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1. A 2006. május 17-i intézményközi megállapodás G. szakaszának 43. pontja kimondja, hogy 

„a Tanács elnöksége minden évben tanácskozik az Európai Parlamenttel a Tanács által 

készített és a szóban forgó év június 15-ig megküldött, a KKBP fő szempontjait és alapvető 

választásait tartalmazó előretekintő dokumentumról, amely magában foglalja az Európai Unió 

általános költségvetésére gyakorolt pénzügyi kihatásokat, valamint az n–1. évben megkezdett 

intézkedések értékelését.” 

 

2. A Politikai és Biztonsági Bizottság 2011. július 1-jei és 5-i ülésén megvizsgálta a 

mellékletben foglalt jelentéstervezetet.  

 

3. A fentiekre figyelemmel a Coreper felkérést kap arra, hogy hagyja jóvá a jelentéstervezetet, és 

jóváhagyás céljából továbbítsa azt a Tanácsnak.  
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BEVEZETÉS 

 

E dokumentum célja, hogy áttekintést nyújtson a közös kül- és biztonságpolitika keretében 2010-

ben hozott intézkedésekről és az ugyanebben az évben végrehajtott tevékenységekről, valamint 

hogy értékelje azokat. Emellett bemutatja azokat a fő választásokat, amelyek a következő 

hónapokban az EU külpolitikáját irányítják majd. A jelentés alapja a költségvetési fegyelemről és a 

pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló 2006. évi intézményközi 

megállapodás 43. pontja. A jelentés egyben a főképviselő az iránti elkötelezettségének is kifejezője, 

hogy a politikai elszámoltathatóságról szóló, 2010. júliusi nyilatkozatával összhangban átfogó 

párbeszédet alakítson ki az Európai Parlamenttel az Európai Unió külpolitikájáról. 

ELSŐ RÉSZ: ELŐRETEKINTÉS A 2012. ÉVRE 

A 2010. év a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése, valamint az Európai Külügyi Szolgálat 

létrehozása miatt mérföldkőnek számított Európa külpolitikája szempontjából. Ezek a változások az 

intézményi reformokról szóló évtizedes európai vita sikeres lezárását jelentették. A 2010-es év 

során ugyanakkor több olyan esemény is történt, amely ismét ráirányította a figyelmünket arra, 

hogy miért van szükségünk európai külpolitikára. Minden eddiginél egységesebb és globalizáltabb 

világunkban egyre sokfélébb és egymással egyre inkább összefüggő fenyegetésekkel kell 

szembenéznünk: fegyverek elterjedése, terrorizmus, szervezett bűnözés, regionális konfliktusok, az 

energiaellátás zavarai, az éghajlatváltozás biztonsági következményei. Külpolitikánknak igazodnia 

kell az új helyzethez, és képessé kell válnia arra, hogy a fenyegetéseket a forrásuknál – gyakran a 

föld instabil és távoli részein – kezelje. A tartós változás feltételeinek megteremtése érdekében 

fokozatosan át kell térnünk egy olyan átfogó megközelítés alkalmazására, amely a rendelkezésünkre 

álló diplomáciai, KBVP-s, fejlesztési és kereskedelmi eszközök teljes körét kiaknázza. Az 

aktualizált emberi jogi stratégia végrehajtásának fontos szerepe lesz ebben.  

Az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) pontosan ennek a feladatnak az ellátása érdekében jött létre. 

Az EKSZ ugyanis összefogja a diplomáciai, a válságkezelési és a fejlesztési szakértelmet. A 

legfontosabb alapokat már leraktuk: az EKSZ felállt és működik, a felsővezetők kinevezése 

megtörtént. Mindazonáltal az EKSZ létrehozásával kapcsolatos feladatok tetemesek, a világ 

történései pedig időközben nem fognak megállni, hogy megvárják a munka befejeztét. Ahhoz, hogy 

az EKSZ be tudja tölteni azt a szerepet, amire létrehozták, biztosítani kell számára a szükséges 

forrásokat. 
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Jelenleg a Közel-Keleten és Észak-Afrikában zajló átalakulási folyamat szerepel a külpolitikai 

napirend élén. Kétségtelen, hogy történelmi jelentőségű változásoknak vagyunk tanúi. A 

Tunéziában, Egyiptomban és a régió más országaiban is tapasztalható változások sebességét és 

mértékét csak kevesen látták előre. Líbiában és Szíriában folytatódik ugyan a drámai erőszak, de az 

„arab tavasz” összességében elhozta a jobb élet és a visszanyert méltóság reményét, valamint az 

emberi jogok teljesebb körű tiszteletben tartásának, a pluralizmusnak, a jogállamiságnak, a 

társadalmi igazságosságnak és az ezekkel járó nagyobb jólétnek a lehetőségét. Egy nemzedék óta 

nem volt ilyen kiváló alkalom arra, hogy támogassuk demokratikus, stabilabb és szabadabb államok 

létrejöttét az európai kontinens szomszédságában. Megfelelő intézkedések révén ténylegesen 

befolyásolhatjuk az események alakulását, miközben teljes mértékben elismerjük a helyi érintettek 

vezető szerepét.  

Az Európai Unió tanácsot adhat és segítséget nyújthat, ugyanakkor oda kell figyelnie a nép 

törekvéseire és el kell ismernie, hogy egyedül az érintett népek dönthetnek a saját jövőjükről. 

Mindezzel együtt döntően befolyásolhatjuk az eseményeket. A partnerség alapjait a következő négy 

elem fogja képezni: demokratikus átalakulás és intézményépítés; az emberi jogok védelme; az 

emberekkel való kapcsolatok, ideértve a civil társadalmat is; valamint a fenntartható növekedés és 

gazdasági fejlődés erősítése. A partnerség keretében szoros személyes kapcsolatot kell majd 

kialakítani az átalakulási folyamat vezető alakjaival is. A főképviselő idejében megtette az erre 

irányuló első lépéseket, és ellátogatott Egyiptomba, Tunéziába és a régió más államaiba, amivel 

egyértelművé tette az EU támogatását. 

Az EU eddig is jelentős támogatást biztosított a régió számára humanitárius segítségnyújtás, 

intézményépítési támogatás és a választások előkészítéséhez nyújtott segítség formájában. A 

következő években erre a gyakorlatra fogunk építeni. Ennek keretében támogatni fogjuk az inkluzív 

növekedést és a társadalmi igazságosságot, többek között az Európai Beruházási Bank és az Európai 

Újjáépítési és Fejlesztési Bank révén. Segíteni fogjuk továbbá a piacra jutás javítását, hogy a 

mediterrán térségben kibontakozhassanak a kereskedelmi kapcsolatok. Ehhez megfelelő és jobban 

összpontosított pénzügyi forrásokra van szükség. A folyamathoz nagyobb mobilitásra is szükség 

van, ezért a migrációval kapcsolatos irányított megközelítés alkalmazása és az illegális migráció 

elleni küzdelem terén megvalósuló együttműködés mellett lehetővé kell tennünk, hogy a személyek, 

különösen a fiatalok könnyebben beutazhassanak az Európai Unióba és ott tapasztalatokat 

szerezzenek. Hosszú távú célként mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodásokat kell 

kötnünk az egész régióban. 
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A régió egyes országaival szemben differenciált megközelítést kell alkalmazni azok egyedi 

körülményeivel és törekvéseivel összhangban. Amennyiben az országok fel kívánják gyorsítani és 

el kívánják mélyíteni a reformok bevezetésének folyamatát, az EU ennek megfelelő lépéseket tesz. 

Az Unió a Mediterrán Térségért fontos szerepet játszik e tekintetben, mivel keretet biztosít a 

folyamat számára, de új lendületet kell adni neki, hogy a benne rejlő lehetőségeket teljes mértékben 

ki lehessen aknázni. 

Az arab világban végbemenő változások még sürgetőbbé teszik, hogy a közel-keleti 

békefolyamatban előrelépés történjen. Célunk változatlanul az izraeli-palesztin konfliktus igazságos 

és tartós rendezése, aminek következtében békében, biztonságban élhet egymás mellett Izrael Állam 

és egy független, demokratikus, területileg összefüggő, szuverén és életképes palesztin állam. 

Gondoskodnunk kell arról, hogy az újabb fejlemények közelebb hozzák ezt a célt, és ne 

eltávolítsanak tőle. A közel-keleti kvartettbeli partnereivel együttműködve az Európai Unió az 

elmúlt hónapokban fontos szerepet játszott abban, hogy a felek ismét tárgyalóasztalhoz üljenek. Ez 

az elkötelezettség a jövőben is jellemző lesz. Az említett diplomáciai lépések mellett az Európai 

Unió változatlanul kész további politikai, pénzügyi és intézményépítési támogatást nyújtani a 

palesztin nép számára. 

A szomszédság más területei vonatkozásában is fontos feladatok várnak ránk a következő 

hónapokban. Az Európai Unió a jövőben is meg fogja tartani a Nyugat-Balkánon betöltött központi 

szerepét. A '90-es évek konfliktusai által ejtett sebek emlékének elhalványultával az európai 

perspektívának világos ösztönzővé kell válnia a nagyobb fokú politikai integrációhoz. Bár az 

európai normáknak való megfeleléshez szükséges átalakulással kapcsolatos munka nagy részét 

maguknak az érintett országoknak kell elvégezniük, az EU ehhez továbbra is segítséget fog 

nyújtani. A Belgrád és Pristina között 2010-ben megindult párbeszéd igazi esélyt kínál arra, hogy 

megváltoztassuk a helyzet jelenlegi állását, egyfelől az együttműködés ösztönzésével és az Európa 

felé vezető úton történő előrehaladással, másfelől az emberek életminőségének javításával. Az EU a 

jövőben is elő fogja segíteni ezt a párbeszédet. A főképviselő az új uniós stratégiával összhangban 

keményen dolgozott azon, hogy Bosznia-Hercegovinában megszűnjön a politikai patthelyzet. 
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A keleti partnerség vonatkozásában változatlanul kulcsfontosságú a biztonság, a demokrácia és a 

jólét melletti uniós kötelezettségvállalás. A régió igen változatos képet mutat. A Moldovai 

Köztársaságban tavaly történt események bizakodásra adnak okot. Bár a Dnyeszteren túli régióban 

változó a helyzet, az EU – az 5+2-es formában zajló rendezés keretében – törekedni fog szerepének 

növelésére, valamint arra, hogy folytatódjanak a hivatalos rendezési tárgyalások. Ugyanakkor a 

decemberi belarusz elnökválasztást követő történések nem hagytak más lehetőséget az EU számára, 

mint hogy határozott válaszintézkedéseket hozzon. Emellett hat évvel az ukrajnai narancsos 

forradalom után még mindig bizonytalan a nyitottabb és demokratikus társadalom felé történő 

elmozdulás. 2011 jó alkalmat kínál arra, hogy két évvel az elindítása után áttekintsük a keleti 

partnerséget, és felmérjük, hogyan tudnánk eredményesebbé tenni szerepvállalásunkat. A fekete-

tengeri szinergiára vonatkozó uniós kezdeményezésnek fontos szerepe van, de új lendületet kell 

adni neki, hogy a benne rejlő lehetőségeket teljes mértékben ki lehessen aknázni.  

Az EU továbbra is aktív szerepet vállal Grúziában, többek között az uniós megfigyelő misszió 

révén, és azáltal, hogy társelnöki szerepet tölt be a Dél-Oszétia és Abházia szakadár régiókról folyó 

genfi megbeszéléseken. Ezen túlmenően arra is lehetőség nyílhat, hogy kiszélesítsük a Hegyi-

Karabahban fennálló helyzet rendezése céljából végzett tevékenységeinket.  

A keleti szomszédainknál fennálló említett problémák, valamint a fontosabb nemzetközi kérdések 

megoldásához alapvető fontosságú, hogy továbbra is erős stratégiai partnerséget tartsunk fenn 

Oroszországgal. Oroszországgal folytatott együttműködésünknek elvi kötelezettségvállaláson kell 

alapulnia: a közös érdekeket kell keresnie, ugyanakkor szilárdan kell támaszkodnia az uniós 

értékekre és képesnek kell lennie a különbségek hatékony kezelésére. 

A távolabb eső területeken a globális rend sosem látott sebességgel fejlődik. A globalizálódás és a 

gazdasági és pénzügyi válság hatásai felgyorsítják a politikai és gazdasági súlypontnak az új ázsiai, 

latin-amerikai és egyéb feltörő hatalmak felé való eltolódását. Ezeknek az országoknak egyre 

nagyobb beleszólásuk lesz a globális kérdésekbe, ideértve a gazdasági növekedést, a kereskedelmet, 

az éghajlatváltozást és a biztonságot is. A nemzetközi intézményi architektúrának – például az 

ENSZ-nek és a Nemzetközi Valutaalapnak – az új helyzet figyelembevétele céljából történő 

modernizálása és reformja már előrehaladott állapotban van. Az elmúlt év során az EU a 

főképviselő vezetésével komoly erőfeszítéseket fejtett ki annak érdekében, hogy érdemibb szerepet 

vállaljon az ENSZ munkájában. A 65/276. sz. határozatnak az ENSZ Közgyűlése általi elfogadását 

követően az EU valamennyi új lehetőséggel élni fog. 
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Az Európai Unió az elmúlt évtizedben stratégiai partnerséget alakított ki azokkal az országokkal, 

amelyek a huszonegyedik századot alakítják, vagyis az Egyesült Államokkal, Oroszországgal, 

Kínával, Brazíliával és Indiával, továbbá Japánnal, Mexikóval, Dél-Afrikával, a Koreai 

Köztársasággal és másokkal. A főképviselő egyik fő prioritása, hogy ezeket a partnerségeket még 

eredményesebbé tegye. Az Európai Tanács 2010 őszén a főképviselő irányítása mellett folyó 

reflexiós folyamatot indított annak meghatározására, hogy hogyan tudnánk a Lisszaboni Szerződés 

rendelkezéseit e célra felhasználni. A folyamat 2011-ben is folytatódik. Ebben az évben számos 

alkalom fog nyílni arra, hogy a következtetéseket átültessük a gyakorlatba; ilyen lesz például a 

Kínával és Indiával megrendezésre kerülő csúcstalálkozó. Meg kell ragadnunk az ilyen alkalmakat, 

hogy kifejezésre juttassuk a gazdasági és politikai célkitűzéseinket. Az elmúlt hónapokban például 

bővült a biztonsági kérdésekben Indiával folytatott együttműködésünk, többek között a terrorizmus 

elleni küzdelmet érintő sűrűbb kapcsolatfelvételek és a katonák közötti szorosabb kapcsolatok 

révén.  

Az iráni nukleáris kérdés továbbra is komoly aggodalomra ad okot az Európai Unió és a teljes 

nemzetközi közösség számára. A hat leérintettebb országgal a jövőben is azon fogunk munkálkodni, 

hogy érvényre juttassuk azt a kétpályás megközelítést, amelynek keretében egyfelől nyomást 

gyakorlunk Iránra, hogy teljesítse az ENSZ Biztonsági Tanácsa és a Nemzetközi Atomenergia-

ügynökség előírásait és folytasson újból érdemi tárgyalásokat, másfelől jelentős ösztönzést fejtünk 

ki annak érdekében, hogy az iráni nukleáris program jellegével kapcsolatos bizalomépítésre 

tárgyalásos úton kerüljön sor. 2007 óta a szankciók már jelentős hatást fejtettek ki. Ha Irán a 

jelenlegi úton halad tovább, a jövőben még nagyobb nyomást fogunk gyakorolni, ugyanakkor a 

valódi párbeszéd lehetősége is megmarad. A főképviselő az Egyesült Államokkal, az Egyesült 

Királysággal, Franciaországgal, Kínával, Németországgal és Oroszországgal együtt igyekezett – és 

továbbra is igyekezni fog – meggyőzni az iráni vezetést annak szükségességéről, hogy érdemi 

párbeszédet kezdjen.  

Afganisztánban és Pakisztánban komoly feladatok várnak ránk. Az EU változatlanul támogatni 

fogja Afganisztán megválasztott kormányát, és arra fog törekedni, hogy több évtizednyi hányattatás 

és konfliktus után nagyobb stabilitás alakuljon ki az országban. Elkötelezett amellett, hogy hosszú 

távon is támogatást nyújtson a Nemzetközi Biztonsági Támogató Erőben részt vevő partnerei és a 

tágabb nemzetközi közösség számára azokon a területeken, ahol a leghatékonyabban tud segíteni, 

például az EUPOL kiképző misszió keretében. Az EU elkötelezett továbbá annak támogatása iránt, 

hogy Pakisztánban erős, stabil és demokratikus kormány alakuljon; ugyanígy elkötelezett a 

gazdasági növekedés előmozdítása és a terrorizmus elleni küzdelem mellett. 
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Az afrikai kontinens változatos képet mutat. Több évnyi gyenge növekedést és rossz kormányzást 

követően a valódi javulás jelei figyelhetők meg több afrikai országban is. Igen biztató, hogy az 

Afrikai Unió egy olyan erősebb szerep kialakításán dolgozik, amely lehetővé teszi, hogy megoldást 

találjanak a regionális problémákra. Mindazonáltal továbbra is vannak kihívások, különösen 

Szudánban, ahol az új déli állam létrejötte feszültségekhez vezethet, elsősorban Abyeiben. Az EU 

készen áll arra, hogy támogatást nyújtson az átmenethez, de a konfliktusok és a politikai erőszak 

még mindig jelen van a kontinens számos részén, többek között Szomáliában és a Száhil övben. A 

Zimbabwéban fennálló helyzet szintén bizonytalan. A kalóztevékenység komoly aggodalomra ad 

okot a világ egyre több országában. Az Európai Unió elkötelezettsége változatlan, és az Unió 

folytatni fogja a munkát egyrészt az Afrikai Unióval az elmúlt években kialakított partnerség, 

másrészt a régióban működő polgári és katonai misszióink keretében. 

A fent említett feladatok elvégzéséhez, valamint ahhoz, hogy a biztonság hiányával integráltabban, 

átfogóbban és a teljes konfliktusciklus alatt fel tudjuk venni harcot, alapvető fontosságú, hogy 

megerősítsük közös biztonság- és védelempolitikánkat. A közkiadásokra nehezedő jelentős 

nyomások idején elengedhetetlen, hogy hatékonyan használjuk fel a forrásokat. A megszorítások 

ugyanakkor ösztönzést is jelenthetnek ahhoz, hogy a fő katonai képességek nagyobb mértékű 

összevonása és megosztása, a missziók és műveletek megtervezéséhez és végrehajtásához 

szükséges kapacitás növelése, valamint a polgári és a katonai missziók és műveletek integrálása 

révén tovább erősítsük a KBVP-t. A tagállamok a Lisszaboni Szerződés által nyújtott 

lehetőségekkel élve a közelmúltban több kezdeményezést is indítottak ezen a területen. A KBVP 

jövőjének alakításával kapcsolatos munka 2011-ben is folytatódik, többek között a korábbi 

tapasztalataink alapján. A KBVP-missziók ezzel párhuzamosan továbbra is fontos szerepet töltenek 

be világszerte, legyen szó a kalóztevékenység veszélyeinek elhárításáról Szomália partjainál vagy a 

jogállamiság kiépítéséről Koszovóban. A missziók emellett jó tapasztalatszerzési lehetőséget is 

jelentenek, így az EU új szakértelemre tesz szert például a regionális tengeri kapacitásépítés és a 

biztonsági ágazat reformja terén. A konfliktusmegelőzés szintén fontos, és a göteborgi program 

elindításának tizedik évfordulója jó alkalmat kínál arra, hogy átgondoljuk az EU egyre szélesebb 

körű tevékenységét ezen a területen, valamint a jövőben követendő irányt.  
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A problémákat nem lehet egymástól elkülönítve, egyszerű megoldásokkal kezelni. Modern és 

összefonódott világunkban, ahol a technológia és a piacok sohasem tapasztalt sebességgel hozzák 

egymáshoz közelebb az embereket, a fenti megállapítás fokozottan igaz. Ennek eredményeként a 

kiberbiztonság, az energiabiztonság és az éghajlatváltozás biztonsági vonatkozásai a nemzetközi 

kérdések központi elemeivé váltak. Az Unió számára további kihívást jelent, hogy ezekre válaszul 

erős, kollektív külpolitikát dolgozzon ki, amely koherens, ugyanakkor képes az eseményeknek 

megfelelően gyorsan változni.  

Az európai külpolitika nem választás kérdése. Európán kívüli tevékenységeinkre azért van szükség, 

mert belső érdekeink – a biztonság, a jólét és az Európai Unió alapját képező értékek – 

megkövetelik azt. Kollektívan, valamennyi tagállam teljes elköteleződése mellett kell 

tevékenykednünk, mert az előttünk tornyosuló problémák túl összetettek ahhoz, hogy egyoldalú 

megoldást találjunk rájuk, emellett ha közösen lépünk fel, nagyobb hatást tudunk gyakorolni. A déli 

szomszédság országaiban történt események meggyőzően bizonyították ezeket az alapvető 

igazságokat. Az Európai Unió a következő évben és azt követően is olyan külpolitika kialakításán 

dolgozik majd, amely jól tükrözi az Unió sokszínűségét, ugyanakkor megteremti a hatékony 

fellépéshez szükséges egységet, koherenciát és következetességet, valamint továbbfejleszti az EU 

stratégiai elképzelését a külkapcsolatok vonatkozásában.  
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MÁSODIK RÉSZ: VISSZATEKINTÉS A 2010. ÉVRE 

A 2010. év áttekintése 

Az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselői tisztsége
1
 a lisszaboni rendszer 

központi eleme a külkapcsolatok terén, egyben az uniós külpolitika irányításának egyik fő újítása 

2010-ben. A KKBP területén a főképviselő azokat a feladatokat látja el, amelyeket korábban a 

hathavonta egymást váltó elnökségek, a KKBP főképviselője és a külkapcsolatokért felelős biztos 

végzett. A főképviselő irányítja az Unió közös kül- és biztonságpolitikáját, elnökli a Külügyek 

Tanácsának üléseit, és emellett a Bizottság első alelnökeként biztosítja az Unió külső tevékenységei 

közötti összhangot. 2010 folyamán a főképviselő a Külügyek Tanácsának 14 ülését vezette, ebből 

kettőt védelmi miniszteri formációban, kettőt pedig fejlesztési miniszteri formációban.  

                                                 

1
 2009. november 19-i informális ülésükön az EU állam-, illetve kormányfői a Lisszaboni 

Szerződés 2009. december 1-jei hatálybalépésére tekintettel megállapodtak arról, hogy 

Catherine Ashtont nevezik ki főképviselővé. 2009. december 4-én az Európai Tanács 

elfogadta a főképviselő hivatalos kinevezéséről szóló határozatot. 
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2010-ben három fő prioritás szerepelt az Unió külpolitikai napirendjén. 

2010 első prioritása, egyben a fő intézményi sikere az Európai Külügyi Szolgálat létrehozása volt. 

