja joulukuussa 2010 ja painotti, että on keskityttävä 

operatiivisia parannuksia tuovien voimavarojen tosiasialliseen toimittamiseen. 
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Tätä varten EU ja sen jäsenvaltiot etsivät keinoja johdonmukaisuuden, tehokkuuden ja 

kokonaisvaltaisuuden maksimoimiseksi EU:n voimavarojen kehittämisessä sekä siviili-

sotilassynergian tuottamiseksi aina kun siitä saadaan lisäarvoa. Ruotsi käynnisti tämän aloitteen 

puheenjohtajakaudellaan ja neuvosto hyväksyi sen marraskuussa 2009, minkä jälkeen sitä on 

toteutettu PTK:n poliittisessa ohjauksessa. Siihen osallistuvat kaikki EU:n voimavarojen 

kehittämisen merkittävät toimijat ja jäsenvaltiot, jotka työskentelevät yhdessä eri aloilla
77

 

huomioiden kuitenkin siviilivoimavarojen ja sotilaallisten voimavarojen omien kehitysprosessien 

erityispiirteet. 

Tämän työn tavoitteena on antaa PTK:lle harkittavaksi mahdollisia konkreettisia toimia, alkaen 

käytännön menettelytavoista siviilivoimavarojen tai sotilaallisten voimavarojen käyttämiseksi myös 

toistensa tueksi, innovatiivisiin toiminta-ajatuksiin, jotka ovat toteutettavissa koulutuksen ja 

yhteisten siviili-sotilasmenettelyjen myötä. 

Tätä työtä vahvistettiin muilla toimilla, kuten helmikuussa 2010 pidetyllä Euroopan 

puolustusviraston vuotuisella konferenssilla, jonka aiheena oli siviilialan turvallisuuden ja 

sotilasvoimavarojen kehittämisen yhdistäminen ("Bridging Efforts: Connecting civilian security and 

military capability development"), ja puheenjohtajavaltio Espanjan järjestämällä seminaarilla 

kriisinhallintaan tarkoitettujen EU:n siviilivoimavarojen ja sotilaallisten voimavarojen 

kehittämisestä saatavasta synergiasta ("Synergies between the EU civil and military capability 

development for crisis management"). 
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 Strategiset ja taktiset kuljetukset, logistiikkatuki, viestintä- ja tiedotusjärjestelmät, 

lääkintätuki, turvallisuus ja joukkojen omasuoja, avaruusvoimavarojen käyttö, 

miehittämättömät ajoneuvot, varastointi ja keskitetyt tukijärjestelmät, tietojen ja 

tiedustelutietojen jakaminen keskenään, koulutus, harjoitukset, siviilivoimavarojen ja 

sotilaallisten voimavarojen kehitysprosessien yhdistäminen, saadut kokemukset. 
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LIITE 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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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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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) 



 

12562/11   75 

LIITE DG K   FI 
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RÉFÉRENCE J.O. 

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) 
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 Under United Nations Security Council Resolution 1244 (1999) - SK 
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RÉFÉRENCE J.O. 

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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JURIDIQUE 

RÉFÉRENCE J.O. 

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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JURIDIQUE 

RÉFÉRENCE J.O. 

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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RÉFÉRENCE J.O. 

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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RÉFÉRENCE J.O. 

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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DATE OBJET BASE 

JURIDIQUE 

RÉFÉRENCE J.O. 

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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DATE OBJET BASE 

JURIDIQUE 

RÉFÉRENCE J.O. 

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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LIITE 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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LIITE 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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LIITE 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
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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 
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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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http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/117735.pdf
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http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/117904.pdf
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http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/118094.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/118094.pdf
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 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/1&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/1&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
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http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/2&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/2&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/2&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/3&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/3&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/3&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/6&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/6&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/6&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/4&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/4&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/4&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
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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
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http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/38&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
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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
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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 
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 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
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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
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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 
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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 
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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 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115125.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115125.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115525.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115525.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115546.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115546.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115586.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115586.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/FR/foraff/115597.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/FR/foraff/115597.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/FR/foraff/115597.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115675.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115675.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115675.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115714.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115714.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115736.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115736.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115736.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115737.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115737.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115737.pdf


 

12562/11   108 

LIITE DG K   FI 

  

 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 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116258.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116258.pdf
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http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116353.pdf
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http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116439.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
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http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116778.pdf
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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
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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
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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
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http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116989.pdf
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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
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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
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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
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http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118116.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 
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http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118345.pdf
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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
http://consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118462.pdf
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/118477.pdf


 

12562/11   116 

LIITE DG K   FI 

 

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
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118541.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/esdp/118626.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/esdp/118626.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/esdp/118626.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118630.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118630.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118630.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1755&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1755&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1755&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
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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 

 

 