Az EKSZ feladata hogy segítséget nyújtson a főképviselő széles körű külügyi megbízatásának 

teljesítéséhez, ideértve az EU közös kül- és biztonságpolitikájának irányítását is. Az EKSZ 

személyzete az Európai Bizottságból, a Tanács Főtitkárságáról és az uniós tagállamok diplomáciai 

szolgálataitól érkezik. Az EKSZ munkatársai Brüsszelben és 137 delegáción dolgoznak világszerte, 

szoros együttműködésben a Bizottsággal és a tagállamokkal. Az EKSZ célja, hogy integrált 

platformként megjelenítse a világban az Unió közös értékeit és érdekeit. Az Európai Parlament 

előtti, 2010. január 11-i meghallgatásán a főképviselő megerősítette, hogy az EKSZ létrehozása 

elsődleges prioritás, kiemelve, hogy ez egy egyszeri lehetőség arra, hogy egységesítsük az EU 

külpolitikai szerepvállalásának összes – politikai, gazdasági és katonai – elemét, és ezáltal egy 

koherens stratégiát alakítsunk ki. 

Az EKSZ az egész tavalyi évre kiterjedő intenzív előkészítő munka után 2010. december 1-jén 

kezdte meg hivatalos működését. 2010 elején magas szintű munkacsoport jött létre annak 

érdekében, hogy segítséget nyújtson a főképviselőnek az EKSZ felállításához. A főképviselő az 

Általános Ügyek Tanácsának március 25-i ülésén az EKSZ létrehozásáról szóló tanácsi 

határozattervezetet nyújtott be. A Külügyek Tanácsa április 26-án módosította a javaslatot. Ezt 

követően a főképviselő, az Európai Bizottság, a Tanács spanyol elnöksége és az Európai Parlament 

részvételével megkezdődtek a javaslattal kapcsolatos hivatalos konzultációk, az ún. négyoldalú 

egyeztetés. Június 21-én Madridban megállapodás jött létre a négy fél között, amelyet az Európai 

Parlament a július 8-i szavazáson
2
, a biztosok testülete pedig július 20-án jóváhagyott. Tekintettel 

az Európai Bizottság egyetértésére és az Európai Parlamenttel folytatott konzultációra a Külügyek 

Tanácsa július 26-án hivatalosan elfogadta a tanácsi határozatot. 2010 folyamán az EKSZ 

felállítását megelőző átmeneti időszakban a Tanács spanyol, illetve belga elnöksége tevékenyen 

támogatta a főképviselőt új feladatai ellátásában. 

                                                 
2
 Az Európai Parlament 2010. július 8-án állásfoglalást fogadott el az Európai Külügyi 

Szolgálatról (EKSZ) (P7_TA-PROV(2010)0280). 
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A főképviselő 2010. október 25-én Pierre Vimont-t az EKSZ vezető főtitkárává, David O'Sullivan-t 

pedig az EKSZ operatív igazgatójává nevezte ki. A felső vezetők köre október 29-én két 

főtitkárhelyettessel egészült ki: a főképviselő Helga Schmid-et a politikai ügyekért felelős 

főtitkárhelyettessé, Maciej Popowski-t pedig az intézményközi ügyekért felelős főtitkárhelyettessé 

nevezte ki. 

A főképviselő és az új intézményi struktúra működésének első próbája 2010 elején a Haitin történt 

januári földrengés
3
 volt, amelynek nyomán az Unió határozott politikai és humanitárius 

intézkedéseket hozott. A főképviselő számos utazást tett, többek között egy fontos látogatást a 

Közel-Keleten (2010 márciusában): 2007 júniusa óta ő volt az első politikus, aki Izrael területéről 

lépett a Gázai övezetbe. Emellett többször ellátogatott a Balkán-félszigetre és látogatást tett 

Indiában (2010. június), Grúziában és Kazahsztánban (2010. július), valamint Kínában (2010. 

szeptember). 

A második prioritás az európai szomszédság volt. Az EU e területen elért eddigi legnagyobb sikere 

a közép- és kelet-európai bővítés volt. 2010 során az EU a folyamat előmozdításán dolgozott és 

segítséget nyújtott a nyugat-balkáni országoknak, hogy lépéseket tegyenek az európai 

perspektívájukkal kapcsolatos feltételek teljesítése felé. Az Unió az elmúlt évben még szorosabbá 

fűzte a keleti és déli szomszédság országaival fenntartott kapcsolatait, és bizonyságot tett arról, 

hogy az EU hozzá tud járulni e két régió stabilitásához és fejlődéséhez. A főképviselő és a Bizottság 

2010-ben elindította az európai szomszédságpolitika átfogó felülvizsgálatát. 

A harmadik prioritás az EU stratégiai partnerekkel folytatott munkája volt. A globális problémák 

és az erőeltolódás jellemezte világunkban az EU továbbra is nagy hangsúlyt fektetett a 

partnerségekre, egyfelől az olyan stabil partnerekkel fennálló kapcsolatokra, mint az USA, 

Oroszország, Japán és Kanada, másfelől az olyan feltörekvő hatalmakkal fenntartott kapcsolataink 

elmélyítésére, mint Kína, India, Brazília, Dél-Afrika és a Koreai Köztársaság. Ez a munka nem csak 

a nagyon fontos kétoldalú kapcsolatokra korlátozódott, hanem a globális kérdésekre, például a 

közel-keleti békefolyamatra és a nukleáris proliferációra is kiterjedt. 

 

                                                 
3
 Az Európai Parlament 2010. február 10-én állásfoglalást fogadott el a Haitin történt 

földrengésről (P7_TA-PROV(2010)0015). 
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A. A tevékenységek áttekintése régiónként 

A Közel-Kelet és a déli szomszédság  

2010 folyamán nem lehetett lényegi előrelépést megfigyelni az arab–izraeli konfliktus 
4
 
5
 
6
 terén. 

Az USA közvetítésével először közvetett, majd közvetlen tárgyalások zajlottak az izraeliek és a 

palesztinok között. Mindazonáltal a megbeszélések szeptember végén, az izraeli telepépítési 

moratórium lejártával megszakadtak. A főképviselő (júliusban és szeptemberben) ismét látogatást 

tett a megszállt palesztin területeken és Izraelben, hogy elősegítse a felek elköteleződését a 

tárgyalások mellett. A 2010. decemberi tanácsi következtetésekben az EU haladéktalan előrelépést 

sürgetett a kétállamos megoldás irányába. Az EU sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy Izrael nem 

hosszabbította meg a moratóriumot, ismételten felszólított minden felet arra, hogy tartózkodjon az 

egyoldalú provokatív lépésektől és erőszaktól, kifejtette a végleges jogállással kapcsolatos 

kulcskérdésre vonatkozó álláspontját, és hangsúlyozta a kvartetten belüli fokozott koordináció 

jelentőségét. A berlini nyilatkozatra emlékeztetve az EU megismételte, hogy adott esetben kész 

elismerni a palesztin államot. Az EU ismételten felszólította azokat, akik az elrabolt izraeli katonát, 

Gilad Shalitot fogva tartják, hogy haladéktalanul bocsássák őt szabadon.

                                                 
4
 Az Európai Parlament 2010. március 10-én állásfoglalást fogadott el az Izraelre/Palesztinára 

vonatkozó Goldstone-ajánlások végrehajtásáról (P7_TA-PROV(2010)0054). 
5
 Az Európai Parlament 2010. március 11-én állásfoglalást fogadott el a Gilad Salit-ügyről 

(P7_TA-PROV(2010)0066). 
6
 Az Európai Parlament 2010. június 17-én állásfoglalást fogadott el a segélyszállító hajók 

elleni izraeli katonai műveletről és a Gázai övezet blokádjáról (P7_TA-PROV(2010)0235). 
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Az EU számára továbbra is komoly aggodalomra adott okot a telepek létrehozása, Kelet-Jeruzsálem 

helyzete, valamint a Gázába való bejutás és az onnan való kijutás szabályozása. Az EU újfent 

megismételte azon álláspontját, hogy a nemzetközi jog értelmében a telepek jogellenesek, 

akadályozzák a béke megteremtését, és a kétállamos megoldás lehetetlenné válásával fenyegetnek. 

Kifejezve aggodalmát a kelet-jeruzsálemi helyzet miatt, az EU arra is emlékeztetett, hogy soha nem 

ismerte el Kelet-Jeruzsálem annektálását. A Gázai övezet tekintetében, bár az izraeli kormánynak a 

zárlat enyhítésére vonatkozó döntését követően történt némi előrelépés, többek között 

megkönnyítették egyes áruknak a Gázai övezetből az Európai Unióba történő kivitelét, az EU 

fenntartotta azon álláspontját, hogy további erőfeszítésekre és kiegészítő intézkedésekre van 

szükség egy olyan alapvető politikai fordulathoz, amellyel lehetővé válik a Gázai övezet gazdasági 

talpra állása, és amely Izraelnek a biztonsággal kapcsolatos jogos aggodalmait is kezeli. Az EU 

átfogó csomagot javasolt a gázai helyzet megoldására, amelynek középpontjában az átkelőhelyek 

infrastruktúrájának fejlesztése, valamint a palesztin hatóság határőrizeti szerveinek nyújtandó 

felszerelések és képzés állnak. Az EU emellett ismételten hangsúlyozta a magánszektornak 

nyújtandó támogatások fontosságát. A palesztinok közötti megbékélés folyamata holtponton áll. 

Az EU továbbra is támogatta a palesztin állam Fajjád miniszterelnök kétéves tervének megfelelő 

kiépítését, amelynek keretében pozitív eredmények születtek a tekintetben, hogy a palesztin hatóság 

a közeljövőben készen álljon önálló állammá válni. 

Az EU és Izrael továbbra is szoros kétoldalú kapcsolatokat ápolt és nyílt politikai párbeszédet 

folytatott a jelenlegi cselekvési terv keretében. A 2010-ben Egyiptomban uralkodó politikai 

hangulatot egy erősen vitatott törvényhozási választás határozta meg, amellyel kapcsolatban 

szabálytalanságokat és szavazatmanipulációt jelentettek. Az EU–Egyiptom Társulási Tanács 2010 

áprilisában megerősítette az arra irányuló politikai kötelezettségvállalást, hogy az ENP cselekvési 

terv teljes körű végrehajtása alapján megszilárdítsa a kétoldalú kapcsolatokat. A párbeszéd azonban 

az év vége felé félbeszakadt. 

A relatív stabilitás időszaka után a libanoni politikai helyzet az év második felében kiéleződött a 

Rafik Hariri miniszterelnök elleni gyilkosság kivizsgálásával megbízott Libanoni Különleges 

Bíróság tevékenysége miatt. A Társulási Tanács 2010. júniusi ülésén az EU hangot adott azon 

szándékának, hogy szorosan együttműködjön a libanoni kormánnyal a 2009. decemberi 

reformprogram végrehajtása terén. 
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Az EU-val és az uniós intézményekkel fennálló kapcsolatok elmélyítésére irányuló tunéziai 

szándékot tükröző új EU–Tunézia cselekvési tervvel kapcsolatos munka 2010 júliusában kezdődött. 

2010 decemberének második felében a tunéziai nép demonstrációkat szervezett Ben Ali elnök 

hatalma ellen. A kormány megtorló reakciója nem állta útját a demonstrálóknak, a reformokat és 

Ben Ali távozását követelő tüntetések pedig több más városra is átterjedtek, előrevetítve az arab 

világban kibontakozó tiltakozási hullámot.  

Líbiában
7
 a haladó és a konzervatív erők közötti feszültség az év vége felé bizonytalanná tette az 

ország jövőjének alakulását. 

Az EU a főképviselő aktív bevonásával továbbra is komoly erőfeszítéseket tett az iráni
8
 nukleáris 

kérdés megoldása érdekében, mind a nyomásgyakorlás, mind pedig a tárgyalás terén (bővebben 

lásd a B.1. – Nonproliferáció és leszerelés című részt). 

Az EU a márciusi országos választások felügyelete és az azokkal kapcsolatos jelentéstétel 

érdekében választási értékelési csoportot küldött Irakba
9
. Az energetikai együttműködésről szóló 

egyetértési megállapodás 2010. januári aláírása, a partnerségi és együttműködési megállapodás 

tervezetének 2010 tavaszán történt parafálása, továbbá az Iraknak nyújtott támogatásról szóló első 

többéves stratégiai dokumentum 2010. novemberi elfogadása kiszélesítette az EU és Irak közötti 

jövőbeli kapcsolatok spektrumát. Az EUJUST LEX Iraq továbbra is képzést biztosít az iraki 

hatóságoknak a jogállamiság terén. 

Az arab világ egyik legszegényebb országaként és minden gyakorlati szempontból rosszul teljesítő 

államként Jemennek
10

 folyamatosan belső zavargásokkal kellett szembenéznie. Az EU továbbra is 

a 2009-ben elfogadott átfogó megközelítést alkalmazta és csatlakozott a „Jemen barátai” (Friends of 

Yemen) elnevezésű multilaterális folyamathoz. 2010 januárjában teljes körű megbízatással 

rendelkező EU-képviselet nyílt Szanaában. 

                                                 
7
 Az Európai Parlament 2010. június 17-én állásfoglalást fogadott el a líbiai kivégzésekről 

(P7_TA-PROV(2010)0246). 
8
 Az Európai Parlament 2010. szeptember 8-án állásfoglalást fogadott el az iráni emberi jogi 

helyzetről, különösen a Sakineh Mohammadi Astiani-ügyről és a Zahra Bahrami-ügyről 

(P7_TA-PROV(2010)0310). 
9
 Az Európai Parlament 2010. november 25-én állásfoglalást fogadott el az iraki helyzetről: a 

halálbüntetésről ((beleértve Tárik Azíz ügyét) és a keresztény közösségek elleni támadásokról 

(P7_TA-PROV(2010)0448). 
10

 Az Európai Parlament 2010. február 10-én állásfoglalást fogadott el a jemeni helyzetről 

(P7_TA-PROV(2010)0017). 
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Az EU és az Öböl-menti Együttműködési Tanács 2010. júniusi közös miniszteri tanácsa (ez volt 

az első, amelyet a főképviselő elnökölt) új közös cselekvési programot fogadott el, amelynek révén 

a gazdaságtól a környezetvédelmen át az oktatásig számos területen el fog mélyülni az 

együttműködés. 

A kiemelt státuszról szóló közös dokumentum Marokkó és EU közötti 2008-as elfogadását 

követően 2010 decemberében megkezdődtek az új EU–Marokkó cselekvési terv első tervezetére 

irányuló tárgyalások. 

2010. júniusában az EU és Algéria a 2005-ös társulási megállapodás alapján megtartotta a Társulási 

Tanács ötödik ülését, melyen a két fél megállapodott, hogy kapcsolatuk megerősítése érdekében 

célratörőbben és nagyobb elkötelezettséggel folytatják a munkát. 

A kilencedik EU–Jordánia
11

 Társulási Tanácson bejelentették a kiemelt státuszú partnerségről 

szóló politikai megállapodást, valamint az új EU–Jordánia ENP cselekvési tervre irányuló szakértői 

tárgyalások lezárását. Az új cselekvési terv tükrözi az EU és Jordánia közötti partnerség ambiciózus 

jellegét, valamint a szorosabb integráció megvalósítása iránti kölcsönös elkötelezettség közös és 

alapos megértését, tükrözi továbbá a szükséges reformok ütemét és körét, valamint azt, hogy az EU 

továbbra is támogatást nyújt néhány olyan akadály leküzdéséhez, mely továbbra is a kapcsolatok 

fejlődésének útjában áll. 

Az EU fenntartotta a Szíriával
12

 kialakított kapcsolatokat, és igyekezett előrelépést tenni a 

társulási megállapodás aláírása terén, de Damaszkusz még nem hozta meg az ezzel 

kapcsolatos döntést. Az EU továbbra is sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy Szíria nem működik 

együtt a NAÜ-vel a Dair Alzourban lévő állítólagos nukleáris telephellyel kapcsolatos nyitott 

kérdések megoldása érdekében. 

                                                 
11

 Az Európai Parlament 2010. szeptember 9-én állásfoglalást fogadott el a Jordán-folyó 

helyzetéről, különös tekintettel a folyó alsó szakaszára (P7_TA-PROV(2010)0314). 
12

 Az Európai Parlament 2010. szeptember 9-én állásfoglalást fogadott el a szíriai emberi jogi 

helyzetről, különösen a Haythan Al-Maleh ügyről (P7_TA-PROV(2010)0316). 
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Az Unió a Mediterrán Térségért
13

 titkársága a Bizottság társfinanszírozásával Barcelonában 

kapott helyet. Az izraeli–arab politikai patthelyzet ellenére – amely miatt el kellett halasztani a 

csúcstalálkozót –, továbbra is vannak kihasználatlan lehetőségek az Unió a Mediterrán Térségért 

gyakorlati munkájának folytatására. A titkárság a párizsi csúcstalálkozón (2008) meghatározott 

következő hat prioritásra fog összpontosítani: környezetvédelem és vízügy; szociális és polgári 

ügyek (beleértve a katasztrófavédelmet is); energia (beleértve a megújuló energiaforrásokat is); 

közlekedés és városfejlesztés; projektfinanszírozás koordinálása és vállalkozásfejlesztés; 

felsőoktatás és kutatás. 

Oroszország, a keleti szomszédság és Közép-Ázsia 

Oroszországi Föderáció 

Az EU és Oroszország közötti kapcsolatok 2010-ben számos pozitív változáson mentek 

keresztül. Megemlítendő többek között a modernizációs partnerség hivatalos elindítása, 

Oroszországnak a WTO-hoz való csatlakozásáról szóló kétoldalú tárgyalások lezárására irányuló 

folyamat, az esetleges jövőbeli vízummentességi megállapodáshoz vezető megközelítésről szóló 

megegyezés, továbbá két rendkívül konstruktív hangulatú csúcstalálkozó
14

. 2010-ben több mint 30 

hivatalos politikai párbeszéd keretében rendezett ülésre került sor különböző szinteken. Az EU 

változatlanul igyekezett előmozdítani, hogy Oroszország – mint az egyik stratégiai partnere – 

integrálódjon a szabályokon alapuló nemzetközi rendszerbe. Az EU arra törekedett, hogy a KBVP 

napirendjének élén szereplő számos nemzetközi kérdésben is együttműködést alakítson ki 

Oroszországgal, így például Iránnal, a tágabb értelemben vett Közel-Kelettel, Afganisztánnal, 

illetve a közös szomszédságban dúló, elhúzódó konfliktusokkal kapcsolatban, elismerve az 

említett kérdésekben való előrelépéshez fűződő érdeket. Az EU emellett folytatta az 

Oroszországgal olyan globális kérdésekben folytatott együttműködést, mint az éghajlatváltozás, a 

terrorizmus, a tömegpusztító fegyverek elterjedése, a szervezett bűnözés, a tiltott kereskedelem 

minden formája és az energiabiztonság. 

                                                 
13

 Az Európai Parlament 2010. május 20-án állásfoglalást fogadott el az Unió a Mediterrán 

Térségért partnerségről (P7_TA-PROV(2010)0192). 
14

 Az Európai Parlament 2010. június 17-én állásfoglalást fogadott el az EU–Oroszország 

csúcstalálkozó (2010. május 31 – június 1.) következtetéseiről (P7_TA-PROV(2010)0234). 
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2010 során a modernizáció Medvegyev elnök működésének egyre központibb elemévé vált. 

Oroszország ehhez természetes partnerre talált az EU-ban. Az EU–Oroszország modernizációs 

partnerség terén előrelépést tettünk 2010-ben, és ez jól bizonyítja az EU és Oroszország erőteljes 

kölcsönös függőségét és közös érdekét a szorosabb együttműködés iránt. 

Folytatódtak az új EU–Oroszország megállapodásra irányuló tárgyalások, amelynek öt 

fordulóját tartották 2010-ben. A cél az, hogy olyan stratégiai megállapodást kössünk, amely a 

belátható jövőre nézve átfogó keretet biztosít az EU és Oroszország közötti kapcsolatok számára, 

valamint segít kiaknázni a kapcsolatban rejlő lehetőségeket. A megállapodás ezenkívül a 

kapcsolatoknak a négy közös EU–Oroszország térségben és az azokhoz kapcsolódó 

menetrendekben meghatározott minden főbb területére vonatkozóan megerősített jogalapot fog 

biztosítani, és jogilag kötelezővé teszi a kötelezettségvállalásokat. Az EU továbbra is 

hangsúlyozta annak fontosságát, hogy a tárgyalások minden területén biztosítva legyen a 

kiegyensúlyozott előrelépés, ideértve a kereskedelemmel és a beruházással kapcsolatos érdemi 

rendelkezéseket. 

A külső biztonság területén – az EUFOR TCHAD/RCA katonai művelethez és az EUNAVFOR 

ATALANTA koordinációjához való orosz hozzájárulás pozitív tapasztalataira építve – 2010-ben 

informális tájékozódó megbeszélések indultak az uniós válságkezelési műveletekben való orosz 

részvételről szóló keretmegállapodásra vonatkozóan. 2010. június 1-jén az EU és Oroszország 

biztonsági megállapodást írt alá. 

Az emberi jogokkal, demokráciával és jogállamisággal kapcsolatos orosz belpolitikai fejlemények 

2010 során változatlanul aggályokra adtak okot. Különös aggodalomra adott okot az Észak-

Kaukázusban fennálló helyzet, valamint az emberi jogok védelmezőinek, például Oleg Orlovnak
15

 a 

helyzete. Az EU ezeket a kérdéseket változatlanul felvetette az Oroszországgal folytatott politikai 

párbeszéd keretében rendezett üléseken, így a csúcstalálkozókon is. 2010-ben az emberi jogokról 

szóló EU–Oroszország konzultáció két fordulójára került sor. Ezek lehetővé tették, hogy az EU 

részletesebben hangot adjon aggályainak, ideértve egyes egyedi eseteket, valamint az újságírókkal 

és az emberi jog védelmezőivel szembeni merényleteket. 

                                                 
15

 Az Európai Parlament 2010. október 21-én állásfoglalást fogadott el az észak-kaukázusi 

(Oroszországi Föderáció) emberi jogi helyzetről és az Oleg Orlov elleni büntetőeljárásról: 

P7_TA(2010)0390. 
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Keleti szomszédság 

A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével 2010 alkalmat adott arra is, hogy az európai 

szomszédságpolitika felülvizsgálatának előkészítéseként áttekintsük keleti partnerségünket. Bár a 

KKBP szempontjai idáig viszonylag csekély mértékben érvényesültek a keleti partnerségben, egyre 

növekszik ez utóbbinak az átfogó külpolitikával való kapcsolata. A partnerség kétoldalú 

dimenzióját érintő programok célja, hogy támogassák a konfliktusmegoldás előfeltételeit jelentő 

lényeges reformokat és bizalomépítési intézkedéseket. Az ilyen intézkedésekkel kapcsolatos munka 

már megkezdődött a grúziai
16

 
17
 konfliktusokkal foglalkozó genfi folyamat keretében, és aktív 

előkészület alatt állnak a Moldovai Köztársaság Dnyeszteren túli régiója vonatkozásában. A 

Dnyeszter túli régióban dúló konfliktus kapcsán a Moldovai Köztársaság kormánya is 

következetesen hangsúlyozta, hogy az EU segítségével megkezdett reformok vonzóbbá fogják tenni 

Moldovát a szakadár régióban élők számára. 

A mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodást is szerves részeként tartalmazó új 

társulási megállapodásról Ukrajnával
18

 
19
 

20
 folytatott tárgyalások során is sikerült eredményeket 

elérni. Az EU bízott abban, hogy amennyiben Ukrajna politikai akaratot tanúsít a lezáratlan 

kérdések megoldására, a megállapodásokat még 2011 vége előtt meg lehet kötni. A főképviselő 

2010 februárjában részt vett Janukovics elnök beiktatási ünnepségén, Herman Van Rompuy, az 

Európai Tanács elnöke pedig 2010 júliusában látogatást tett Kijevben. Jóllehet 2010-ben 

Ukrajnában ismét a politikai és gazdasági stabilitás kerekedett felül, felmerült az aggály, hogy 

ennek a stabilitásnak a demokratizálódás romlása az ára. Ez a kérdés továbbra is az EU és 

Ukrajna közötti kapcsolatok napirendjének élén szerepelt. 

                                                 
16

 Az Európai Parlament 2010. december 14-én állásfoglalást fogadott el az EU és Grúzia 

közötti, a vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodásról (P7_TA-

PROV(2010)0464). 
17

 Az Európai Parlament 2010. december 14-én állásfoglalást fogadott el az EU és Grúzia 

közötti, az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodásról 

(P7_TA-PROV(2010)0472). 
18

 Az Európai Parlament 2010. február 25-én állásfoglalást fogadott el az ukrajnai helyzetről 

(P7_TA-PROV(2010)0035). 
19

 Az Európai Parlament 2010. május 18-án állásfoglalást fogadott el az Ukrajnának nyújtott 

makroszintű pénzügyi támogatásról (P7_TA-PROV(2010)0169). 
20

 Az Európai Parlament 2010. november 25-én állásfoglalást fogadott el Ukrajnáról (P7_TA-

PROV(2010)0444). 
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2010 januárjában megkezdődtek és az év folyamán jó ütemben haladtak a Moldovával
21

 
22

 egy új 

társulási megállapodás kapcsán folytatott tárgyalások. Az Unió továbbra is támogatta a moldovai 

reformfolyamatot. Ezzel egyidejűleg aktívan hozzájárult a Dnyeszteren túli régióban dúló 

konfliktus megoldása érdekben kifejtett erőfeszítésekhez, mindazonáltal nem születtek 

kézzelfogható eredmények. A Külügyek Tanácsa 2010. február 22-én következtetéseket fogadott el 

a Moldovai Köztársaságról, továbbá határozatot fogadott el a Moldovai Köztársaság Dnyeszteren 

túli régiójának vezetésével szembeni korlátozó intézkedések meghosszabbításáról, ám azok 

végrehajtását 2010 szeptemberéig felfüggesztette. Ezzel egy időben a Tanács sajnálatát fejezte ki 

amiatt, hogy nem sikerült lényegi eredményt elérni a Dnyeszteren túli régióban fennálló konfliktus 

politikai rendezése terén.  

Az EU dél-kaukázusi
23

 szerepvállalása 2010-ben is erőteljes volt, amit jelez, hogy a főképviselő 

2010. március 25-én találkozott a grúz elnökkel, 2010. május 27-én pedig az örmény elnökkel. 

2010. június 17-én sor került az EU–Grúzia vízumkönnyítési megállapodás aláírására, amit 2010 

november 22-én a visszafogadási megállapodás aláírása követett. Az Örményországgal, 

Azerbajdzsánnal és Grúziával fennálló szerződéses kapcsolatoknak a befogadás, a differenciálás és 

a feltételesség elvén alapuló elmélyítésére irányuló munka szintén folytatódott. A Tanács 2010 

májusában felhatalmazást adott az Örményországgal, Azerbajdzsánnal és Grúziával kötendő 

társulási megállapodásokra irányuló tárgyalások megkezdésére. A 2010. június 14-i 

következtetéseiben a Tanács várakozással tekintett az elé, hogy miután az említett országok 

teljesítik a szükséges feltételeket, megkezdődjenek a jövőbeli társulási megállapodásokra irányuló 

tárgyalások, ideértve a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodásokra irányuló 

tárgyalásokat is. A három országgal folyó tárgyalások 2010 júliusában kezdődtek, és azóta jó 

ütemben haladnak. Az EU grúziai megfigyelő missziója (EUMM) folytatta tevékenységét. 

                                                 
21

 Az Európai Parlament 2010. október 21-én állásfoglalást fogadott el a Moldovai 

Köztársaságban végrehajtott reformokról és előrelépésekről (P7_TA-PROV(2010)0385). 
22

 Az Európai Parlament 2010. november 24-én állásfoglalást fogadott el az EK és Moldova 

közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyvről (P7_TA-

PROV(2010)0428). 
23

 Az Európai Parlament 2010. május 20-án állásfoglalást fogadott el a Dél-Kaukázusra 

vonatkozó uniós stratégia szükségességéről (P7_TA-PROV(2010)0193). 
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A Belaruszban
24

 tapasztalható belpolitikai fejlemények lehetővé tették, hogy az EU fokozatosan 

elmélyítse az országgal fenntartott kapcsolatait egészen addig, amíg a 2010 végén bekövetkezett 

események drámaian meg nem változtatták a helyzetet. A Tanács 2010. október 25-én 

következtetéseket fogadott el, amelyekben újólag megerősítette, hogy a demokrácia, az emberi 

jogok és a jogállamiság terén tett előrelépések esetén kész elmélyíteni a kapcsolatokat és támogatást 

nyújtani. A Tanács továbbra is aggályosnak találta a demokrácia és az emberi jogok Belaruszban 

fennálló helyzetét, amely nem tette lehetővé az EU számára az egyes belarusz tisztviselőkkel 

szemben hozott korlátozó intézkedések teljes feloldását. A december 19-i belarusz 

elnökválasztással és az azt követően a hatóságok által elkövetett erőszakos cselekményekkel 

megszakadt a pozitív tendencia. Ezek az események erőteljes reakciót váltottak ki az EU részéről: a 

főképviselő december 20-án bíráló hangvételű nyilatkozatot tett, majd december 23-án a 

főképviselő és Hillary Clinton amerikai külügyminiszter közös nyilatkozatot adott ki a választást 

követő helyzetről. 

Közép-Ázsia 

2010 során folytatódott az EU Közép-Ázsiára vonatkozó stratégiájának végrehajtása, ideértve a 

politikai párbeszédet és a szakértői együttműködést is. A 2010 áprilisában megrendezett EU–

Közép-Ázsia miniszteri találkozón az olyan közös fenyegetéseket és kihívásokat vitatták meg, mint 

például a terrorizmus, az ember- és drogkereskedelem, a nonproliferáció és az energiabiztonság. Az 

év folyamán számos egyéb magas szintű politikai találkozó megrendezésére is sor került. A Közép-

Ázsiára vonatkozó stratégia végrehajtása terén elért eredményekről szóló, 2010 júniusi második 

közös tanácsi és bizottsági jelentés – amelyet benyújtottak az Európai Tanácsnak – megállapította, 

hogy a végrehajtás jó úton halad, valamint hogy nagyobb hangsúlyt kell fektetni a régióban kifejtett 

uniós erőfeszítések láthatóbbá tételére és a politikai kérdésekben folytatott együttműködés 

fokozására. A közép-ázsiai EUKK számos alkalommal felvette a kapcsolatot a régió országaival, 

valamint a régió helyzete tekintetében harmadik országokkal is. 

                                                 
24

 Az Európai Parlament 2010. március 10-én állásfoglalást fogadott el a belaruszi civil 

társadalom és nemzeti kisebbségek helyzetéről (P7_TA-PROV(2010)0055). 
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Az EU változatlanul aggályosnak tartotta a Közép-Ázsiában uralkodó emberi jogi helyzetet, és ezt 

a kérdést az érintett országokkal rendezett minden magas szintű találkozón felvetettük. Az EU a 

Közép-Ázsiára vonatkozó stratégiával összhangban a régió valamennyi országával emberi jogi 

párbeszédet kezdett. (2010 során több ilyen konzultációra is sor került a közép-ázsiai országokkal. 

Üzbegisztán esetében a Tanács a helyzet felülvizsgálatát követően 2010. október 25-én 

következtetéseket fogadott el, amelyekben üdvözölte az EU és Üzbegisztán között több területen is 

kialakult konstruktív együttműködést, ugyanakkor komoly aggályainak adott hangot az emberi 

jogok üzbegisztáni helyzete miatt. 

Az EU szorosan együttműködött az ENSZ-szel, az EBESZ-szel és más nemzetközi szereplőkkel, 

hogy segítsen Kirgizisztánnak reagálni a 2010. áprilisi és júniusi politikai zavargásokra. Az EU 

szerepvállalását – melyben az EUKK jelentős szerepet töltött be –, az EU főképviselője és az 

elnökség által tett számos nyilvános nyilatkozat is tükrözte.  

Nyugat-Balkán 

A Nyugat-Balkán 2010-ben is az EU egyik kiemelt prioritása volt. A főképviselő 2010 februárjában 

látogatást tett Szarajevóban, Pristinában és Belgrádban, hogy ösztönözze a politikai párbeszédet és 

az EU-integráció felé tett lépéseket. Herman Van Rompuy, az Európai Tanács elnöke a régióba 

látogatott, hogy Brüsszel támogatásáról biztosítsa ezen országoknak az európai integráció iránti 

törekvéseit. A Bosznia-Hercegovinában működő EU rendőri misszió és az EUFOR ALTHEA, 

továbbá az Európai Unió koszovói jogállamiság-missziója (EULEX Kosovo) formájában három 

fontos KKBP-misszió tevékenykedik a régióban és járul hozzá jelentősen a stabilitáshoz, a 

biztonsági ágazat reformjához és a jogállamisághoz. 

A Tanács 2010. november 8-án úgy határozott, hogy december 15-i hatállyal megszünteti az 

Albánia és Bosznia-Hercegovina
25

 állampolgáraival szembeni vízumkötelezettséget. A Tanács 

decemberben tudomásul vette, hogy a Bizottság a szükséges feltételek teljesülését követően 

vízumliberalizációs párbeszédet kíván kezdeni Koszovóval, továbbá hogy e párbeszéd megkezdését 

megelőzően meg kívánja osztani a Tanáccsal az e feltételek teljesítéséről készített értékelését. 

                                                 
25

 Az Európai Parlament 2010. október 7-én állásfoglalást fogadott el a külső határok 

átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, harmadik országbeli állampolgárok országainak 

felsorolásáról (többek között az Albániára és Bosznia-Hercegovinára vonatkozó 

vízumliberalizációról) (P7_TA-PROV(2010)0349). 
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A stabilizációs és társulási folyamat továbbra is átfogó politikai keretül szolgált a nyugat-balkáni 

országokkal fenntartott kapcsolatokhoz és a velük való tárgyalásokhoz. Amint azt a 2010. június 2-

án, Szarajevóban tartott, a Nyugat-Balkánnal foglalkozó magas szintű találkozón is megerősítették, 

a Tanács 2010-ben ismételten megerősítette egyhangú elkötelezettségét a Nyugat-Balkán európai 

uniós perspektívája mellett, amely továbbra is alapvető fontosságú a régió stabilitása, megbékélése 

és jövője szempontjából. A Tanács ismételten megerősítette továbbá, hogy az Európai Tanács által 

2006. december 14–15-én jóváhagyott megújított bővítési konszenzusnak megfelelően, a 

stabilizációs és társulási folyamat keretében méltányos és szigorú feltételrendszerre van szükség. 

Az EU megismételte, hogy a regionális együttműködés és a jószomszédi viszony jelentős 

szerepet játszik az Európai Unió felé vezető úton. Bár 2010-ben jelentős eredmények születtek, 

mindenki számára maradtak még feladatok. Ezek közé tartozik a konstruktív politikai párbeszéd, a 

jogállamiság megszilárdítása, ideértve a véleménynyilvánítás szabadságának garantálását, a 

korrupció és a szervezett bűnözés elleni küzdelem, az igazságszolgáltatási szervek hatékonysága és 

függetlensége, a közigazgatási kapacitás javítása, valamint a megoldatlan kétoldalú kérdések 

kezelése és lezárása. A Délkelet-Európai Együttműködési Folyamat (SEECP) pozitív szerepet 

töltött be ebben az összefüggésben. A Regionális Együttműködési Tanács (RCC) tovább erősítette a 

régióban számos kulcsfontosságú kérdésre vonatkozóan folytatott együttműködést.  

2010-ben jelentős előrehaladás történt Horvátország csatlakozási tárgyalásai terén, amelyek a 

végső szakaszba értek. Az EU arra ösztönözte Horvátországot, hogy a jószomszédi viszonyok 

fontosságának szem előtt tartásával rendezze a még lezáratlan kétoldalú ügyeket, mindenekelőtt a 

határvitákat. 

Miután Szerbia 2009-ben az Unióhoz való csatlakozás iránti kérelmet nyújtott be, a Tanács 2010. 

október 25-én felkérte a Bizottságot, hogy alakítson ki véleményt a kérdésben. 

Az EU és Montenegró közötti stabilizációs és társulási megállapodás (STM) 2010. május 1-jén 

lépett hatályba. Az Európai Tanács 2010. december 16-án adott tagjelölti státuszt Montenegró 

számára. 

Az EU és Bosznia-Hercegovina, valamint az EU és Szerbia közötti – 2010. február 1-je óta hatályos 

– átmeneti megállapodások végrehajtása az STM hatálybalépéséhez szükséges valamennyi eljárás 

véglegesítéséig folytatódott. 
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Bosznia-Hercegovina
26

 esetében a Tanács 2010 decemberében és az október 3-i választást 

követően ismét felszólította a feleket, hogy az ország jövőjével kapcsolatos közös kép kialakítása, 

valamint az EU-integráció kérdésnek a kormányprogram központi elemévé tétele érdekében 

kezdjenek konstruktív politikai párbeszédet. Az EU Bosznia-Hercegovinában működő rendőri 

missziója folytatta munkáját. Az EUFOR Althea továbbra is hatékonyan működött, és a biztonsági 

helyzet továbbra is nyugodt és stabil maradt. Az EU – különleges képviselője (koszovói EUKK) és 

koszovói jogállamiság-missziója (EULEX Kosovo) révén – továbbra is erőteljes jelenlétet tart fenn 

Koszovóban
27

, és előmozdítja az emberi jogok tiszteletben tartását, valamint a kisebbségek és a 

kulturális és vallási örökség védelmét. 2010 során az EUKK prioritásai között szerepelt a politikai 

folyamat támogatása és a regionális együttműködés és stabilitás elősegítése. Az EU koszovói 

jogállamiság-missziója (EULEX Kosovo) továbbra is fontos szerepet töltött be, mint stabilitási 

tényező. 

 A Tanács 2010. decemberében megismételte, hogy az EU kész elősegíteni az ENSZ 64/298 sz. 

közgyűlési határozatában üdvözölt, Belgrád és Pristina közötti párbeszéd előrevitelét az 

együttműködés előmozdítása, az EU felé való közeledés és az emberek életkörülményeinek javítása 

érdekében. A párbeszéd önmagában is fontos tényező a térség békéje, biztonsága és stabilitása 

szempontjából.) A Tanács üdvözölte Pristina és Belgrád arra vonatkozó kötelezettségvállalását, 

hogy ezek alapján részt vesz a párbeszédben, és felszólította őket, hogy a folyamat során 

tanúsítsanak konstruktív hozzáállást.  

A Tanács 2010 decemberében erőteljesen ösztönözte Albánia
28

 politikai pártjait arra, hogy 

konstruktív és folyamatos politikai párbeszéd megteremtésével vessenek véget a 2009. júniusi 

választások óta fennálló jelenlegi politikai patthelyzetnek az EU által előírt reformok előbbre vitele, 

többek között a parlament megfelelő működésének biztosítása érdekében. 

                                                 
26

 Az Európai Parlament 2010. június 17-én állásfoglalást fogadott el Bosznia-Hercegovináról 

(P7_TA-PROV(2010)0238). 
27

 Az Európai Parlament 2010. július 8-án állásfoglalást fogadott el Koszovóról (P7_TA-

PROV(2010)0281). 
28

 Az Európai Parlament 2010. július 8-án állásfoglalást fogadott el Albániáról (P7_TA-

PROV(2010)0282). 
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A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban 2008-ban felállt koalíciós kormány működőképes 

és stabil maradt. 2010. decemberi következtetéseiben a Tanács nyugtázta a Bizottság arra vonatkozó 

ajánlását, hogy kezdjenek csatlakozási tárgyalásokat az országgal, és kijelentette, hogy a következő 

elnökség alatt kész visszatérni a kérdésre. 

Alapvető fontosságú a jószomszédi kapcsolatok fenntartása, amelynek része, hogy a név kérdésében 

az ENSZ égisze alatt tárgyalásos úton kölcsönösen elfogadott megoldást találjanak.  

 

Ázsia 

Mivel Kína
29

 egyre nagyobb befolyással rendelkezik a regionális és a globális ügyekre, az EU arra 

bátorította Kínát, hogy vegye ki részét a regionális stabilitás előmozdításából, és vállaljon tevékeny 

szerepet a regionális válságok megoldásában és a globális kihívások kezelésében. Az év első 

felében az EU és Kína igyekezett a Lisszabon utáni keretben megerősíteni a kétoldalú 

kapcsolatokat. A biztosok testületének Kínában tett májusi látogatása, valamint a Taj Ping-kuo 

államtanácsos és a főképviselő között szeptemberben – szintén Kínában – megrendezett első stratégiai 

párbeszéd hozzájárult a kölcsönös megértés erősítéséhez. A stratégiai partnerek uniós felülvizsgálata 

keretében az Európai Tanács szeptember 16-án megállapodott abban, hogy Európának a viszonosság és 

a kölcsönös előnyök szellemében határozottabban érvényre kell juttatnia érdekeit és értékeit Kínával 

szemben. Ez az elhatározás szolgált az október 6-án Brüsszelben megrendezett 13. EU–Kína 

csúcstalálkozó hátteréül. Az EU-t aggodalommal tölti el a kínai emberi jogi helyzet romlása. Kína 

reakciója arra a döntésre, melynek értelmében a Nobel-békedíjat a bebörtönzött disszidens Liu Hsziao-

po
30

 számára ítélték oda, 2010 vége felé beárnyékolta a kétoldalú kapcsolatokat.  

Az EU stratégiai partnereinek jelenlegi felülvizsgálata keretében a főképviselő a Kínával fenntartott 

stratégiai partnerség terén elért eredményekről szóló első jelentést terjesztett be az Európai Tanács 2010. 

decemberi ülésére. A megbeszélések a két fél közötti magas szintű kapcsolatfelvételekkel együtt 

hozzájárulnak a 14. EU–Kína csúcstalálkozó előkészítéséhez.  

                                                 
29

 Az Európai Parlament 2010. november 25-én állásfoglalást fogadott el a tibeti helyzetről – az 

arra vonatkozó tervekről, hogy a kínait tegyék az oktatás fő nyelvévé (P7_TA-

PROV(2010)0449). 
30

 Az Európai Parlament 2010. január 22-én állásfoglalást fogadott el az emberi jogok Kínában 

történő megsértéséről, különösen Liu Hsziao-po ügyéről (P7_TA-PROV(2010)0006). 
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Az EU–Japán csúcstalálkozó (2010. április 28.) sikeresen zárult le. 2010 folyamán az EU és Japán 

együttműködtek az afganisztáni tartományi újjáépítési csapatokban, és úgy döntöttek, hogy 

folytatják az afgán rendőrség kapacitásépítésével kapcsolatos együttműködés lehetőségének 

vizsgálatát, továbbá, hogy a határigazgatási kapacitás javítását célzó kapacitásépítési szemináriumot 

tartanak Tádzsikisztánban. Japán először fejezte ki érdeklődését aziránt, hogy hozzájáruljon a 

KBVP-missziók polgári személyi állományához. Eredményes együttműködés alakult ki az EU 

NAVFOR ATALANTA egységei és a Japán Tengerészeti Önvédelmi Erők között. Az EU és Japán 

összehangoltan támogatták a tervezett dzsibuti regionális képzési központ, valamint a jemeni, a 

kenyai és a tanzániai tájékoztatási központok tevékenységeit. 

Az EU–Koreai Köztársaság csúcstalálkozón (2010. október 6.) az EU szabadkereskedelmi 

megállapodást írt alá Dél-Koreával, és Szöullal fennálló kapcsolatait a stratégiai partnerség szintjére 

emelte. 2010 folyamán az EU nyilatkozatokat adott ki, melyekben elítélte tett a KNDK-nak a 

Koreai Köztársasággal szembeni, emberéleteket követelő fellépéseit.  

A londoni és a kabuli konferenciával, valamint a Lisszabonban megrendezett NATO-csúcstalálkozóval 

2010-ben kezdetét vette az az átmeneti folyamat, amelynek célja, hogy Afganisztánban
31

 fokozatosan 

az afgán kormány vegye át az irányítást. Emellett fokozódott a polgári segítségnyújtás és a regionális 

együttműködés. Kabulban első ízben kettős tisztséget betöltő küldöttségvezető / EUKK kinevezésére 

került sor, hogy a cselekvési tervnek megfelelően erősödjön az EU helyszíni jelenléte. Az EU 

emellett választási értékelési csoportot küldött az országba a 2010-es afgán törvényhozási választások 

megfigyelése céljából. Az EU afganisztáni rendfenntartó missziója (EUPOL Afghanistan) továbbra is 

azon dolgozott, hogy az afgán nép egy jogállamiságon alapuló társadalomban, békében és biztonságban 

élhessen. 

                                                 
31

 Az Európai Parlament 2010. december 16-án állásfoglalást fogadott el az új afganisztáni 

stratégiáról (P7_TA-PROV(2010)0490). 
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Az EU 2010. június 4-én rendezte a második ad hoc csúcstalálkozóját Pakisztánnal
32

. A stratégiai 

párbeszéd megszilárdítása érdekében az EU és Pakisztán közös tevékenységekkel kapcsolatos konkrét 

célokat tartalmazó ötéves együttműködési terv kidolgozásában állapodott meg. A EU gyorsan reagált 

Pakisztán történelmének egyik legszörnyűbb, 2010. nyári áradására, amely több mint 20 millió embert 

érintett. Az Európai Tanács 2010. szeptember 16-án a humanitárius segélyek, a fejlesztés és a 

kereskedelem területét érintő, rövid, közép- és hosszú távú intézkedéseket magában foglaló átfogó 

intézkedéscsomag kidolgozásáról döntött. „A demokratikus Pakisztán barátai” csoport 2010. október 

15-én miniszteri szintű ülést tartott Brüsszelben a főképviselő és a pakisztáni külügyminiszter közös 

elnökletével. Az ülést követően kiadott közös nyilatkozatban Pakisztán kötelezettséget vállalt arra, hogy 

gazdasági és intézményi reformokat hajt végre. 