 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118656.pdf
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http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118697.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118697.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118699.pdf
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
http://eeas.europa.eu/chile/docs/statement_ashton_210110_en.pdf
http://eeas.europa.eu/statements/docs/statement_ashton_sri_lanka_en.pdf
http://eeas.europa.eu/statements/docs/statement_ashton_sri_lanka_en.pdf
http://eeas.europa.eu/statements/docs/statement_ashton_sri_lanka_en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/112931.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/112931.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113057.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113057.pdf
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http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113070.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113070.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113080.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113080.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113083.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113083.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113102.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113102.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113102.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 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113427.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113427.pdf
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http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113654.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113655.pdf
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http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113952.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/114008.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/114008.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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http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115647.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115676.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115676.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115731.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115731.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115731.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115843.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115843.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115849.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115849.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115851.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115851.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115852.pdf
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 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115853.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115853.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115853.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115881.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115881.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115881.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115899.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115899.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116076.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116076.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116076.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116097.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116097.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116097.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116160.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116160.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116232.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116232.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116232.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116234.pdf
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
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
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
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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
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118008.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118008.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118008.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118132.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118132.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118132.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118351.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118351.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118573.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118573.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118573.pdf
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
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118638.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
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118698.pdf
http://www.ambhanoi.um.dk/en/menu/AboutUs/News/StatementByTheEUHeadsOfMissionOnTheTrialOfMrLeCongDinhMrNguyenTienTrungMrTranHuynhDuyThucAndMrLeThan.htm
http://www.ambhanoi.um.dk/en/menu/AboutUs/News/StatementByTheEUHeadsOfMissionOnTheTrialOfMrLeCongDinhMrNguyenTienTrungMrTranHuynhDuyThucAndMrLeThan.htm
http://www.ambhanoi.um.dk/en/menu/AboutUs/News/Statement
http://www.osce.org/skopje/item_1_42501.html
http://www.osce.org/skopje/item_1_42501.html
http://eeas.europa.eu/statements/local/eu_statement_eritrea_au_en.pdf
http://eeas.europa.eu/statements/local/eu_statement_eritrea_au_en.pdf
http://ec.europa.eu/delegations/delsdn/en/eu_and_sudan/news18.htm
http://ec.europa.eu/delegations/delsdn/en/eu_and_sudan/news18.htm
http://eeas.europa.eu/statements/local/2010_0401_korea_en.pdf
http://eeas.europa.eu/statements/local/2010_0401_korea_en.pdf
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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
http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May/PC%20no.808%20-%20EU%20on%20HCNM%20report%20on%20visit%20to%20KYR.pdf
http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May/PC%20no.808%20-%20EU%20on%20HCNM%20report%20on%20visit%20to%20KYR.pdf
http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May
http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May/PC%20no.808%20-%20EU%20on%20TAJ-UZB%20railway%20dispute.pdf
http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May/PC%20no.808%20-%20EU%20on%20TAJ-UZB%20railway%20dispute.pdf
http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May/PC%20no.808%20-%20EU%20on%20HR%20defender%20E.Zhovtis.pdf
http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May/PC%20no.808%20-%20EU%20on%20HR%20defender%20E.Zhovtis.pdf
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
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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
http://ukinbelarus.fco.gov.uk/en/news/?view=News&id=22265992
http://ukinbelarus.fco.gov.uk/en/news/?view=News&id=22265992
http://ec.europa.eu/delegations/delsdn/en/eu_and_sudan/news19.html
http://ec.europa.eu/delegations/delsdn/en/eu_and_sudan/news19.html
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
http://www.delken.ec.europa.eu/en/news.asp?newsid=148
http://www.delven.ec.europa.eu/es/UltimasNoticias/Prensa2010/comunicado%20colombia%20venezuela.doc
http://www.delven.ec.europa.eu/es/UltimasNoticias/Prensa2010/comunicado%20colombia%20venezuela.doc
http://www.delven.ec.europa.eu/es/UltimasNoticias/Prensa2010/comunicado%20colombia%20venezuela.doc
http://www.delven.ec.europa.eu/es/UltimasNoticias/Prensa2010/comunicado%20colombia%20venezuela.doc
http://www.delpak.ec.europa.eu/WHATSNEW/statement/EU%20Statement%20280710.doc
http://www.delpak.ec.europa.eu/WHATSNEW/statement/EU%20Statement%20280710.doc
http://www.delpak.ec.europa.eu/WHATSNEW/statement/EU%20Statement%20280710.doc
http://eeas.europa.eu/delegations/colombia/press_corner/all_news/news/2010/declaracion11082010_es.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/colombia/press_corner/all_news/news/2010/declaracion11082010_es.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/zambia/press_corner/all_news/news/2010/20100819_01_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/zambia/press_corner/all_news/news/2010/20100819_01_en.htm
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
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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
http://www.deleth.ec.europa.eu/Press%20releases.htm
http://www.delken.ec.europa.eu/en/news.asp?newsid=151
http://www.delken.ec.europa.eu/en/news.asp?newsid=151
http://www.delfji.ec.europa.eu/en/press_release/07102010-Tuvalunewgovt.pdf
http://www.delfji.ec.europa.eu/en/press_release/07102010-Tuvalunewgovt.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/syria/press_corner/all_news/news/2010/20101018_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/syria/press_corner/all_news/news/2010/20101018_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/syria/press_corner/all_news/news/2010/20101018_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/albania/press_corner/all_news/news/2010/20101101_01_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/albania/press_corner/all_news/news/2010/20101101_01_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/guinea/documents/press_corner/news/20101103_fr.pdf
http://www.delbwa.ec.europa.eu/publications/newsletters/EU%20local%20statement%20SADC.doc
http://www.delbwa.ec.europa.eu/publications/newsletters/EU%20local%20statement%20SADC.doc
http://www.delbwa.ec.europa.eu/publications/newsletters/EU%20local%20statement%20SADC.doc
http://eeas.europa.eu/statements/local/2010_11_eu_local_somalia_en.pdf
http://eeas.europa.eu/statements/local/2010_11_eu_local_somalia_en.pdf
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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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