A két országban kiéleződő konfliktusoktól övezve 2010-ben megindult az EU afganisztáni és pakisztáni 

fellépésének erősítésére irányuló terv végrehajtása.  

Az EU és India közötti kapcsolatokat 2010-ben az az eltökélt törekvés határozta meg, hogy 

megerősödjön a továbbra is gyengén teljesítő stratégiai partnerség politikai és stratégiai dimenziója. 

A főképviselő Indiában tett első látogatása júniusban mérföldkő volt ebből a szempontból. 2010 

decemberében Herman Van Rompuy és Manuel Barroso közös elnökletével megrendezésre került a 

tizenegyedik EU–India csúcstalálkozó. A nemzetközi terrorizmusról szóló EU–India közös 

nyilatkozatnak a csúcstalálkozón történő elfogadása jelentős lépés volt a politikai és stratégiai 

kapcsolatok megszilárdítása felé, de ugyanilyen fontos volt az a megállapodás is, hogy a jövőbeli 

konkrét biztonsági együttműködés keretében a terrorizmus elleni küzdelemre, a kiberbiztonságra és 

a kalóztevékenységek elleni küzdelemre összpontosítsunk. Az említett találkozókon a dél-ázsiai 

regionális válságokat és egyéb, mindkét felet érintő globális kérdéseket is megvitattunk. 2010-ben 

az India–EU emberi jogi párbeszéd keretében is ülést rendeztek (amelyen mintegy húsz olyan 

fontos emberi jogi aktivista nevét tartalmazó listát adtak át az indiai hatóságoknak, akiknek a 

helyzetét az EU szorosan figyelemmel kíséri), valamint sor került az EU misszióvezetőinek már 

szokásosnak mondható éves kasmíri látogatására.  

                                                 
32

 Az Európai Parlament 2010. május 20-án állásfoglalást fogadott el a vallásszabadság 

pakisztáni helyzetéről (P7_TA-PROV(2010)0194). 
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Az emberi jogok kérdése 2010-ben is az EU és Srí Lanka közötti kapcsolatok egyik fontos eleme 

volt: ezzel összefüggésben az EU augusztusban visszavonta a GSP+ kereskedelmi engedményeket, 

mivel Srí Lanka nem dolgozott ki menetrendet arra vonatkozóan, hogy az ország hogyan teljesítené 

a nemzetközi kötelezettségvállalásait. Az Unió mindazonáltal nyitva hagyta annak lehetőségét, 

hogy néhány közös érdekű ágazati kérdés megvitatásával újraindulhasson a Colombóval folytatott 

párbeszéd.  

Az EU megtartotta a Burmával (Mianmarral) szembeni kettős megközelítését. Ennek keretében 

az EU fenntartotta az érvényben lévő korlátozó intézkedéseket, miközben továbbra is humanitárius 

segítséget és fejlesztési támogatást nyújtott. Az ASEM (Ázsia–Európa találkozó) és az ASEAN 

keretében folytatódott a hatóságokkal való párbeszéd és velük való kapcsolatfelvétel. Az EU 

változatlanul támogatta az ENSZ erőfeszítéseit. A 2010. április 26-i tanácsi következtetésekkel 

összhangban az EU további erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy a burmai (mianmari) 

hatóságok, valamint az ellenzéki és a kisebbségi pártok tagjai – köztük Aung Szan Szú Kji – 

elkötelezzék magukat az ország politikai folyamatai mellett. Az Unió sajnálattal állapította meg, 

hogy a hatóságok nem tették meg az ahhoz szükséges lépéseket, hogy a november 7-i választásokat 

egy szabad, tisztességes és minden érintettet bevonó folyamattá tegyék. Az EU továbbra is kiállt 

amellett, hogy segítséget nyújtson a legitim, polgári kormányzási modell felé történő békés 

átmenethez, és hogy elérje a politikai foglyok szabadon bocsátását.  

Az EU egy 2010 májusában rendezett ülés révén fenntartotta az ASEAN-nal miniszteri szinten 

folyó politikai párbeszédet. Az ülésen megerősítették az EU és az ASEAN közötti együttműködés 

és kapcsolatok stratégiai jelentőségét. A miniszterek ennek kapcsán üdvözölték a Délkelet-Ázsiai 

Barátsági és Együttműködési Szerződés annak érdekében történő módosítása terén elért 

eredményeket, hogy az Unió csatlakozhasson a Szerződéshez, és várakozással tekintettek ennek 

bekövetkezte elé. Az EU emellett jelentős mértékben elősegítette a több ASEAN-országgal – 

különösen Vietnámmal és a Fülöp-szigetekkel
33

 – folytatott, partnerségi és együttműködési 

megállapodásra irányuló tárgyalásokat. Sor került a két említett országgal kötött megállapodás 

parafálására is. Az EU megerősítette, hogy a stratégiai célkitűzés a régióközi szabadkereskedelmi 

megállapodások megkötése marad, mindamellett továbbra is törekedett arra, hogy az érintett 

ASEAN-országokkal kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodásokat kössön, és megállapodott 

arról, hogy tárgyalásokat kezd Malajziával
34

 és Szingapúrral. 

                                                 
33

 Az Európai Parlament 2010. január 22-én állásfoglalást fogadott el a Fülöp-szigetekről 

(P7_TA-PROV(2010)0007). 
34

 Az Európai Parlament 2010. december 16-án állásfoglalást fogadott el „Malajzia: a vesszőzés 

gyakorlata” címmel (P7_TA-PROV(2010)0494). 
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A nyolcadik ASEM-csúcstalálkozóra 2010. október 4–5-én került sor Brüsszelben. A 

csúcstalálkozón 46 állam-, illetve kormányfő, valamint az Európai Tanács elnöke, az Európai 

Bizottság elnöke és az ASEAN főtitkára vett részt, és azon olyan kérdésekkel foglalkoztak, mint 

például a globális gazdasági kormányzás javítása, a fenntartható fejlődés területe, globális és 

regionális kérdések, az ázsiai és európai emberek közötti kapcsolatok, valamint az ASEM jövője. A 

csúcstalálkozón a szokásos elnöki nyilatkozat mellett egy a hatékonyabb globális kormányzásról 

szóló nyilatkozatot is elfogadtak, amely a szöuli G20-csúcsatalálkozó előkészítése folyamán segít 

ráirányítani a figyelmet erre a kérdésre. 

Afrika  

Az EU 2010-ben folytatta az Afrikai Unióval (AU) és az afrikai regionális szervezetekkel fennálló 

stratégiai kapcsolatának fejlesztését. Továbbra is az EU–Afrika közös stratégia jelentette a 

legfontosabb transzkontinentális politikai keretet. A közös stratégia második cselekvési tervének 

(2011–2013) elfogadására a 2010 novemberében rendezett harmadik Afrika–EU csúcstalálkozón 

került sor
35

. Az év során több más fontos ülést is megrendeztek, amelyek közül külön kiemelendő 

az EU Politikai és Biztonsági Bizottsága és az AU Politikai és Biztonsági Bizottsága közötti 

harmadik közös konzultációs ülés.  

A békére és a biztonságra vonatkozó partnerséget illetően előrelépés történt a béke és a biztonság 

afrikai struktúrájának működőképessé tétele terén. Sikeresen lezárult az AU vezette béketámogató 

műveletek megtervezéséhez, irányításához és levezényléséhez szükséges afrikai uniós kapacitásokat 

értékelő első kontinentális képzési program. 

Jelentős eredmények születtek a demokratikus kormányzás és az emberi jogok területén, ideértve a 

következőket: a kormányzásról szóló párbeszéd EU–Afrika platformjának elindítása, az AU 

választások támogatására szolgáló alapjához nyújtott európai uniós pénzügyi segítség, az EU és az 

AU választási megfigyelő missziói közötti hatékonyabb koordináció, az emberi jogokról szóló civil 

társadalmi szemináriumok szervezése, a kétévenként megrendezett EU–AU emberi jogi párbeszéd, 

valamint az afrikai kölcsönös értékelési mechanizmus struktúráinak támogatása. 

                                                 
35

 Az Európai Parlament 2010. december 15-én állásfoglalást fogadott el „Az Afrika és az EU 

közötti stratégiai partnerség jövője a 3. EU–Afrika csúcstalálkozót követően” címmel 

(P7_TA-PROV(2010)0482). 
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2010 folyamán további lépéseket tettünk az EU és Dél-Afrika között fennálló stratégiai partnerség 

megerősítése érdekében. 2010. szeptember 28-án megrendezésre került a Dél–Afrika és az Európai 

Unió közötti harmadik éves csúcstalálkozó, amely lehetőséget teremtett arra, hogy Dél–Afrikát 

vezető szerep és esetleg összekötői funkció betöltésére ösztönözzük Afrikában, különösen az 

éghajlatváltozás és a hatékony multilaterális rendszer kiépítése terén. Az év folyamán rendezett 

egyéb fontos ülések között szerepelt a politikai párbeszéd keretében a főképviselő és Dél-Afrika 

nemzetközi kapcsolatokért és együttműködésért felelős minisztere közös elnökletével 2010. május 

11-én Brüsszelben megrendezett miniszteri szintű ülés, valamint a főképviselő Dél-Afrikában tett 

októberi látogatása. 

A Száhil övben továbbra is fennállnak az egymással szorosan összefüggő biztonsági és fejlesztési 

problémák. 2010-ben folytatódott a tiltott kereskedelem, a muzulmán Maghreb Al-Kaidája által európai 

állampolgárokkal szemben elkövetett támadások, emberrablások és gyilkosságok száma pedig 

emelkedett. A megoldatlan belső feszültségekkel, az államok instabil helyzetével és gyenge 

kapacitásával, az oktatási és a munkavállalási lehetőségek – elsősorban fiatalokat sújtó – hiányával 

párosuló, határokon átnyúló biztonsági fenyegetések akadályozták a fejlesztési erőfeszítéseket. Ez arra 

késztette az Uniót, hogy stratégiát dolgozzon ki a Száhil öv biztonságára és fejlesztésére vonatkozóan. 

Az EU a meglévő nemzeti, kétoldalú és többoldalú kötelezettségvállalások alapján szorosan együtt fog 

működni a régió országainak hatóságaival, a civil társadalommal, valamint a regionális és nemzetközi 

szervezetekkel, ideértve az Afrikai Uniót és a Nyugat-afrikai Államok Gazdasági Közösségét 

(ECOWAS) is. 

Bissau-Guinea politikai és biztonsági helyzete az EU által élesen bírált áprilisi katonai lázadással, 

valamint azt követően egyes alkotmányellenes és egyéb illegális tevékenységekben részt vevő 

személyek vezető katonai tisztségekbe történő – az EU főképviselője által szintén határozottan 

elutasított – kinevezésével tovább romlott. Az EU a negatív fejlemények miatt úgy határozott, hogy 

beszünteti az EU SSR GUINEA BISSAU KBVP-missziót, és mérlegelni fogja a Cotonoui 

Megállapodás 96. cikke szerinti eljárás esetleges megindítását és szankciók bevezetését. 
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Guineában javult a politikai helyzet, miután békésen lezajlottak az ország függetlensége óta első 

ízben megrendezett szabad és átlátható választások, és az új elnök decemberben hivatalba lépett. Az 

említett események fontos mérföldkövet jelentettek a Guinea demokratizálódása és 

jogállamiságának megteremtése felé vezető úton. Az EU több eszközt is hatályban tartott: a 96. cikk 

szerinti egyes intézkedéseket, korlátozó intézkedéseket, többek között szankciókat, 

fegyverembargót, valamint a hatalmon lévő katonai rezsim tagjai és a velük kapcsolatban álló 

személyek vagyoni eszközeinek befagyasztását.  

Elefántcsontparton
36

 az elnökválasztás november 28-án rendezett második fordulójának 

eredményeit a nemzetközi közösség elismerte, a hivatalban lévő elnök azonban nem fogadta el. Ez 

komoly válsághoz vezetett. Az EU határozottan kiállt az ENSZ és az afrikai szereplők vezető 

szerepe mellett, különös tekintettel az ECOWAS és az Afrikai Unió által kifejtett erőfeszítésekre. 

Az EU szankciókat léptetett életbe a hatalmon lévő elnök, valamint az illegális, erőszakos és 

antidemokratikus akciókban részt vevő egyéb személyek ellen, majd 2010 decemberében 

kibővítette a szankciók hatálya alá tartozók jegyzékét, hogy az az érintett személyeket és 

szervezeteket egyaránt magában foglalja. 

Az EU 2010 folyamán kulcsszerepet játszott az Afrika szarva régióban és a júniusi tanácsi 

következtetések elfogadásával bizonyságot tett a régió melletti folyamatos elkötelezettségéről. A 

Tanács az említett következtetésekben felkérte a főképviselőt és a Bizottságot, hogy tegyen 

javaslatot az Afrika szarvával fenntartott kapcsolatokra vonatkozó átfogó uniós stratégiára. 

Az EU 2010-ben fokozta a Szomália partjai mentén tapasztalható kalóztevékenységek megfékezése 

terén kifejtett erőfeszítéseit, és ennek keretében átfogó megközelítést dolgozott ki, amely az EU 

NAVFOR Atalanta KBVP-műveletet és a Szomália partjainál folytatott kalóztevékenységek kiváltó 

okai elleni küzdelmet foglalja magában (lásd alább az „Eredményesebb, hatékonyabb és 

összehangoltabb” című E. fejezet műveletekkel foglalkozó részét). 

Szomáliában az EU az ENSZ-szel és az AU-val szoros együttműködésben aktív szerepet vállalt 

abban, hogy a dzsibuti megállapodás keretében békés és tartós megoldás szülessen a szomáliai 

válságra. Az EU megerősítette abbéli elkötelezettségét, hogy olyan átfogó megközelítést alakítson 

ki Szomáliával kapcsolatban, amely politikai, biztonsági, fejlesztési és humanitárius szempontokat 

egyaránt magában foglal. Az Unió KBVP-missziót indított a szomáliai biztonsági erők 

kiképzéséhez való hozzájárulás céljából (EUTM Somalia).  

                                                 
36

 Az Európai Parlament 2010. december 16-án állásfoglalást fogadott el az elefántcsontparti 

helyzetről (P7_TA-PROV(2010)0492). 
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Szudán kapcsán a 2010. áprilisi választások, és különösen a Dél-Szudán önrendelkezéséről 

szóló 2011. januári népszavazás előkészítése játszott fontos szerepet. Az EU megfigyelőként 

jelen volt a választásokkor, valamint a népszavazás előkészítésekor, ideértve a szavazók 

nyilvántartásba vételét is. Az EU továbbra is támogatta az AU Szudánnal foglalkozó magas 

szintű végrehajtási bizottságát, amely jelentős segítséget nyújtott az átfogó békeszerződés felei 

számára a lezáratlan kérdések megoldására és a népszavazás utáni helyzet kezelésére irányuló 

tárgyalásaik során. A szudáni EUKK tevékenységeinek középpontjában 2010-ben az átfogó 

békeszerződés szudáni végrehajtása állt – mindenekelőtt az áprilisi általános választások 

lebonyolítása és a Dél-Szudán önrendelkezéséről szóló 2011. januári népszavazás előkészítése 

–, illetve a tartós és átfogó dárfúri békemegállapodás megvalósítására irányuló dohai 

tárgyalások. 

Miután Madagaszkáron
37

 2009-ben törvénytelenül megbuktatták a kormányt, a Tanács 2010 

júniusában úgy határozott, hogy a Cotonoui Megállapodás 96. cikke szerinti intézkedéseket fogad el 

az uniós segélyek vonatkozásában. Ezek az AU által korábban meghozott intézkedéseket 

egészítették ki. Az EU támogatta a Dél-afrikai Fejlesztési Közösség (SADC) közvetítő 

tevékenységét is. 

A Nagy-tavak régiójában folyamatos javulás volt tapasztalható a Kongói Demokratikus Köztársaság 

(KDK) 
38

 
39

 és Ruanda közötti kapcsolatokban. A KDK keleti részén zajló békefolyamat politikai és 

katonai szempontból is összetett maradt. Továbbra is súlyos volt az országban tapasztalható emberi 

jogi helyzet, mint ahogy a jó kormányzás helyzete is. Az EU továbbra is két KBVP-misszióval, a 

megújított és összehangolt mandátumú EUSEC- és EUPOL-misszióval támogatja a biztonsági ágazat 

reformját. A Nagy-tavak régiójáért felelős EUKK 2010-ben is gondoskodott a Nagy-tavak régiójában 

végbemenő regionális politikai folyamatok (a gomai, a nairobi, a dzsubai és a burundi folyamat) 

nyomon követéséről, a béke megteremtése utáni mechanizmusokat is beleértve. Ezen túlmenően az 

EUKK aktívan kivette részét az Unió számára nagy jelentőséggel bíró olyan tevékenységekből, mint a 

KDK-ban elkövetetett szexuális erőszak elleni küzdelem, a természeti erőforrások jogellenes kiaknázása 

elleni küzdelem és a Demokratikus Erők Ruanda Felszabadításáért (FDLR) elnevezésű lázadó csoport 

diaszpórája elleni küzdelem. Az EUKK helyi politikai iránymutatást nyújtott a Kongói Demokratikus 

Köztársaságban működő két KBVP-misszió (EUPOL RD Congo és EUSEC RD Congo) számára. 
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 Az Európai Parlament 2010. február 11-én állásfoglalást fogadott el a madagaszkári 

helyzetről (P7_TA-PROV(2010)0032). 
38

 Az Európai Parlament 2010. június 17-én állásfoglalást fogadott el a Kongói Demokratikus 

Köztársaságról és Floribert Chebeya Bahizire esetéről (P7_TA-PROV(2010)0244). 
39

 Az Európai Parlament 2010. október 7-én állásfoglalást fogadott el az emberi jogok védelme 

és a jog érvényesülése terén a Kongói Demokratikus Köztársaságban fennálló 

hiányosságokról (P7_TA-PROV(2010)0350). 
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A burundi békefolyamatban is tapasztalhatók voltak eredmények. Az FNL lázadó mozgalom 

letette a fegyvert, a csoport leszerelése és politikai párttá alakulása megtörtént. A 2010-es választási 

ciklus (elnökválasztás, törvényhozási választások és önkormányzati választások) rendben lezajlott, 

amit az európai választási megfigyelő misszió is megerősített.  

Amerika 

2010 folyamán tovább erősödött az EU és az Egyesült Államok között fennálló stratégiai 

partnerség. A főképviselő és Hillary Clinton külügyminiszter között gyakori és szoros 

kapcsolatfelvételekre került sor. Ez különösen a Haitin történt januári földrengést követően és az év 

közepén bekövetkezett árvízkatasztrófa közepette Pakisztánnak nyújtott nemzetközi támogatás 

mobilizálása során nyilvánult meg.  

A 2010. november 20-án Lisszabonban megrendezett EU–USA csúcstalálkozó
40

 a foglalkoztatásra 

és növekedésre, a globális kihívásokra, a polgárok biztonságára és a külpolitikára összpontosított. A 

csúcstalálkozón a kiberbiztonságot jelölték meg fő biztonsági kihívásként és az EU–USA 

együttműködés kulcsterületeként, ezért ezzel a kérdéssel foglalkozó EU–USA munkacsoportot 

hoztak létre. Hangsúlyozták a Transzatlanti Gazdasági Tanács (amely 2010. december 17-én 

ülésezett) fontosságát és rámutattak a kereskedelem fellendítése és a munkahelyteremtés területén 

betöltött szerepére. Az EU–USA csúcstalálkozón emellett új megbízatást kapott az EU–USA 

fejlesztési párbeszéd, amelynek keretében a segélyhatékonyság terén folytatandó szorosabb 

együttműködésről szóló munkatervet kell készíteni a segélyhatékonyság témájában 2011 

novemberében Puszanban megrendezendő 4. magas szintű fórumra. A csúcstalálkozó előtt került 

megrendezésre az EU–USA energiatanácsnak a főképviselő/alelnök és Hillary Clinton 

külügyminiszter által közösen vezetett miniszteri ülése. 

Az iráni nukleáris program továbbra is igen aggályos az EU és az USA számára. Az egyfelől 

Irán, másfelől Kína, Franciaország, Németország, Oroszország, az Egyesült Királyság, az USA, 

valamint az EU főképviselője közötti megbeszélésekkel párhuzamosan szoros EU–USA 

egyeztetésekre került sor. Mind az EU, mind pedig az USA határozottan támogatta az ENSZ BT 

1929. sz. határozatának elfogadását, amely kibővítette az Iránnal szembeni korlátozó intézkedések 

körét. 

                                                 
40

 Az Európai Parlament november 11-én állásfoglalást fogadott el a közelgő EU–USA 

csúcstalálkozóról és a Transzatlanti Gazdasági Tanácsról (P7_TA-PROV(2010)0396). 
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Az EU és az USA közötti együttműködés egyre több válságkezelési műveletre terjedt ki, ideértve 

az EUTM Somalia-t, az EUNAVFOR Atalanta-t és az EU koszovói jogállamisági misszióját 

(EULEX), amelyekhez az USA személyzet kirendelésével járult hozzá. Afganisztánban az 

erőfeszítések arra összpontosultak, hogy együttműködés alakuljon ki az EUPOL és az USA által 

vezetett képzési misszió – az afganisztáni egyesített biztonsági átmeneti parancsnokság (CSTC-A) – 

között, amely utóbbi most már a NATO afganisztáni képzési missziójához (NTM-A) kapcsolódik. 

November 18-án EU–USA űrbiztonsági megállapodás született a kutatási együttműködésről. Az 

EU–USA együttműködés a képzések és gyakorlatok területére is kiterjedt. Az USA megfigyelőként 

jelen volt a júniusban rendezett ötödik uniós katonai gyakorlaton, a MILEX 10-en. 

Az EU és az USA folytatta a terrorizmus elleni küzdelem területén kialakított szoros 

együttműködést, többek között a terrorizmusfinanszírozás felderítésére irányuló program révén. 

Emellett a decemberben elfogadott tárgyalási megbízatás alapján elkezdődtek az utas-

nyilvántartásai adatállományról szóló megállapodásra irányuló tárgyalások. 

A 2010 májusában Brüsszelben megrendezett EU–Kanada csúcstalálkozó
41

 széles körű 

megbeszélésekre nyújtott lehetőséget. Ezek keretében áttekintettük a kétoldalú kérdéseket, és 

különösen az átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodásra irányuló jelenlegi tárgyalásokra, a 

kül- és biztonságpolitikai együttműködésre, a nemzetközi kérdésekre és a G8-ak kanadai 

elnökségére összpontosítottunk. Kanada 2010-ben is részt vett az Afganisztánban, a palesztin 

területeken és a Koszovóban működő uniós KBVP-missziókban. A Szudánba, Etiópiába és 

Burundiba küldött EU-s választási megfigyelő missziókban kanadai megfigyelők is dolgoztak. A 

Tanács december 6-án elfogadta az EU és Kanada közötti továbbfejlesztett keretmegállapodásra 

irányuló tárgyalási megbízatást. 
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 Az Európai Parlament 2010. május 5-én állásfoglalást fogadott el az EU–Kanada 

csúcstalálkozóról (P7_TA-PROV(2010)0142). 
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A Latin-Amerikával és a Karib-térséggel fennálló politikai kapcsolatok
42

 2010 folyamán tovább 

erősödtek. 2010. május 18-án Madridban került megrendezésre a hatodik EU–Latin-Amerika és 

Karib-térség csúcstalálkozó, amelyen az Európai Tanács elnöke, az Európai Bizottság elnöke és a 

főképviselő is részt vett. A csúcstalálkozón lezárultak a Közép-Amerikával kötendő társulási 

megállapodásra irányuló tárgyalások, hosszú szünet után újra megindultak a Mercosurral kötendő 

társulási megállapodásra irányuló tárgyalások, elindult a Latin-amerikai Befektetési Eszköz (LAIF), 

határozat született az EU–LAC Alapítvány létrehozásáról, továbbá cselekvési tervet fogadtak el a 

kulcsterületeket érintő konkrét intézkedések végrehajtásának megerősítéséről. A csúcstalálkozó 

alkalmával több fontos ülésre is sor került, ideértve például az EU–LAC külügyminiszteri ülést. 

Az EU–Mexikó csúcstalálkozón (május 16.) hivatalosan jóváhagyták az EU–Mexikó stratégiai 

partnerség végrehajtási stratégiáját, és egyetértettek annak fontosságában, hogy ágazati politikai 

párbeszédet kezdjenek a makrogazdasági kérdésekről és a biztonságról. 

A Chilével rendezett csúcstalálkozón (május 17.) megerősítették, hogy a társulási megállapodásnak 

a elmúlt évek során történő végrehajtása sikeres volt. A csúcstalálkozón emellett nagy hangsúlyt 

kapott a 2010. februári földrengést követően fennálló helyzet. 

A Mercosurral tartott csúcstalálkozón (május 17.) a társulási megállapodásra irányuló 

tárgyalások újraindításán kívül a vezetők kötelezettséget vállaltak arra, hogy kerülik a 

protekcionizmust, szorosabb együttműködést alakítanak ki a tudomány és a technológia területén, 

valamint fokozzák az együttműködést a nemzetközi fórumokon.  

Az Andok Közösséggel megrendezett csúcstalálkozón (május 19.) üdvözölték az EU és Kolumbia, 

valamint az EU és Peru közötti kereskedelmi megállapodásra irányuló tárgyalások véglegesítését, és 

kötelezettséget vállaltak a kábítószerek elleni fellépés terén folytatott együttműködés fokozására.  

A Közép-Amerikával május 19-én megrendezett csúcstalálkozón megállapodás született a 

biztonsággal és az éghajlatváltozással kapcsolatos kérdések terén folytatott együttműködés 

intenzívebbé tételéről. 

                                                 
42

 Az Európai Parlament 2010. május 5-én állásfoglalást fogadott el a Latin-Amerikával 

fenntartott kapcsolatokra vonatkozó uniós stratégiáról (P7_TA-PROV(2010)0141). 
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Az EU és az Afrikai, Karibi és Csendes-óceáni Államok Karibi Fóruma (CARIFORUM) 

közötti, május 17-i csúcstalálkozón támogatták a tavasz folyamán korábban megindított regionális 

politikai párbeszéd megújítását, és döntöttek arról, hogy megkezdik az EU és a Karib-térség közötti 

közös stratégiára irányuló munkát, melyről keretvázlatot fogadtak el. 

Az Euro–Latin-amerikai Parlamenti Közgyűlés (EUROLAT) hozzájárulást nyújtott a madridi 

csúcstalálkozóhoz, mégpedig azáltal, hogy május 15-én ajánlásokat tett közzé többek között a 

biregionális együttműködés, a regionális integráció folyamatai, az EU–LAC Alapítvány, a migráció, 

az éghajlatváltozás, a megújuló energia és a pénzügyi válság kérdésében. 

A 2010. júliusi EU–Brazília csúcstalálkozó megerősítette stratégiai kapcsolataink szilárd voltát. A 

csúcstalálkozó központi témája az éghajlatváltozás, a nemzetközi gazdasági és pénzügyi válság, 

valamint a G20-csoport volt. Polgári légiközlekedési megállapodások aláírására is sor került, és 

háromoldalú együttműködési kezdeményezés indult Mozambikkal a bioenergia területén. 

Ötödik alkalommal került sor az EU és Kuba
43

 közötti politikai párbeszédre. A találkozót június 

10-én rendezték meg Párizsban, ahol emberi jogi kérdéseket is felvetettek, továbbá nemzetközi 

kérdéseket is megvitattak, mindenekelőtt az éghajlatváltozás területéhez kapcsolódóan. A Külügyek 

Tanácsa október 25-én felkérte a főképviselőt, hogy készítsen elemzést a kubai kormány által tett 

lépésekről, és mérje fel azok hatásait az EU-ra nézve. Ennek keretében és a közös álláspont alapján 

a főképviselő felkérést kapott arra, hogy folytasson vizsgálatokat és tegyen jelentést az 

eredményekről. 

A 2010 januárjában Haitin történt tragikus földrengést
44

 követően az EU jelentős humanitárius 

segélyt és fejlesztési támogatást mozgósított a katasztrófa által sújtott lakosság megsegítésére. Az 

Unió kulcsfontosságú költségvetési támogatást biztosított a kormányzati tevékenységek 

fenntartásához, és pénzügyi támogatással segítette a választási folyamatot. A főképviselő 2010 

márciusában Haitire látogatott, majd Andris Piebalgs és Kristalina Georgieva biztossal együtt részt 

vett a Haiti újjáépítésének támogatására rendezett 2010. márciusi New York-i nemzetközi 

adományozói konferencián, ahol bejelentette az EU több mint 1,2 milliárd EUR összegű 

felajánlását. 

                                                 
43

 Az Európai Parlament 2010. március 11-én állásfoglalást fogadott el a kubai helyzetről 

(P7_TA-PROV(2010)0063). 
44

 Az Európai Parlament 2010. február 10-én állásfoglalást fogadott el a Haitin történt 

földrengésről (P7_TA-PROV(2010)0015). 
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Az év folyamán vegyes bizottsági ülésekre került sor Argentínával, Mexikóval és Chilével. Az 

Argentínával tartott ülésen elfogadásra került az a 2010 és 2013 közötti időszakra vonatkozó közös 

munkaterv, amely a kétoldalú kapcsolatok elmélyítését célozza. A Mexikóval tartott találkozó 

alkalmat kínált arra, hogy értékeljék az EU és Mexikó közötti stratégiai partnerség keretében 

elfogadott végrehajtási terv megvalósítását. 2010-ben került sor a Mexikóval folytatott első emberi 

jogi párbeszédre
45

. A Chilével folytatott megbeszélések középpontjában a kétoldalú kapcsolatok 

különböző területei álltak, a fejlesztési és innovációs társulás végrehajtását is beleértve. Ami a 

szubregionális szintet illeti, az EU és az Andok Közösség közötti találkozóra 2010 márciusában 

került sor, és azon a jelenlegi kapcsolatok számos vetületével foglalkoztak, így a kábítószerek elleni 

küzdelemmel, az éghajlatváltozással és az uniós együttműködés helyzetével is. 

A Riói Csoporttal tartott 2010. szeptemberi New York-i miniszteri találkozón megvitatták a Latin-

amerikai és Karibi Államok Közösségének (CELAC) kilátásait. 

 

B. A veszélyek és globális kihívások kezelése 

Nonproliferáció és leszerelés 

Az EU e téren folytatott tevékenységei 2010 folyamán is a tömegpusztító fegyverek elterjedése 

elleni 2003-as EU-stratégián
46

, valamint a kézi- és könnyűfegyverek és az azokhoz szükséges 

lőszerek tiltott felhalmozása és kereskedelme elleni küzdelmet célzó 2005-ös EU-stratégián
47

 

alapultak. A szóban forgó tevékenységek középpontjában a tömegpusztító fegyverek elterjedése 

elleni küzdelemre irányuló 2008. évi cselekvési terv
48

 végrehajtása állt, melynek célja, hogy a 

nonproliferációs politikát horizontális prioritássá alakítsa az uniós és a tagállami szakpolitikákban, 

mégpedig a kérdéssel kapcsolatos tájékoztatás, a legjobb gyakorlatok meghatározása és a 

megfelelőbb összehangolás ösztönzése révén. 

                                                 
45

 Az Európai Parlament 2010. március 11-én állásfoglalást fogadott el az erőszak fokozódásáról 

Mexikóban(P6_TA-PROV(2010)0067). 
46

  http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/03/st15/st15708.en03.pdf 

47
  http://register.consilium.europa.eu/pdf/hu/06/st05/st05319.hu06.pdf 

48
  http://register.consilium.europa.eu/pdf/hu/08/st17/st17172.hu08.pdf 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/03/st15/st15708.en03.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/hu/06/st05/st05319.hu06.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/hu/08/st17/st17172.hu08.pdf
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Az EU továbbra is támogatta a vonatkozó nemzetközi szerződések és más eszközök egyetemessé 

tételét és teljes körű végrehajtását. Erre mindenekelőtt a KKBP költségvetéséből finanszírozott 

konkrét fellépéseken és projekteken keresztül került sor
49

. Az EU továbbá folytatta a tömegpusztító 

fegyverek
50

, illetve a kézi- és könnyűfegyverek
51

 elterjedése elleni küzdelem beépítését a harmadik 

államokkal fennálló szerződéses kapcsolataiba. 2010-ben több országgal is sikerült megállapodásra 

jutni ilyen záradékokról, többek között Vietnámmal, a Fülöp-szigetekkel és Mongóliával. 

 

Tömegpusztító fegyverek és hordozóeszközeik  

Az EU hozzájárult az atomsorompó-szerződés felülvizsgálatával foglalkozó 2010-es konferencia 

sikeréhez, és elkötelezett az atomsorompó-szerződés mindhárom pillére (nukleáris fegyverek 

leszerelése, nonproliferáció és a nukleáris energia békés célú használata) vonatkozásában elfogadott 

cselekvési tervek végrehajtása mellett, ideértve a Közel-Kelet tekintetében elért megállapodások 

végrehajtását is. Az atomsorompó-szerződés felülvizsgálatával foglalkozó konferenciát követő 

intézkedésként az EU fokozta az arra irányuló erőfeszítéseit, hogy a tömegpusztító fegyverektől és 

hordozóeszközeiktől mentes közel-keleti övezet létrehozásához vezető bizalomépítési folyamat 

támogatásáról szóló, 2010. december 13-i 2010/799 tanácsi határozat végrehajtásaként egy 2011-

ben megrendezésre kerülő uniós szemináriumot készítsen elő. 

Irán nem adott megfelelő választ a főképviselő által az országgal folytatandó érdemi tárgyalások 

megindítása érdekében – az Egyesült Államokkal, az Egyesült Királysággal, Franciaországgal, 

Kínával, Németországgal és az Orosz Föderációval közösen – tett ismételt erőfeszítésekre. Ez arra 

sürgette az ENSZ Biztonsági Tanácsát, hogy további szankciókat fogadjon el, melyeket az EU 

további intézkedésekkel egészített ki. Az EU célkitűzése továbbra is az, hogy hosszú távú, bizalmon 

és együttműködésen alapuló kapcsolatot alakítson ki Iránnal. Ennek megvalósulása az aggodalomra 

okot adó valamennyi kérdéssel – legfőképpen a nukleáris kérdéssel, de emellett a terrorizmussal, 

valamint Iránnak a közel-keleti békefolyamatra, a regionális kérdésekre és az emberi jogokra 

vonatkozóan alkalmazott megközelítésével – kapcsolatos eredmények függvénye. 

                                                 
49

 Vö. az I. és a III. melléklettel [hely fenntartva az EKSZ politikai koordinációs csoportja / a 

külkapcsolati tanácsosok munkacsoportja által benyújtandó teljes lista számára]. 
50

  További információért lásd az EKSZ nonproliferációval foglalkozó osztályának weboldalát:

 http://www.consilium.europa.eu/showpage.aspx?id=392&lang=hu 

51  
http://register.consilium.europa.eu/pdf/hu/08/st17/st17186.hu08.pdf  

http://www.consilium.europa.eu/showpage.aspx?id=392&lang=hu
http://register.consilium.europa.eu/pdf/hu/08/st17/st17186.hu08.pdf
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Észak-Korea (KNDK)
52

 tekintetében az EU továbbra is határozottan támogatta a hatoldalú 

megbeszélések folyamatát, valamint az 1718. és az 1874. sz. ENSZ BT-határozat teljes körű 

végrehajtását, továbbá ösztönözte a Korea-közi megbékélést, illetve a regionális stabilitás 

megteremtését és a félsziget nukleáris leszerelését. Az EU véleménye szerint Észak-Koreának a 

tömegpusztító fegyverek elterjesztésével kapcsolatos külső tevékenységei továbbra is aggodalomra 

adnak okot. Az Unió ezzel összefüggésben emlékeztetett arra, hogy Észak-Koreának teljes körűen, 

valamint ellenőrizhető és visszafordíthatatlan módon meg kell semmisítenie valamennyi nukleáris 

fegyverét és be kell szüntetnie meglévő nukleáris programjait
53

. 

Az EU folytatta az Átfogó Atomcsend Szerződés (CTBT) mielőbbi hatálybalépésének 

előmozdítását, és tanácsi határozatot
54

 fogadott el az Átfogó Atomcsend Szerződés Szervezetének 

előkészítő bizottsága által folytatott tevékenységek további támogatása céljából. 

Az EU továbbra is támogatta a bécsi székhelyű Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) 

munkáját. Az Unió változatlanul a nukleáris biztonsági alap legfontosabb adományozója, és mint 

ilyen, több mint 50 afrikai, közel-keleti, latin-amerikai és ázsiai országot támogat, valamint kész 

arra, hogy jelentős hozzájárulást nyújtson a NAÜ nukleárisüzemanyag-bankjához és a NAÜ-

biztosítékokat vizsgáló seibersdorfi laboratórium modernizálásához. 

Az EU időben van ahhoz, hogy 2012-ben teljesíteni tudja a globális partnerség keretében tett 1 

milliárd EUR összegű kötelezettségvállalását, amelyen belül eddig már több mint 800 millió EUR 

felhasználásra, 900 millió EUR pedig lekötésre került.  

A vegyifegyver-tilalmi egyezmény (CWC) területén folytatódott az egyezmény egyetemessé 

tételével és teljes körű végrehajtásával kapcsolatos intézkedések meghozatala. Az EU továbbra is az 

EU és a Vegyi Fegyverek Betiltásának Szervezete (OPCW) közötti együttműködés pozitív 

tapasztalatain alapuló, 2009 júliusában elfogadott tanácsi határozat alapján folytatta a munkát. 

Emellett megkezdte az OPCW jövőjével kapcsolatos álláspontjának kidolgozását is. 

                                                 
52

 Az Európai Parlament 2010. július 8-án állásfoglalást fogadott el az észak-koreai helyzetről 

(P7_TA-PROV(2010)0290). 
53 A Tanács 2009. december 22-i 1283/2009/EU rendelete a Koreai Népi Demokratikus 

Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 329/2007/EK rendelet 

módosításáról (HL L 346., 2009.12.23., 1. o.). 
54 A Tanács 2010. július 26-i 2010/461/KKBP határozata az Átfogó Atomcsend Szerződés 

Szervezete (CTBTO) előkészítő bizottsága monitoring- és ellenőrzési képességeinek 

megerősítése céljából, valamint a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia 

intézkedéseinek végrehajtása keretében folytatott tevékenységeinek támogatásáról. 
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Folytatta a biológiai fegyverek jelentette fenyegetések megelőzésére irányuló munkát, melyek 

egyre nagyobb problémát jelentenek világszerte. Ezen tevékenységéhez két együttes fellépés 

szolgált alapul: egyfelől a biológiai és toxinfegyver-tilalmi egyezményt (BTWC) támogató együttes 

fellépés, amely az egyetemessé tételre, a nemzeti végrehajtásra és a bizalomépítési intézkedésekre 

vonatkozóan több projektet is tartalmaz, másfelől pedig az Egészségügyi Világszervezet biológiai 

biztonsági és biológiai védelmi tevékenységeit támogató együttes fellépés, amely végrehajtja a 

Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályokat és elismeri, hogy a biológiai biztonsági és biológiai 

védelmi intézkedések fontosak a nemzetközi biztonság szempontjából. Az EU emellett a BTWC 

felülvizsgálatával foglalkozó 2011-es konferencia sikerességének érdekében megkezdte 

prioritásainak (a megfelelés iránti bizalom, nemzeti végrehajtás és az egyezmény egyetemessé 

tétele) kialakítását, és ezért a részes államok 2010-es ülésének alkalmával intenzív konzultációkat 

folytatott.  

Ami az export-ellenőrzési eljárások területét illeti, az EU egy, a harmadik országok állami 

tisztviselői készségeinek és képességeinek megerősítését célzó tanácsi együttes fellépéssel
55

 

támogatta az 1540., az 1673. és az 1810. sz. ENSZ BT-határozat végrehajtását. Az Unió több 

regionális szakmai találkozót társfinanszírozott, amelyek révén lehetőség nyílt az 

exportellenőrzések területével kapcsolatos konkrét igények, illetve hiányosságok felmérésére. 

Az Unió folytatta a hágai magatartási kódex támogatásáról szóló tanácsi határozat
56

 végrehajtását. 

A hágai magatartási kódex az egyetlen olyan nemzetközi eszköz, amely a tömegpusztító fegyverek 

elsődleges hordozóeszközeivel, vagyis a rakétákkal foglalkozik. Ennélfogva alapvető fontosságú 

azon államok bevonása, amelyek még nem írták alá a magatartási kódexet. 

Az EU – harmadik országokkal konzultálva – folytatta a világűrben folytatott tevékenységekkel 

kapcsolatos bizalomépítés és átláthatóság növelését célzó nemzetközi magatartási kódex 

tervezetének kidolgozása tekintetében végzett munkát. 

                                                 
55 A Tanács 2008. május 14-i 2008/368/KKBP együttes fellépése (HL L 127., 2008.5.15., 78. o.). 
56 A Tanács 2008. december 18-i 2008/974/KKBP határozata (HL L 345., 2008.12.23., 91. o.). 
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Hagyományos fegyverek: kézi- és könnyűfegyverek (SALW), gyalogsági aknák és háborús 

robbanóanyag-maradványok 

A hagyományos fegyverek exportjának ellenőrzésére szolgáló tagállami politikákra nézve 

továbbra is a katonai technológia és felszerelések kivitelének ellenőrzésére vonatkozó közös 

szabályokat meghatározó 2008. decemberi tanácsi közös álláspont volt az irányadó. Az uniós 

tagállamok e közös álláspont végrehajtása révén felelős és átlátható export-ellenőrzési politikát 

folytatnak. 

Az EU 2010-ben különösen tevékeny volt a tájékoztatási célú kezdeményezések végrehajtása, 

valamint a hatékony fegyverkiviteli ellenőrzések harmadik országok általi végrehajtásának 

megerősítésére irányuló kezdeményezések finanszírozása és előmozdítása terén. Az EU továbbra is 

támogatta a fegyverkereskedelmi szerződésre (ATT) irányuló tárgyalásokat, és ennek jegyében 

intenzív tájékoztatási erőfeszítéseket folytatott globális szinten
57

. 2010-ben tanácsi határozatot 

fogadtak el az ATT-re irányuló tárgyalási folyamat támogatása érdekében. 

Az idevágó 2005-ös stratégiájával összhangban az EU valamennyi multilaterális fórumon és a 

harmadik országokkal folytatott politikai párbeszédek során 2010-ben is előmozdította a kézi- és 

könnyűfegyverekkel kapcsolatos szigorú ellenőrzéseket. Egyebek mellett olyan eszközök és 

technikák fejlesztését is finanszírozta, amelyeket arra használnak, hogy kiszűrjék és azonosítsák 

azokat a teherszállító repülőgépeket, amelyek gyaníthatóan kézi- és könnyűfegyverek tiltott 

kereskedelmében vesznek részt
58

. Ezen túlmenően a Nyugat-Balkán tekintetében segítséget nyújtott 

a készletkezeléshez, a kézi- és könnyűfegyverek begyűjtéséhez és nyilvántartásba vételéhez, a 

fegyverátadásokkal kapcsolatos jelentéstételhez és a felesleges készletek megsemmisítéséhez. 

                                                 
57 A Tanács 2009. január 19-i 2009/42/KKBP határozata a fegyverkereskedelmi szerződés 

létrejöttéhez vezető folyamat harmadik országok körében történő előmozdítására irányuló, az 

Európai Biztonsági Stratégia keretében végzett uniós tevékenységek támogatásáról (HL L 17., 

2009.1.22., 39. o.) és a Tanács 2010. június 14-i 2010/336/KKBP határozata az Európai 

Biztonsági Stratégia keretében a fegyverkereskedelmi szerződés támogatásának céljával 

végzett uniós tevékenységekről (HL L 152., 2010.6.18., 14. o.). 
58 A Tanács 2010. december 2-i 2010/765/KKBP határozata (HL L 327., 2010.12.11., 44. o.). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010D0765:HU:NOT
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Folytatta a gyalogsági aknákra vonatkozó ottawai egyezmény és a kazettás bombákról szóló 

egyezmény (CCM) egyetemessé tételének és teljes körű végrehajtásának előmozdítását. Az EU 

2010-ben tevékenyen részt vett az egyes hagyományos fegyverekről szóló ENSZ-egyezményhez 

(CCW) csatolandó, a kazettás bombákról szóló új jegyzőkönyvről folytatott tárgyalásokban, és 

megfigyelőként részt vett a kazettás bombákról szóló oslói egyezmény részes államainak első 

konferenciáján (Vientiane, 2010. november 8–12.)
59

. 

Terrorizmus 

Az EU a terrorfenyegetés kérdésével 2010 folyamán az ENSZ, illetve a harmadik országokkal és 

nemzetközi szervezetekkel fennálló kapcsolatai keretében foglalkozott, azon alapelv mentén, hogy a 

terrorizmus elleni hatékony intézkedések és az emberi jogok, az alapvető szabadságok és a 

jogállamiság védelme egymást kiegészítő és kölcsönösen erősítő célok. Ami a tematikus területeket 

illeti, kiemelt feladatot jelentett a megelőzés, valamint a küzdelem a radikalizálódás, a 

terroristatoborzás és a terrorizmus finanszírozása ellen, az EU-ban és azon kívül egyaránt. 

Az EU a terrorizmus elleni 2006. évi globális ENSZ-stratégiához, valamint a G8-aknak a 

terrorizmus elleni küzdelem terén indított kezdeményezéseihez – különösen a Róma–Lyon 

munkacsoport révén – nyújtott további támogatása keretében kezdeményezést indított Közép-

Ázsiában e stratégia végrehajtásának megerősítése és a regionális együttműködés elmélyítése 

céljából. 

Pakisztán és Afganisztán, Délkelet-Ázsia, a Száhil öv, Jemen, Szomália és Afrika szarva továbbra is 

kiemelt helyen szerepelt az EU terrorizmus elleni programjában. A Száhil öv egyre fontosabb 

kérdéssé vált az EU számára, hiszen reagálni kellett a romló biztonsági helyzetre és meg kellett 

akadályozni, hogy további uniós polgárokat raboljanak el a térségben. Az EU a harmadik 

országokkal a terrorizmus elleni küzdelem területét érintő kapacitásfejlesztésről folytatott politikai 

párbeszédet és együttműködést is megerősítette. Párbeszédet folytatott Marokkóval, 

Oroszországgal, Japánnal, az Egyesült Államokkal, Indiával és az ENSZ-szel. A harmadik 

országoknak a terrorizmus leküzdése és megelőzése céljából kifejtett erőfeszítéseit támogató fő 

pénzügyi eszköz továbbra is a Stabilitási Eszköz maradt. 
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 Az Európai Parlament 2010. július 8-án állásfoglalást fogadott el a kazettás bombákról szóló 

egyezmény (CCM) 2010. augusztus 1-jei hatálybalépéséről és az EU szerepéről (P7_TA-

PROV(2010)0285). 
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Energiabiztonság 

Szem előtt tartva az EU kiszolgáltatott helyzetét az energiabiztonság területén, amelyre a 

közelmúlt válságai mutattak rá, valamint azt is, hogy az Uniónak megvan a lehetősége arra, hogy 

javítson ezen a helyzeten, az energiabiztonság 2010-ben is kulcsfontosságú kérdés maradt az EU 

számára. A Lisszaboni Szerződés hatálybalépése új és fontos energiaügyi rendelkezéseket is 

hozott, mindenekelőtt azzal, hogy a Szerződés kimondja: az Unió energiapolitikájának egyik célja, 

hogy garantálja az energiaellátás biztonságát az Unión belül. A Bizottság az „Energia 2020: A 

versenyképes, fenntartható és biztonságos energiaellátás és -felhasználás stratégiája” című 2010. 

novemberi közleményében hangsúlyozta az energiabiztonság és a kül- és biztonságpolitika közötti 

szoros kapcsolatot.  

Az EU Oroszországgal fennálló energiaügyi kapcsolatait továbbra is az erőteljes egymástól való 

függés jellemezte: Oroszország a továbbiakban is az EU fő külső energiaellátója, az EU pedig az 

oroszországi szénhidrogének legnagyobb felvevőpiaca. Az EU és Oroszország között 2009 

novemberében aláírt energiaügyi korai előrejelző mechanizmus első alkalmazására 2010-ben 

került sor, amikor is az Oroszország és Belarusz közötti viták ideiglenesen akadályozták a 

Belaruszon keresztüli olaj- és gázszállítást. Az EU és Oroszország közötti 2010. májusi/júniusi és 

2010. decemberi csúcstalálkozók, illetve az EU–Oroszország Állandó Partnerségi Tanács 

energiaüggyel foglalkozó 2010. novemberi ülése hasznos fórumnak bizonyultak az 

energiabiztonsági kérdések megvitatásához is.  

Oroszország – bár 2009-ben kilépett az Energia Charta Egyezményből – 2010 folyamán szakértői 

szinten továbbra is részt vett az Energia Charta különböző ülésein, 2010 novemberében pedig 

eljuttatta az EU-nak a nemzetközi energiabiztonság garantálásáról szóló egyezmény tervezetének a 

szövegét. 

Az Unióval folytatott megerősített energiaügyi együttműködés keretében Moldova 2010 májusában 

csatlakozott az Energiaközösséghez, Ukrajna esetében pedig a csatlakozás időpontjaként 2011 eleje 

került meghatározásra. Ezzel a szabályokon alapuló uniós belső energiapiac immár az említett két 

országot is magában foglalja, tovább erősítve az energiabiztonságot. 2010-ben jó ütemben haladt 

előre az ukrajnai és moldovai energiapiacok uniós energiapiacokkal való integrációjára irányuló 

munka. 
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Folytatódtak az egyéb harmadik országokkal megkezdett kétoldalú energiaügyi megbeszélések. Az 

EU 2010 januárjában energiaügyi egyetértési megállapodást írt alá Irakkal. Ugyancsak 2010-ben 

vette kezdetét az uniós szabályozókat, továbbá hét arab államot, Izraelt és a Palesztin 

Hatóságot magában foglaló euromediterrán energiaszabályozók közötti együttműködés második 

fázisa.  

Az EU Közép-Ázsiára vonatkozó stratégiájának egyik kulcsfontosságú területét továbbra is az 

energiaszállítás útvonalainak a megerősítése jelentette. Az együttműködésnek további lendületet 

adtak az év folyamán megrendezett magas szintű találkozók és a munkacsoportok szakmai 

értekezletei. 

A megújuló energia széleskörű és fenntartható használatának előmozdítása érdekében az EU a 

Nemzetközi Megújulóenergia-ügynökség (IRENA) teljes jogú tagjává vált azáltal, hogy 2010 

júliusában megerősítette annak alapokmányát. 

Éghajlatváltozás és nemzetközi biztonság (CCIS) 

2010 folyamán folytatódott a Javier Solana főtitkár/főképviselő és az Európai Bizottság által az 

Európai Tanácsnak benyújtott 2008. évi közös dokumentum
60

 és az arról elfogadott tanácsi 

következtetések végrehajtása. E végrehajtási tevékenység középpontjában a következők álltak: az 

egyéb többoldalú szereplőkkel folytatott párbeszéd és nemzetközi együttműködés elmélyítése, a 

harmadik felekkel az éghajlatváltozás esetleges regionális biztonsági kockázatainak az azonosítása 

céljából folytatott szisztematikus párbeszéd, valamint az éghajlatváltozás biztonságra jelentett 

következményeivel kapcsolatos figyelemfelkeltés és az ezekre adott közös válasz. Az eredmények 

között említhetjük azt a több szakmai találkozóból és szemináriumból álló, az éghajlatváltozás és 

biztonság témájában folytatott transzatlanti párbeszédet, amelyen észak-amerikai és európai 

kormányok, valamint a tudományos élet és civil társadalom képviselői vettek részt.  

Folytatódott az éghajlatváltozás és a nemzetközi biztonság közötti kapcsolatok kezeléséhez 

szükséges uniós kapacitás fejlesztése. Az éghajlatváltozás és a nemzetközi biztonság közötti 

kapcsolatokkal foglalkozó informális uniós irányítócsoport tovább folytatta a kérdés fő uniós vita- 

és koordinációs fórumaként végzett munkáját. Az Európai Unió Katonai Törzse (EUKT) és az 

Európai Védelmi Ügynökség (EVÜ) megvizsgálta annak lehetőségeit, hogy miként mérsékelhetné a 

KBVP-műveletek környezetre gyakorolt hatását. 
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  Vö.: „Éghajlatváltozás és nemzetközi biztonság” (a 7249/08 sz. tanácsi dokumentum). 
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Az éghajlatváltozásról folytatott tárgyalások tágabb összefüggésében, a koppenhágai konferenciát 

követően az Európai Tanács a 2010. márciusi következtetéseiben felhívta az Európai Uniót, hogy 

erősítse meg a harmadik országok felé tett lépéseket azáltal, hogy valamennyi regionális és 

kétoldalú megbeszélésen – többek közt a csúcstalálkozók szintjén – és a G20-hoz hasonló 

fórumokon is foglalkozni fog az éghajlatváltozással. Ez 2010 folyamán valamennyi szinten meg is 

valósult. 

Az EU 2003-ban elindított zöld diplomáciai hálózata az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezménye 

részes feleinek 2010. decemberi, cancúni 16. konferenciája előtt fontos előkészítő munkába kezdett. 

C. Hozzájárulás egy hatékonyabb többoldalú világrend megteremtéséhez 

Az Európai Unió – felismerve, hogy a globális kihívások globális megoldásokat igényelnek – 

fenntartotta a többoldalúság tekintetében biztosított határozott támogatását, amint azt a Lisszaboni 

Szerződésben újólag meg is erősítette. 2010-ben az erőfeszítések középpontjában a Lisszaboni 

Szerződés végrehajtása állt. 

Az Egyesült Nemzetek Szervezete 

Az ENSZ szerepének erősítése továbbra is az EU külső fellépéseinek egyik kulcsfontosságú elemét 

jelentette. Az Európai Unió az ENSZ Közgyűlésének 65. ülésszakán
61

 kiemelt kérdésként kívánt 

foglalkozni a nemzetközi békével és biztonsággal, a környezettel és a fenntartható fejlődéssel, az 

emberi jogokkal, valamint az ENSZ rendszerének reformjával. 

Az Európai Unió már 2010 eleje óta igyekezett elérni, hogy az ENSZ Közgyűlése fogadjon el 

határozatot az Uniónak az ENSZ munkájában való részvételéről, így végrehajtva a Lisszaboni 

Szerződésben az Uniónak az ENSZ-en belüli képviseletére vonatkozóan foglaltakat, fenntartva 

ugyanakkor az EU ENSZ-en belüli megfigyelői státuszát. Mivel 2010. szeptember 14-én 

elhalasztották a döntést, a főképviselő munkacsoportot állított fel a kampány eredményességének 

biztosítására. Az Unió 2010 októberében és novemberében demarsokat hajtott végre harmadik 

országok fővárosaiban, hogy egyértelműen jelezze, az EU folytatni kívánja a párbeszédet a 

kérdésben. Ezen első szakasz lezárásaként 2010. november 22-én a tagok mindegyikének 

részvételével zajló konzultációkra került sor New Yorkban. Az ENSZ tagjai által tett észrevételek 

és javaslatok figyelembevételével elkészült a határozattervezet felülvizsgált változata, amelyet a 

tagok 2010. december 9-én kaptak kézhez. Az új szöveg alapján aztán átfogó és globális kampány 

indult, biztosítandó a felülvizsgált határozattervezet megfelelő támogatottságát. 
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 A 10170/10 sz. dokumentumban foglaltaknak megfelelően. Az Európai Parlament a 2010. 

március 20-i állásfoglalásában (P7_TA(2010)0084) ajánlásokat fogalmazott meg a Tanács 

számára az ENSZ Közgyűlésének 65. ülésszakára vonatkozó uniós prioritásokról.  
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2010 során az EU számára az ENSZ szintjén kiemelt prioritás maradt a védelmi felelősség (R2P) 

elvének érvényesítése. Az Unió folytatta az említett koncepció uniós és tagállami eszközökben és 

szakpolitikákban történő végrehajtásával kapcsolatos megbeszéléseket és munkát. 

Az ENSZ az EU vezetésével határozott lépést tett a polgári személyek fegyveres konfliktusokban 

való védelmére vonatkozó koncepció (PoC) további működőképessé tételének és javításának 

irányában. Az említett koncepcióval kapcsolatos tevékenységeknek az ENSZ békefenntartó 

műveletek megbízatásába való beépítése együtt járt a helyszíni védelem erősödésével. Az EU 

tájékoztatási tevékenysége és eltökélt diplomáciai fellépése alapvető szerepet töltött be e 

tekintetben. Az Unió ezzel egyidejűleg a polgári személyek KBVP-missziókban és -műveletekben 

való védelmét célzó saját iránymutatásait is aktualizálta. 

Az ENSZ szintjén 2010-ben történt egyik legfontosabb fejleményt az ENSZ békeépítési 

struktúrájának a felülvizsgálata jelentette. Az Unió vezető szerepet töltött be annak a munkának az 

irányításában, amely a Békeépítési Bizottság újjáélesztésére és kötelezettségvállalásának 

megújítására irányult. Az Unió és tagállamainak határozott és korai szerepvállalása biztosította, 

hogy a felülvizsgálat a konkrét eredményekre összpontosíthasson, és ezáltal a Békeépítési Bizottság 

hatékonyabban és rugalmasabban léphessen fel a műveleti helyszíneken, illetve szorosabb kapcsolat 

jöhessen létre az ENSZ Biztonsági Tanácsával és Közgyűlésével, valamint a nemzetközi pénzügyi 

szervezetekkel. Az ajánlások végrehajtása azonnal megkezdődött, és az EU támogatását élvezi. 

EBESZ
62

 

Az EU 2010 folyamán támogatta az EBESZ-nek a különböző regionális és tematikus kérdések 

megoldására irányuló tevékenységét. Az EU különleges figyelmet fordított a konfliktusoknak a 

többek között a nemzeti kisebbségi főbiztos működésén, valamint a telepített EBESZ-missziók 

bizalom- és demokráciaépítő munkáján keresztüli korai előrejelzésére, megelőzésére és 

rendezésére, valamint a válságkezelésre és a konfliktust követő újjáépítésre. Emellett különös 

figyelmet szentelt az EBESZ emberi dimenziójának, egyebek mellett azáltal, hogy támogatást 

nyújtott az EBESZ-hez tartozó Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala, valamint a 

médiaszabadsággal foglalkozó képviselő számára. Továbbfejlesztette az EBESZ-szel a 

határigazgatás és -biztonság, illetve a kábítószer-ellenőrzés területén folyó együttműködést. 
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 Az Európai Parlament 2010. november 11-én állásfoglalást fogadott el az EBESZ 

megerősítéséről és az EU ebben betöltött szerepéről (P7_TA-PROV(2010)0399). 
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Az Unió továbbra is hangsúlyozta, hogy véleménye szerint nagyon fontos megőrizni az EBESZ-

intézmények függetlenségét. Emellett következetesen felemelte a szavát az EBESZ-régióban a 

média szabadságával kapcsolatosan tapasztalt negatív fejlemények ellen, és sürgette az ezekkel 

szembeni intézkedéseket, valamint az újságírókkal és emberijog-védőkkel szemben elkövetett 

támadásokra való reagálást. 

Az EU a 2009. évi athéni miniszteri tanács által elindított korfui folyamatra építve folytatta az 

európai biztonság jövőjéről szóló párbeszédhez nyújtott tevékeny hozzájárulását, kiváltképp 

azáltal, hogy fontos szerepet töltött be az EBESZ 2010. decemberi, asztanai csúcstalálkozójának 

előkészítésében. Javarészt az Unió erőfeszítéseinek köszönhető, hogy a csúcstalálkozó – a 

helsinki elveket újólag megerősítő és a jövőbeli euroatlanti és eurázsiai biztonsági közösséggel 

kapcsolatos koncepciót is magában foglaló politikai nyilatkozat elfogadásával – megfelelő 

eredményekkel zárult. Az EU szerepe mindenekelőtt a tekintetben volt döntő fontosságú, hogy 

biztosította, hogy a nyilatkozatban egyértelműen kifejezésre jussanak az EBESZ három 

dimenziójával kapcsolatos meglévő kötelezettségvállalások. 

Európa Tanács 

Az EU továbbra is együttműködött az Európa Tanáccsal a két szervezet között érvényben lévő 

egyetértési megállapodással összhangban, különösen az európai szomszédságpolitika és a Nyugat-

Balkán vonatkozásában, a demokráciát, a jogállamiságot és az emberi jogokat érintő kérdésekben. 

Megfelelően folytatódott a Velencei Bizottsággal alkotmányos és jogalkotási kérdésekben folytatott 

együttműködés, melynek keretében új távlatok nyíltak a dél-mediterrán és a közép-ázsiai térséggel 

való együttműködésre. Az Unió 2010 júliusában tárgyalásokat kezdett az emberi jogok európai 

egyezményéhez történő csatlakozásáról, szeptemberben pedig küldöttséget nyitott az Európa Tanács 

mellett. 
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D. Emberi jogok, demokrácia és jogállamiság  

Az EU emberi jogok, demokrácia és jogállamiság terén végzett munkáját nagyban befolyásolta az, 

hogy 2010 a Lisszaboni Szerződés végrehajtásának első teljes éve volt. Az említett három terület 

központi jelentőségét a főképviselő is hangsúlyozta az Európai Parlamentben 2010. június 16-án 

tartott beszédében, ahol is felvázolta az emberi jogokkal kapcsolatos megközelítésének főbb 

irányvonalait, és bejelentette, hogy konzultációs folyamat indul az idevágó uniós szakpolitika 

felülvizsgálata és egy új uniós emberi jogi stratégia kidolgozása érdekében
63

. 

2010-ben folytatódott és továbbfejlődött az emberi jogokkal kapcsolatos többoldalú munka, nem 

utolsósorban azért, mert az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának 2011. évi felülvizsgálatára való 

felkészülés jegyében számos feladatot kellett elvégezni. Jóllehet az Emberi Jogi Tanács által végzett 

munkára irányadó szabályokról és eljárásokról folyó megbeszélések még nem zárultak le, más jelek 

arra mutattak, hogy az Emberi Jogi Tanács elkezdte kiaknázni lehetőségeit, illetve teljesíteni az 

emberi jogok és alapvető szabadságok védelme egyetemes tiszteletben tartásának előmozdítására 

irányuló megbízatását. 
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 Az Európai Parlament 2010. december 16-án állásfoglalást fogadott el az emberi jogok 

helyzetéről a világban és az EU ezzel kapcsolatos politikájáról (P7_TA-PROV(2010)0489). 
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Az Unió – nagyrészt a régiókon átívelő csoportosulásokkal és a főbb partnereivel folytatott 

tevékeny szerepvállalásának köszönhetően – jelentős sikereket könyvelhetett el az Emberi Jogi 

Tanács
64

 2010. évi ülésein. Az ENSZ több különleges előadójának a megbízatását megújították. Az 

Unió támogatást nyújtott a békés gyülekezéshez és egyesüléshez való joggal foglalkozó különleges 

előadó tisztségének létrehozásához és megbízatásának kidolgozásához. Az Emberi Jogi Tanács 

határozatokat fogadott el a kongói demokratikus köztársasági
65

 
66

, a guineai, a kirgiz köztársasági
67

 

és az afganisztáni emberi jogi helyzetről, valamint a vallás és a meggyőződés szabadságáról. Az EU 

üdvözölte az Emberi Jogi Tanács 2010 végén Elefántcsontparton rendezett rendkívüli ülésének 

sikerességét. 

Az Emberi Jogi Tanácsban sajnálatos módon negatív tendenciák is megfigyelhetők voltak. Ezek 

közé tartozik, hogy eddig példa nélkül álló kísérletek történtek az Emberi Jogi Tanács elnöke 

hatáskörének korlátozására, illetve hogy élesen kritizálták azt, ahogy az ENSZ különleges előadói a 

– rendkívül nehéz – munkájukat végzik. Általánosabban fogalmazva: 2010-ben ismét 

megkérdőjelezték az emberijog-védők koncepcióját. Az EU nevében eljáró főképviselő nyíltan a 

koncepció védelmére sietett. 

Az ENSZ-közgyűlés emberi jogi kérdésekkel foglalkozó harmadik bizottságának New York-i 

ülésén – amelyre az év későbbi szakaszában került sor –, az EU valamennyi fő célját elérte. A 

halálbüntetés
68

 alkalmazásának moratóriumára felszólító, egy régiókon átívelő kezdeményezésen 

alapuló határozatot rekordszintű támogatottsággal, a vallási türelmetlenség elleni határozatot pedig 

konszenzussal sikerült elfogadni. Ezen túlmenően az Észak-Koreáról és a Burmáról (Mianmarról) 

szóló országspecifikus határozatot is sikeresen elfogadták. Az EU támogatást nyújtott az Iránnal 

kapcsolatos kezdeményezéshez. 
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 Az Európai Parlament 2010. február 25-én állásfoglalást fogadott el a Parlamentnek az ENSZ 

Emberi Jogi Tanácsának ülésére (Genf, 2010. március 1–26.) vonatkozó prioritásairól 

(P7_TA-PROV(2010)0036). 
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 Az Európai Parlament 2010. június 17-én állásfoglalást fogadott el a Kongói Demokratikus 

Köztársaságról és Floribert Chebeya Bahizire esetéről (P7_TA-PROV(2010)0244). 
66

 Az Európai Parlament 2010. október 7-én állásfoglalást fogadott el az emberi jogok védelme 

és a jog érvényesülése terén a Kongói Demokratikus Köztársaságban fennálló 

hiányosságokról (P7_TA-PROV(2010)0350). 
67

 Az Európai Parlament 2010. május 5-én állásfoglalást fogadott el Kirgizisztánról (P7_TA-

PROV(2010)0149). 
68

 Az Európai Parlament 2010. október 7-én állásfoglalást fogadott el a halálbüntetés elleni 

világnapról (P7_TA-PROV(2010)0351). 
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Az EU – történetében első alkalommal – saját jogán egy átfogó ENSZ emberi jogi egyezmény 

részes fele lett. A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló 2006-os ENSZ-egyezmény 

(UNCRPD) hivatalos megerősítő okiratát 2010. december 23-án helyezték letétbe az ENSZ 

szerződésekért felelős hivatalánál. Ezzel lezárult a megerősítési folyamat, amely 2009. november 

26-án kezdődött, amikor is a Tanács megnyitotta az utat az EU-nak az UNCRPD-hez való 

csatlakozása előtt. (Az összes tagállam aláírta az UNCRPD-t, és 17 már meg is erősítette azt). 

Kétoldalú tevékenységeit illetően az Unió folytatta nagy múltra visszatekintő közeledési politikáját, 

ami közel 40 rendszeres emberi jogi párbeszéd, konzultációk és kifejezetten az emberi jogokkal 

foglalkozó albizottságok formájában valósul meg. A 2010-es év fő feladatát egyes emberi jogi 

párbeszédek értékelése jelentette, hogy biztosítani lehessen ezek hatékonyságát, illetve hogy hozzá 

lehessen igazítani őket az adott országokban felmerülő új kihívásokhoz. 

A Tanács 2010. április 26-án következtetéseket fogadott el a nőkkel szembeni erőszak 

megelőzésének javításáról. A Tanács a következtetésekben hangsúlyozta, hogy az Unió a nőkkel 

szembeni erőszak minden formája elleni küzdelem iránt elkötelezett, ideértve nemcsak az élet, a 

testi épség és a szabadság ellen elkövetett bűncselekményeket, hanem a kényszert, a fenyegetést és 

az erkölcsi integritással szembeni támadásokat is. Ezzel az EU újólag megerősítette azon vállalását, 

hogy a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelemre vonatkozó iránymutatásaira építve átfogó 

módon közelíti meg e kérdéseket. 
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A 2010-es év a nőkről, a békéről és a biztonságról szóló 1325. sz. ENSZ BT-határozat 

elfogadásának tizedik évfordulóját is jelentette egyben, aminek köszönhetően világszerte nagyobb 

figyelem irányult erre a területre
69

. Az évforduló felhívta a nemzetközi közösség figyelmét arra, 

hogy a szóban forgó határozat végrehajtása terén hiányosságok tapasztalhatók, többek között ami a 

nők szexuális erőszakkal szembeni védelmét illeti a fegyveres konfliktusokban. A nyomon követés 

és az elszámoltathatóság javítását célzó fontos lépésként a Biztonsági Tanács 2010. október 26-án 

magas szintű vitát tartott, ahol is jóváhagyták azokat a mutatókat, amelyeket az UNIFEM dolgozott 

ki az 1325. sz. ENSZ BT-határozat végrehajtásának ellenőrzésére. Emellett 2010 decemberében 

elfogadta az 1960. sz. ENSZ BT-határozatot, amely a konfliktusok során elkövetett nemi erőszakra 

vonatkozó ellenőrzési, elemzési és jelentéstételi szabályok kidolgozásáról rendelkezik. 2010-ben az 

EU szintjén is több fontos eredmény született, például elfogadták a nőkkel, a békével és a 

biztonsággal kapcsolatos uniós politika végrehajtásának nyomon követésére szolgáló 17 mutatót, 

elkészítették „Az emberi jogoknak és a nemek közötti egyenlőségnek a KBVP katonai 

műveleteiben és polgári misszióiban való érvényesítése terén megállapított tanulságok és legjobb 

gyakorlatok” című jelentést, valamint kidolgozták a KBVP-missziók és -műveletek személyi 

állománya számára biztosítandó, az emberi jogokkal, a gyermekek védelmével és a nemek közötti 

egyenlőséggel kapcsolatos képzések alapelemeit, továbbá új megbízatást alakítottak ki a nőkkel 

szembeni jogi és gyakorlati diszkrimináció kérdésére vonatkozó új különleges eljárás (öt 

szakértőből álló munkacsoport) tekintetében.  

Az EU 2010 decemberében felülvizsgálta a gyermekekről és a fegyveres konfliktusokról szóló 

iránymutatások végrehajtási stratégiáját, ami lehetővé tette számára az e területen zajló 

tevékenységeinek megerősítését. 

A tevékenységek minden területére kiható globalizáció összefüggésében 2010-ben a 

gyermekmunka is fokozott figyelmet kapott. A Tanács a gyermekmunka elleni világnap 

alkalmából (június 12.) széles körű következtetéseket fogadott el a témában. Megállapodott arról, 

hogy fokozni kell a gyermekmunka felszámolására irányuló uniós erőfeszítéseket, mégpedig az 

uniós eszközök hatékonyabb felhasználása révén. A Tanács a gyermek jogaira vonatkozó uniós 

iránymutatásokat alapul véve kérte, hogy a gyermekmunka problémáját a harmadik országokkal 

folytatott uniós párbeszédek keretében is vessék fel, és arra is felhívott, hogy a gyermekmunka 

elleni küzdelmet építsék be a szegénység csökkentésére irányuló uniós stratégiákba. 
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 Az Európai Parlament 2010. november 25-én állásfoglalást fogadott el az ENSZ Biztonsági 

Tanácsának a nőkről, a békéről és a biztonságról szóló 1325. számú határozata tizedik 

évfordulójáról (P7_TA-PROV(2010)0439). 
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A közösségi média által gyakorolt hatások a 2010-es év egyik meghatározó tényezőjét jelentették. 

Irán esetében kiderült az, hogy milyen hatalmas lehetőség rejlik a közösségi médiában az ellenállás 

megszervezésére, más országokban viszont, éppen ellenkezőleg, felgyorsította az érintett rezsimek 

szólásszabadság elleni szigorú fellépését. Az EU nem vesztegette idejét és azonnal felszólalt az 

emberi jogok védelmezői és az újságírók által elszenvedett sérelmek ügyében
70

. A Tanács a 2010. 

március 22-i következtetéseiben újólag megerősítette a véleménynyilvánítás világszerte 

érvényesítendő szabadsága iránti elkötelezettségét, hiszen ez olyan egyetemes jog, amely magában 

foglalja az egyének arra vonatkozó jogát, hogy határoktól függetlenül keressék, átvegyék és 

megosszák az információkat. Az EU valamennyi államot felszólított arra, hogy vessenek véget az 

internet cenzúrázásának és a műholdas adások akadályozásának. 

Mivel a demokráciapárti mozgalmak több országban is teret hódítottak, kiváltképp 2010 végén, a 

Tanács a 2010. december 13-i következtetéseiben már a demokrácia támogatásának kérdésével is 

foglalkozott
71

. A Tanács a következtetésekben áttekintette az e téren elért eredményeket, és 

jóváhagyta az uniós cselekvési program kísérleti végrehajtására javasolt országok listáját (Moldovai 

Köztársaság, Kirgiz Köztársaság, Libanon, Ghána, Benin, Salamon-szigetek, Közép-afrikai 

Köztársaság, Bolívia, Mongólia, Fülöp-szigetek, Indonézia és Maldív-szigetek). 

2010-ben sajnálatos módon több olyan jogszabályt is elfogadtak világszerte, amely a leszbikus, 

meleg, biszexuális és transznemű emberek elnyomására irányult. Ez néhány afrikai ország 

esetében különös aggodalomra adott okot. A Tanács ezért úgy határozott, hogy új eszköztárat fogad 

el az ezen csoportokkal szembeni hátrányos megkülönböztetés leküzdésére. Az Unió ezen 

túlmenően több olyan nyilatkozatot is kiadott, amelyben az emberi méltóságot sértő jelenségként 

elutasítja és elítéli a homofóbiát
72

. Az EU valamennyi államot felszólított annak biztosítására, hogy 

a szexuális irányultság és a nemi identitás többé ne képezhesse büntetőjogi szankciók alapját. 
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 Az Európai Parlament 2010. június 17-én állásfoglalást fogadott el az emberi jogi jogvédőket 

támogató uniós politikákról (P7_TA-PROV(2010)0226). 
71

 Az Európai Parlament 2010. október 21-én állásfoglalást fogadott el a demokrácia és az 

emberi jogok világszintű előmozdítása finanszírozási eszközéről (P7_TA-PROV(2010)0380). 
72

 Az Európai Parlament 2010. december 16-án állásfoglalást fogadott el Ugandáról és az 

úgynevezett „Bahati-törvény” és az LMBT személyekkel szembeni hátrányos 

megkülönböztetésről ((P7_TA-PROV(2010)0498). 
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2010 folyamán továbbra is egyre nagyobb figyelem irányult a vallás- és lelkiismereti 

szabadságra, valamint a vallási kisebbségekre. Az Unió vonatkozásában ez a 2009. november 

16-i következtetésekben foglaltak gyakorlati megvalósítását jelentette. A Tanács e 

következtetésekben előirányozta a meglévő uniós kezdeményezések felülvizsgálatát és új javaslatok 

kidolgozását is kérte. E folyamat részeként az EU proaktív párbeszédet kezdett különböző 

partnerekkel, hogy hosszú távú erőfeszítéseket eszközölve kialakíthassa a tolerancia és a vallások 

közötti harmónia hídjait. A harmadik országokkal fenntartott kapcsolataiban az EU 2010 során 

továbbfejlesztette a vallás- és lelkiismereti szabadság előmozdítására irányuló tevékenységeket. 

2010-ben újból előtérbe került a magánbiztonsági szolgáltatók szerepe, és ismételten napirendre 

került a szabályozásuk kérdése. Ez több olyan fontos kérdést is felvetett, , amelyek a nemzetközi 

jog számos ágát, így az erőszak alkalmazására vonatkozó jogot, a nemzetközi humanitárius jogot, a 

nemzetközi büntetőjogot és az államok felelősségére vonatkozó jogot is érintették. Ezért az EU úgy 

vélte, hogy e kérdések vizsgálatát a meglévő nemzetközi szabályozási keretek alapos áttekintésével 

kellene kezdeni. 

A civil lakosság fegyveres konfliktusok során történő védelméről szóló 1894 (2009) ENSZ BT-

határozat elfogadását követően az Unió 2010-ben hozzálátott a polgároknak a közös biztonság- és 

védelempolitikai missziók és műveletek során való védelméről szóló felülvizsgált iránymutatások 

tervezetének elkészítéséhez, hogy a KBVP-missziók és -műveletek során szerzett tapasztalatokat 

felhasználva aktualizálja a 2003-as korábbi iránymutatásokat. A cél egy olyan átfogó uniós 

megközelítés kidolgozása volt, amely a humanitárius és a katonai szereplők és eszközök különböző 

szerepeire is kiterjedne. Az ENSZ-szel (OCHA és DPKO) és a Vöröskereszt Nemzetközi 

Bizottságával (ICRC) folytatott konzultációkat követően el is készült a KBVP-missziók és -

műveletek tervezésére és lebonyolítására vonatkozó részletes iránymutatások gyűjteménye. 
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Sikeresen lezárult a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) Római Statútumának felülvizsgálati 

konferenciája (2010. május/június, Kampala)
73

, ahol is meghatározták a bíróság erőszakos 

bűncselekmények feletti joghatóságát és megállapodtak e joghatóság gyakorlásának feltételeiről. A 

Tanács 2010. május 25-én, még a konferencia előtt következtetéseket fogadott el a témában, újólag 

megerősítve az Unió határozott elkötelezettségét a Nemzetközi Büntetőbíróság, valamint a 

büntetlenség elleni küzdelem mellett. Az EU a konferencián négy felajánlást tett, tanúbizonyságot 

téve arról, hogy nagyra értékeli a bíróságot és az általa végzett munkát. Az Unió kötelezettséget 

vállalt annak a kiegészítő eszköztárnak az elkészítésére, amely abban segítene, hogy a büntetlenség 

elleni küzdelemhez kapcsolódó különleges szükségleteket jobban be lehessen építeni a fejlesztési és 

jogállamisági programokba. 

Az EU és a főképviselő közreműködése is hozzájárult ahhoz, hogy 2010-ben három új állam 

csatlakozott a Római Statútumhoz (Banglades, Seychelle-szigetek és Moldova). 

A különösen a Nemzetközi Büntetőbíróság, valamint a volt Jugoszláviával és a Ruandával 

foglalkozó nemzetközi büntetőtörvényszék (ICTY, illetve ICTR), továbbá a Sierra Leonéval 

foglalkozó különbíróság (SCSL) által irányított nemzetközi büntető igazságszolgáltatás alapvető 

fontosságú szerepet tölt be a béke fenntartásában, valamint a nemzetközi és a helyi biztonság 

megerősítésében. Ami a nemzeti szinteket illeti, az EU támogatja a Kambodzsai Bíróság Rendkívüli 

Kamaráit (ECCC) és a Libanoni Különleges Bíróságot. Hisséné Habré tárgyalása keretében 

Szenegál, az Afrikai Unió és az EU párbeszédet folytat egymással. Ez az ügy hozzájárulhat az 

elszámoltathatóság biztosításához és a büntetlenség kultúrájának felszámolásához. 2010-ben 

elkészült az az uniós finanszírozású jelentés, amely a szenegáli hatóságokat hivatott segíteni a 

folyamat előkészítésében.  

Az EU 2010-ben hét választási megfigyelő missziót küldött Togóba, Szudánba, Etiópiába, 

Guineába, Burundiba, Tanzániába és Elefántcsontpartra, emellett választási értékelési csoportokat 

küldött Irakba és Afganisztánba. Választási értékelési csoportot olyan országokba küldenek, 

amelyek megfelelnek a választási megfigyelő missziók küldéséhez szükséges kritériumoknak, 

ugyanakkor biztonsági okokból nem fogadhatnak teljes választási megfigyelő missziót. 
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 Az Európai Parlament 2010. május 19-én állásfoglalást fogadott el a Nemzetközi 

Büntetőbíróság Római Statútumának tárgyában Kampalában (Uganda) megtartott 

Felülvizsgálati Konferenciáról (P7_TA-PROV(2010)0185). 
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Az EU 2010-ben nyolc választási szakértői missziót küldött Nicaraguába, Ruandába, 

Zimbabwéba, a Salamon-szigetekre, Nigerbe, Haitira, Koszovóba és Zambiába. A koszovói 

választási szakértői misszió finanszírozása az előcsatlakozási támogatási eszközön és nem az 

EIDHR-en keresztül valósult meg. A zambiai választási szakértői misszió a választók 

nyilvántartásba vételét végezte. 

 

E. Eredményesebb, hatékonyabb és összehangoltabb 

Hatékonyabb 

Polgári képességek 

2010 júliusában magas szintű szemináriumot tartottak a polgári személyzet telepítése elősegítésének 

témájában, amelyen tagállami hatóságok széles köre vett részt. 2010 végére számos kérdés terén 

sikerült előrelépést tenni. Ide tartoznak a polgári személyzet KBVP-missziókba történő telepítése 

megkönnyítésének területén elért tagállami eredmények, valamint a Legfőbb Polgári Cél 2010 

megvalósítása terén történt előrehaladás. A Tanács 2010. decemberben úgy határozott, hogy a 

Legfőbb Polgári Cél 2010 végrehajtása 2010 után is folytatódni fog. 

Katonai képességek 

Ami a katonai képességfejlesztés területét illeti, különböző fórumokon, így például az EU Katonai 

Bizottságában (EUKB) és az Európai Védelmi Ügynökségben (EVÜ) tovább folytatódott a 

tagállami képességfejlesztés támogatását és a tagállamok nemzeti szintű döntéseinek segítését célzó 

munka. Előrelépés történt a katonai koncepcióra vonatkozó uniós dokumentumok, mint például a 

telepíthető uniós műveleti légibázis végrehajtásának koncepciója terén, amelyet 2010 februárjában 

hagytak jóvá. Két szeminárium (március 16. és július 13.) keretében megkezdődtek az állandó 

strukturált együttműködés (PESCO) létrehozásáról és annak következményeiről szóló kezdeti 

megbeszélések. 2010-ben megindultak a tengerbiztonsági stratégia szükségességéről szóló 

megbeszélések is (a Tanács 2010. áprilisi következtetései). 
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A Külügyek Tanácsa 2010 decemberében jóváhagyta a katonai képességekre vonatkozó, a 2010 

utáni időszakra szóló célkitűzések listáját. A kitűzött célok között találjuk az uniós műveletekben 

bevetett erők megtervezésére, védelmére és fenntartására vonatkozó képesség javítását, és az olyan 

alapvető követelmények teljesítését, mint a haderő rendelkezésre állása, az információs fölény, a 

művelet-végrehajtási hatékonyság és a különleges képzés. A szóban forgó dokumentum arra is 

emlékeztetett, hogy tovább kell bővíteni a készenléti és gyorsreagálási képességeket
74

. Ez magában 

foglalja az uniós harccsoportok rugalmasságának és alkalmazhatóságának javítását, a képesség-

transzformációra vonatkozó információk és legjobb gyakorlatok cseréjének elősegítését az 

interoperabilitás fokozása céljából, valamint a meglévő tervezési és irányítási képességek műveleti 

szintű optimalizálását, illetve a meglévő katonai képességek alkalmazásának optimalizálását. 

A weimari levél 

A weimari háromszöghöz tartozó uniós tagállamok (DE, FR, PL) december 6-án kelt levelének 

kézhezvételét követően a Tanács üdvözölte a levelet, mivel az jelentős lendületet ad a KBVP 

fejlesztéséhez, és felkérte a főképviselőt, hogy mozdítsa elő a levélben felvetett fontos kérdésekkel 

– többek között a tervezési és irányítási képességekkel, az EU–NATO együttműködéssel, az uniós 

harccsoportokkal, valamint a képességek összevonásával és megosztásával – kapcsolatos munkát. 

A képességek összevonása és megosztása 

A védelmi miniszterek a 2010. szeptemberi informális találkozójukon megállapították, hogy – 

kiváltképp a pénzügyi válságra figyelemmel – fokozni kellene a katonai képességek összevonását és 

megosztását. Ezt a katonai képességfejlesztésről szóló 2010. december 9-i következtetéseiben a 

Tanács is megerősítette. A Tanács ezért ösztönözte a tagállamokat, hogy nemzeti katonai 

képességeiket e szempontból is elemezzék, az Európai Védelmi Ügynökséget pedig felkérte, hogy 

tegyen fokozott erőfeszítéseket az összevonás és megosztás területei meghatározásának 

megkönnyítésére, és támogassa a tagállamokat az együttműködési kezdeményezések végrehajtására 

irányuló önkéntes erőfeszítéseikben. 
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 Az Európai Parlament 2010. december 14-én állásfoglalást fogadott el az EU gyorsreagálási 

képességéről (P7_TA-PROV(2010)0465). 
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Az EVÜ 2010-ben is folytatta a meglévő projektek támogatását, többek között az európai 

légiszállítási flotta, az európai műholdas kommunikációval kapcsolatos beszerzéseket végző 

egység, a helikopterek rendelkezésre állásának javítása, a logisztikai támogatás és a rögtönzött 

robbanószerek elleni küzdelem területén. A több mint 80 jelenlegi projekt elemzése alapján legjobb 

gyakorlatokat is kidolgozott, és folytatta az együttműködés további területeinek feltárásával 

kapcsolatos munkáját. 

A polgári KBVP területén levont tanulságok és a legjobb gyakorlatok 

A polgári KBVP-missziók tanulságairól szóló 2010. évi jelentés két olyan gyakorlatot is kiemel, 

amelyet általánosan is be kell vezetni. Először is, a missziókat jobban be kellene építeni az adott 

fogadó országgal és régióval kapcsolatos átfogó uniós politika kereteibe, másodszor pedig, a 

missziók telepítése előtt törekedni kell arra, hogy a fogadó országok nagyobb elköteleződést 

vállaljanak. Ez alatt mindenekelőtt olyan reformokra vagy egyéb intézkedésekre gondolunk, 

amelyeket a fogadó országnak meg kell hoznia a stabilitás megvalósítása és annak 

megakadályozása érdekében, hogy az országban ismét kiújulhassanak a konfliktusok. 

Ezen túlmenően, a teljesítménymutatók egyre inkább elterjedő alkalmazása várhatóan lehetővé teszi 

majd a fogadó országgal egyeztetett célkitűzések megvalósítása terén elért eredmények pontosabb 

értékelését, és abban is a segítségünkre lesz, hogy strukturáltabb módon vonhassuk le a 

tanulságokat a tekintetben, hogy mi a stratégiai hatások elérésének legjobb módja, a különböző 

uniós eszközök együttes használatának lehetőségét is ideértve. 

A missziók minőségének javítására irányuló egyéb kulcsfontosságú intézkedések között említhető, 

hogy szorosabb együttműködést kell kialakítani a KBVP-szereplők között és a szabadságon, a 

biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló uniós térségen belül (az Unió határain belül), valamint 

azokkal a fő partnerországokkal, amelyek hozzájárulnak a missziók személyi állományához. A 

missziók személyi állományának toborzására vonatkozó eljárások átláthatóbbá tétele szintén fontos 

lépés lesz. Végezetül további erőfeszítésekre van szükség annak biztosítása érdekében, hogy a 

missziók beszerzési eljárásai kellően rugalmasak legyenek és arányban álljanak a gyors telepítés 

forgatókönyveinek sajátos követelményeivel, ugyanakkor az Unió költségvetésére irányadó 

pénzügyi szabályozást is tiszteletben tartsák. 
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Képzés és gyakorlatok 

2010-ben jelentős erőfeszítésekre került sor a KBVP-vonatkozású képzésekkel kapcsolatos 

általános célok elérése érdekében; A fő cél a tagállamok és az uniós intézmények ellátása a KBVP 

valamennyi területén hatékonyan dolgozni képes, hozzáértő (diplomáciai, polgári – ideértve a 

rendőri és egyéb jogállami –, valamint katonai) személyzettel, illetve az is fontos, hogy a KBVP-

missziókban és -műveletekben bevetésre kerülő személyzet megfelelő kiképzésben részesüljön. 

2010 szeptemberében rendezték meg azt a KBVP képzési szemináriumot, ahol áttekintették az elért 

eredményeket és felmérték a hiányosságokat. 2010 decemberében jóváhagyták a KBVP-missziók és 

-műveletek számára biztosítandó, az emberi jogokkal, a nemek közötti egyenlőséggel és a 

gyermekek védelmével kapcsolatos képzések alapelemeit. 

Az Európai Biztonsági és Védelmi Főiskola (EBVF) megszilárdította az Unió legfontosabb képzési 

szereplőjeként betöltött pozícióját, és mára egy olyan kiegyensúlyozott hálózattá nőtte ki magát, 

amely az EU Biztonságpolitikai Kutatóintézete (EU ISS) mellett mintegy 50 intézményt, köztük 

biztonságpolitikai, diplomáciai és egyéb civil intézményeket, magasabb szintű védelmi 

intézményeket és egyetemeket foglal magában, melyek között szinte valamennyi tagállam 

intézményét megtaláljuk. A hálózat jelenlegi konfigurációja éves szinten körülbelül 1200 fő – 

köztük diplomaták, rendőrök, valamint civilek és katonai személyzet – számára biztosít mintegy 30 

különböző képzési tevékenységet, és konkrét uniós projektek támogatását is lehetővé teszi. Az 

EBVF tehát jelentős hozzájárulást nyújt a válságkezelésre vonatkozó átfogó uniós megközelítéshez 

és az európai biztonsági kultúrának a KBVP keretei között történő megerősítéséhez. 

Az Unió ösztönözte a tagállamokat, hogy erősítsék meg a polgári KBVP-missziók telepítését 

megelőzően nyújtott képzések rendszerét. Tekintve, hogy a KBVP válságkezelési missziói egyre 

összetettebb jellegűek, és működési területükön rengeteg nehézséggel kell szembenézniük, a Tanács 

hangsúlyozta ezen képzések fontosságát. 

A Polgári Tervezési és Végrehajtási Szolgálat (CPCC) bővítette az Európai Rendőrakadémiával 

(CEPOL) folytatott együttműködését, és ennek keretében vállalta, hogy a legmagasabb rangú 

rendőrtisztek számára a KBVP-missziók és -műveletek parancsnoklásának és tervezésének 

témájában rendezett tanfolyamon a műveleti tervezéssel kapcsolatos képzést tart. A CPCC – 

nemzeti intézményekkel együttműködésben – jelenleg egy, az uniós misszióvezetőket és felső 

vezetést megcélzó kísérleti képzés kidolgozásán is munkálkodik. Ezen túlmenően a tagállamok, az 

EBVF és a CEPOL számos képzési kezdeményezését is támogatja azáltal, hogy brüsszeli és a 

misszióktól érkező szakértőket bocsát rendelkezésre, akik helyszínen szerzett szakértelmüket 

megosztják a képzések résztvevőivel.  
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Az EU Katonai Törzse képzéseket tartott a műveleti parancsnokságok számára. A KBVP-vel 

kapcsolatos alapozó képzést a műveleti parancsnokságok személyzetének kulcsfontosságú tagjai és 

az erősítés számára szervezték. A műveleti parancsnokságokhoz mobil képzési csoportok is 

érkeztek, hogy megismertessék a személyzetet az uniós koncepciókkal és eszközökkel. 

Az EU MILEX 10 elnevezésű katonai gyakorlata
75

 a válságkezelés kulcsfontosságú katonai 

vonatkozásai köré szerveződött. A gyakorlat lehetőséget biztosított bizonyos olyan előre 

kiválasztott operatív szempontok tesztelésére, amelyek a szárazföldi és légi komponenst is magában 

foglaló uniós katonai erő bevetésének összefüggésében merülnek fel. A gyakorlat az EU műveleti 

parancsnoksága (Potsdam, Németország) és kötelékparancsnoksága (Toulon, Franciaország) közötti 

interakcióra összpontosított. 

Eredményesebb 

Műveletek és missziók 

A kalóztámadások elleni küzdelmet célzó EU NAVFOR Atalanta művelet megbízatását 2010 

decemberében 2012 decemberéig meghosszabbították. A műveleti területet 2010 szeptemberében 

második alkalommal bővítették ki. Az EU NAVFOR Atalanta lehetővé tette az Élelmezési 

Világprogram hajói által szállított élelmiszersegély biztonságos célba juttatását: több mint 100 

kereskedelmi hajót kísért Mombasából Mogadishuba. Ezen túlmenően az Afrikai Unió szomáliai 

misszióját (AMISOM) is támogatta, aminek keretében 91 AMISOM hajó kíséretét biztosította. 
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 A gyakorlatra 2010. június 16. és 25. között került sor, lásd a Tanács 2010. június 14-i 

sajtóközleményét (11083/10 – Presse 177). 
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A kalóztevékenységek elleni küzdelmet szolgáló művelet a Szomália partjainál folytatott 

kalóztámadásoktól való elrettentésben és azok visszaszorításában is sikeresnek bizonyult, jóllehet 

nem sikerült megakadályoznia a régión belüli kalózfenyegetettség általános növekedését, ami a 

nemzetközi kereskedelemre is érezhetően hatást gyakorol. A Seychelle Köztársasággal és Kenyával 

kötött átadási megállapodások alapján 22 kalóztevékenységgel gyanúsított személyt szállítottak a 

Seychelle Köztársaságba, 79-et pedig Kenyába, hogy ott bíróság elé állítsák őket. Az EU 

együttműködést folytatott az ENSZ Kábítószer- és Bűnügyi Hivatalával (UNODC) annak 

érdekében, hogy a Stabilitási Eszköz keretében támogatást nyújtson a Seychelle köztársasági 

igazságszolgáltatási rendszernek. Továbbá tárgyalásokat kezdett Mauritiusszal egy átadási 

megállapodás megkötéséről. A kalóztámadások elleni küzdelem mellett az EU a regionális tengeri 

kapacitásépítés erősítése érdekében is kezdeményezett lépéseket, mégpedig a főképviselő által a 

2010. októberi mauritiusi miniszteri konferencián aláírt regionális stratégia keretében. 

A Tanács 2010 januárjában megállapodott a szomáliai biztonsági ágazat támogatásáról és úgy 

határozott, hogy a szomáliai biztonsági erők kiképzéséhez hozzájáruló uniós katonai missziót hoz 

létre Ugandában, ahol a szomáliai erők kiképzése már folyamatban van. Ez a misszió a szomáliai 

biztonsági erők kiképzéséhez hozzájáruló európai uniós katonai misszió (EUTM Somalia). A 

Tanács abban is megállapodott, hogy a szóban forgó uniós katonai misszió végrehajtására a 

partnerekkel – köztük a szomáliai átmeneti szövetségi kormánnyal, Ugandával, az Afrikai Unióval, 

az ENSZ-szel és az Egyesült Államokkal – szoros együttműködésben kerüljön sor, felismerve, hogy 

a szomáliai biztonsági erők kiképzését a szélesebb körű nemzetközi erőfeszítések részeként kell 

lebonyolítani. Az EUTM Somalia elindítására 2010 áprilisában került sor. 

A misszió célja, hogy a szomáliai biztonsági erők megerősítése révén hozzájáruljon a szomáliai 

biztonsági ágazat átfogó és fenntartható fejlesztéséhez, mégpedig azáltal, hogy speciális katonai 

kiképzést nyújt, valamint támogatást biztosít az Uganda által 2000 szomáliai újonc számára nyújtott 

legfeljebb szakaszszintű kiképzéshez, amelybe beletartozik a tisztek és altisztek megfelelő 

moduláris és speciális kiképzése is. A misszió keretében összesen 2000 katona kiképzésére kerül 

majd sor. Az első katonák kiképzése 2010 májusában kezdődött meg, hogy a képzésen részt vett 

katonák első csoportja már 2011 elején visszatérhessen Szomáliába. Az EU jelenleg mérlegeli, hogy 

meghosszabbítsa-e a missziót. 
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Az EUSEC RD Congo misszió 2010 folyamán különböző tevékenységek formájában 

eredményesen támogatta a kongói védelmi rendszer reformját célzó tervek megvalósítását. Ezek 

körébe beletartozik a humánerőforrás-kezelés, a közigazgatás és a logisztikai irányítás területe, 

valamint a büntetlenség elleni küzdelem is. A Tanács 2010 júliusában úgy határozott, hogy a 

missziót 2012. szeptember 30-ig meghosszabbítja. 

Az EUSEC RD Congo segítette a kongói hatóságokat az irányú erőfeszítéseikben, hogy a három 

keleti tartományban lezárulhasson a korábbi belső lázadók utolsó csoportjának az ország fegyveres 

erőibe történő integrálása. Amint ez befejeződik, a fegyveres erők számbavételének a folyamata is 

lezárul, ami lehetővé teszi majd a személyi állománnyal való jobb gazdálkodást. További kihívást 

fog jelenteni a fegyveres erők méretének csökkentése. 

A misszió a kétoldalú szereplők által a gyalogsági erők számára biztosított képzés 

összehangolásához is hozzájárul, mégpedig azáltal, hogy támogatja a helyi hatóságokat abban, hogy 

képzési programokat dolgozzanak ki és hajtsanak végre e téren. 

Az EUPOL RD Congo misszió a nyomonkövetési, iránymutatási és tanácsadó tevékenységei révén 

2010-ben is folytatta a biztonsági ágazat reformjának támogatását a rendfenntartás és annak az 

igazságszolgáltatással való viszonya terén. A misszió megbízatását az év folyamán 2011. 

szeptember végéig meghosszabbították. A misszió 2010 októberétől kezdte támogatni a kongói 

hatóságokat a rendőrségi cselekvési terv végrehajtásában. Ennek keretében, a reformfolyamat 

stratégiai szintjén végzett fellépésének megerősítése érdekében konkrét tevékenységekre és 

projektekre, kapacitásépítésre, valamint a kongói nemzeti rendőrség és a tágabb büntető 

igazságszolgáltatási rendszer közötti kapcsolatok megerősítésére összpontosít, hogy jobban hozzá 

tudjon járulni a szexuális erőszak és a büntetlenség elleni küzdelemhez. Az EUPOL RD Congo a 

rendőri erők képzéséhez is hozzájárult, mindenekelőtt a kiképzők képzésének formájában. A 

misszió a választási folyamat támogatásában is részt vesz, mégpedig azáltal, hogy segítséget nyújt a 

rendőrőrsök olyan prototípusainak a létrehozásához, amelyeket aztán a választási időszakban fel 

lehetne használni a közrend fenntartására. 
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A 2010. április 1-jei katonai lázadást, valamint a felelős személyek magas rangú katonai pozíciókba 

történő kinevezését követően, az Európai Unió és Bissau-Guinea közötti kapcsolatok átértékelődtek. 

Az uniós szerepvállalás további erősítésének továbbra is előfeltétele maradt a katonaság feletti 

polgári hatóság megerősítése, valamint a büntetlenség és az illegális fogva tartások elleni küzdelem, 

továbbá a biztonsági ágazat tényleges reformjának végrehajtása iránt tanúsított hajlandóság. Mivel 

ezek a feltételek távolról sem teljesültek, az EU 2010. szeptember 30-án leállította az EU SSR 

GUINEA BISSAU missziót, mindazonáltal továbbra is támogatta az ECOWAS, az AU és a CPLP 

közös kezdeményezését (ideértve az AU számára a béke megszilárdítását célzó és a konfliktus 

rendezését követően indítandó AU/ECOWAS misszió előkészítéséhez biztosított 336 000 EUR 

összegű ERM-finanszírozást is). Az Unió a 96. cikk szerinti eljárás alkalmazásáról is 

megállapodott. A további konzultációk és a megerősített politikai párbeszéd segíteni fognak abban, 

hogy közösen határozhassuk meg kapcsolataink előbbre vitelének módját és jövőbeli 

szerepvállalásunk kereteit. 

Az arab–izraeli konfliktus rendezéséhez való hozzájárulást célzó szélesebb körű uniós 

hozzájárulás részeként az EU 2005 óta két polgári KBVP-missziót telepített a térségben. Az 

EUPOL COPPS a Palesztin Hatóság legfontosabb partnere lett, ami a polgári rendőrség 

kapacitásépítését és az ehhez kapcsolódó jogállamisági tevékenységeket illeti. 2010-ben a misszió 

megbízatását további egy évvel meghosszabbították. Az EUBAM Rafah misszió fenntartotta 

műveleti képességét és készen áll az újratelepítésre, valamint arra, hogy betöltse azt a szerepet, 

amelyet a két fél a 2005. évi határforgalmi és határátlépési megállapodással összhangban ruházott 

az Európai Unióra mint a rafahi határátkelőhelyen jelen lévő harmadik félre. A gázai helyzet 

következtében a misszió újratelepítésére 2007 óta ez idáig még nem kerülhetett sor. Mindazonáltal 

az újratelepítéshez szükséges képességének fenntartása érdekében a misszió megbízatását 2010-ben 

további egy évvel meghosszabbították. 

2010-ben az EUJUST LEX Iraq misszió megbízatását 2012. június 30-ig meghosszabbították. 

Jelenlegi megbízatása értelmében a misszió a tevékenységeit és struktúráit fokozatosan Irakba 

helyezi át (Bagdadba, Erbílbe és Bászrába). A brüsszeli iroda mérete csökkenni fog és a személyzet 

javarésze a bagdadi irodába kerül át. Az iraki hatóságok üdvözlik az EUJUST LEX Iraq missziót, 

amely továbbra is sikerrel valósította meg az igazságszolgáltatási, rendőri és büntetés-végrehajtási 

szervek dolgozói számára kialakított nagyszabású képzési programot. 
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Az EUPOL Afghanistan misszió 2010-re a polgári rendfenntartás területének legfontosabb 

szereplőjévé nőtte ki magát Afganisztánban, olyan egyéb szereplőket is megelőzve, mint például a 

NATO afganisztáni képzési missziója. Jóllehet továbbra is jelentős kihívásokkal kell szembenézni, 

teret nyert az a felismerés, hogy jól képzett polgári rendfenntartó képességre van szükség, amelynek 

középpontjában már inkább a bűnüldözés és nem a felkelések elleni küzdelem áll. Jól szemlélteti az 

EUPOL hozzájárulását ezen átfogó folyamathoz, hogy egyre nagyobb hangsúly helyeződik az afgán 

rendőrségi vezetőknek a kabuli rendőrakadémia keretei között történő kiképzésére, amelyet az EU 

Stabilitási Eszköze finanszíroz. A kettős tisztséget betöltő kabuli uniós küldöttségvezető / EUKK 

kinevezése új helyi szinergiák kialakítását tette lehetővé. A Tanács májusban három évvel, azaz 

2013 májusának végéig meghosszabbította az EUPOL Afghanistan megbízatását.  

Az Európai Unió integrált koszovói jogállamiság-missziója (EULEX Kosovo) 2010-ben is 

hiteles szerepet töltött be, mint stabilitási tényező. A misszió 2010. évi tevékenységeinek 

legfontosabb eredményei között említhetjük, hogy kényes nyomozások indultak bizonyos kiemelt 

jelentőségű ügyekben, valamint hogy a Mitrovicai Kerületi Bíróság megkezdte rendes működését, 

mint ahogy azt is, hogy Koszovó északi részén megnőtt a vámellenőrzések száma. Az EULEX 

Kosovo a jogállamisággal foglalkozó közös koordinációs testületen keresztül hatékony partnerséget 

alakított ki a koszovói hatóságokkal. A reformok végrehajtása – programalapú megközelítést 

alkalmazva – megfelelően halad előre. 

Korlátozott végrehajtási megbízatása keretében az EULEX Kosovo megőrizte második vonalbeli 

biztonsági szereplőként betöltött szerepét, amely szükség esetén támogatja a koszovói rendőrséget, 

együttműködve a KFOR-ral. 2010-ben az EULEX több bonyolult biztonsági helyzetre is 

megfelelően tudott reagálni, elsősorban Mitrovicában. Az EULEX megbízatásának középpontjában 

azonban továbbra is a helyi biztonsági szereplők figyelemmel kísérés, mentorálás és tanácsadás 

révén történő támogatása állt. A Tanács júniusban további két évvel, azaz 2012 júniusáig 

meghosszabbította az EULEX Kosovo megbízatását.  

Az EU grúziai megfigyelő missziója (EUMM Georgia) 2010 folyamán sikeresen hozzájárult a 

grúziai helyzet stabilizálását és normalizálását, valamint a bizalomépítést célzó, helyszíni 

erőfeszítésekhez. Bár a misszió nem kapott hozzáférést Grúzia teljes területéhez, az Unió továbbra 

is hangsúlyozta, hogy ez előfeltétele annak, hogy az EUMM teljesíteni tudja országos szintű 

megbízatását. 
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Az Európai Unió Bosznia-Hercegovinában folytatott rendőri missziója (EUPM) 

megbízatásának középpontjába 2010. január 1-jétől a releváns bosznia-hercegovinai bűnüldöző 

szervek szervezett bűnözés és korrupció ellen folytatott küzdelmének a támogatása került. Ez 

magában foglalja a rendőrség és az ügyészség közötti együttműködés, illetve a rendőrség és a 

büntetés-végrehajtás közötti kapcsolatok megerősítését. Az átfogó uniós erőfeszítéseknek részét 

képezi a bosznia-hercegovinai jogállamiság megerősítése is, ami egyben az ország európai 

perspektíváját is támogatja. A misszió jelenlegi megbízatása 2011 végén jár le. Az EU további 

kötelezettségvállalásokat mérlegel a bosznia-hercegovinai hatóságok e területen történő támogatása 

érdekében. 

Az EUFOR Althea művelet tevékenységeinek középpontjában a biztonságos környezet 

fenntartására irányuló bosznia-hercegovinai erőfeszítések támogatása, a kapacitásfejlesztés 

folytatása és a Tanács által 2010 januárjában jóváhagyott képzési feladatok folyamatban lévő 

végrehajtása állt. A műveleti parancsnok felülvizsgálta a műveleti koncepciót (CONOPS) és a 

műveleti tervet (OPLAN). Ezeket aztán a Politikai és Biztonsági Bizottság 2010 szeptemberében, 

illetve októberében jóvá is hagyta. A Tanács 2010 októberében megerősítette, hogy az EU a 2010 

utáni időszakban is megtartja végrehajtó katonai szerepét. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa 2010. 

november 18-án az 1948 (2010) sz. határozatával egy évvel meghosszabbította az EUFOR Althea 

művelet végrehajtási megbízatását. 

Az EUFOR Althea szoros munkakapcsolatot tartott fent – többek között a műveleti kérdések 

tekintetében – más uniós eszközökkel és a helyszínen tartózkodó egyéb nemzetközi szereplőkkel. 

Ezen belül külön is meg kell említeni, hogy az EUPM-misszióval a szervezett bűnözés elleni 

küzdelem támogatása érdekében folytatott együttműködés 2010-ben is eredményes maradt, az 

EUKK és a kötelékparancsnok továbbra is rendszeresen konzultált egymással, és hogy a NATO-val 

folytatott együttműködés továbbra is jól működött. 

Eszközök 

Az Európai Unió Műholdközpontja (EUSC) 2010-ben a benne rejlő potenciálokat teljes körűen 

kiaknázva támogatta a KBVP katonai műveleteit és polgári misszióit, különösen az EU NAVFOR 

Atalanta műveletet és az EUMM Georgia missziót. 

Az EUSC a tagállamoktól is segítséget kapott, mégpedig kormányzati ellenőrzés alatt álló 

műholdfelvételek formájában. Elsőként a HELIOS-országok bocsátották rendelkezésre 

műholdfelvételeiket az EU NAVFOR Atalanta művelet számára. A főképviselő és Németország 

aláírta azt a megállapodást, amelynek értelmében Németország a SAR-Lupe rendszer által készített 

műholdfelvételeket bocsát az EU rendelkezésére, illetőleg a COSMO-Skymed megállapodás 

végrehajtási szabályait is sikerült véglegesíteni Olaszországgal. 
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Együttműködés a partnerekkel 

A Tanács 2010 decemberében hangsúlyozta, hogy meg kell erősíteni a harmadik országokkal és 

más nemzetközi szervezetekkel – különösen az ENSZ-szel és az AU-val – a KBVP terén folytatott 

együttműködést, többek között a képességek megerősítése céljából, valamint az uniós 

válságkezelési missziókban és műveletekben való szerepvállalás megkönnyítése érdekében. 

A Tanács kiemelte, hogy az EU a jövőben is fejleszteni fogja a NATO-val a katonai 

képességfejlesztés terén folytatott együttműködést, hogy ezáltal fokozza a koherenciát és a 

költséghatékonyságot, illetve biztosítsa, hogy az EU és a NATO fellépései kölcsönösen erősítsék 

egymást. Ez az együttműködés gyakorlati intézkedéseket és adott esetben a személyi állomány – 

egyebek mellett az EVÜ és a NATO Szövetséges Átalakítási Parancsnoksága – közötti szoros 

kapcsolatokat is magában foglal, az inkluzivitás és a döntéshozatali autonómia elveinek tiszteletben 

tartása mellett. 

EU–ENSZ együttműködés 

Az ENSZ 2008-ban reformfolyamatot indított békefenntartó tevékenységei helyzetének javítására, 

ez az ún. „Új Horizont” elnevezésű kezdeményezés, amelyet az EU a kezdetektől fogva támogat. 

2010-ben a tagállamok közötti megbeszélések eredményei alapján a Tanács Főtitkársága és a 

Bizottság közös dokumentumot készített, amelyben megvizsgálták, hogy milyen lehetséges 

hozzájárulásokat nyújthatnának különböző tevékenységekhez, így a műveleti feladatok átadásához 

és a korai tervezéshez, a kapacitásfejlesztéshez és az interoperabilitáshoz, valamint a tanulságok 

levonásának folyamatához. 

Az EU és az ENSZ közötti párbeszéd és intenzív konzultáció minden szinten folytatódott. A 

Tanácson belül 2010 közepén belső megbeszélések kezdődtek az ENSZ békefenntartó műveleteihez 

nyújtott KBVP-támogatás növelésének kérdéséről. A megbeszélések során elsősorban annak 

lehetőségét vizsgálták, hogy az EU saját komponenssel járuljon hozzá az ENSZ műveleteihez, 

illetve azt, hogy milyen szerepet tölthetne be az EU azon tagállamok támogatásában, amelyek 

önállóan kívánnak részt venni az ENSZ műveleteiben. A tervek szerint a megbeszélések második 

szakaszában a Békefenntartó Műveletek Főosztálya (ENSZ DPKO) és az ENSZ más releváns 

szervezeti egységei is részt fognak venni. 
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EU–NATO 

2010-ben a bosznia-hercegovinai EUFOR Althea KBVP-művelet tekintetében az EU–NATO 

együttműködés a „Berlin plusz” rendelkezések összefüggésében továbbra is fennállt. Az EU–

NATO Képességcsoport keretei között információcserére került sor több olyan, katonai 

képességekkel kapcsolatos közös érdekű terület vonatkozásában, ahol a követelmények fedik 

egymást. Amint az a korábbi jelentésekben is megállapításra került, a mind a 27 uniós tagállam 

részvétele még inkább megkönnyítené a katonai képességek területéhez kapcsolódó 

információcserét. 

A főképviselő 2010. szeptember 16-án felkérést kapott arra, hogy dolgozzon ki az EU és a NATO 

között a válságkezelés terén folytatott együttműködés további erősítésére vonatkozó elképzeléseket, 

amelyek megfelelnek az ENSZ Alapokmányának és az ENSZ Biztonsági Tanácsa vonatkozó 

határozatainak. Ezt a kölcsönös megerősítés szellemében és a döntéshozatali autonómia tiszteletben 

tartása mellett kell elvégezni, az EU által a NATO részére 2010 februárjában elküldött, konkrét 

intézkedésekre vonatkozó ajánlások nyomán. 

A főképviselő 2010 februárjában az EU Politikai és Biztonsági Bizottsága által összeállított, 

konkrét javaslatokat tartalmazó csomagot küldött a NATO főtitkára számára, hogy ezáltal is 

erősítse az EU és a NATO közötti kapcsolatépítést, amelynek célja egy jobb szervezetközi 

kapcsolatrendszer kialakítása. A javaslatok többségét 2010-ben végrehajtották, lehetőséget teremtve 

ezáltal a közös érdekű kérdésekkel kapcsolatos informális megbeszélésekre, valamint az EU és a 

NATO közötti politikai párbeszédre és a konkrét képességfejlesztési területeken folytatott 

megerősített együttműködésre. 
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Ezzel összefüggésben a védelmi költségvetéseket leszorító hatások ellenére is folytatódtak a katonai 

képességfejlesztés terén folytatott EU–NATO együttműködés fejlesztésére irányuló erőfeszítések. 

Az EU és a NATO személyzete közös javaslatokat fogalmazott meg a csapatok helyszíni védelme 

és fenntarthatósága szempontjából kulcsfontosságú két területen, azaz az egészségügyi 

segítségnyújtás és a rögtönzött robbanószerkezetek elleni küzdelem területén folytatott gyakorlati 

együttműködés megerősítésére irányuló következő lépésekre vonatkozóan. A tagállamok 

támogatták ezeket a javaslatokat, a Tanács pedig a 2010. december 9-i ülésén hangsúlyozta, hogy a 

PBB politikai irányítása mellett folytatódnia kell a személyzeti szintű kapcsolattartásnak, hogy 

további konkrét együttműködési területek kerülhessenek meghatározásra, továbbá kiemelte, hogy az 

egyeztetések eredménye minden tagállam számára hozzáférhető lesz. A továbbiakra nézve is fennáll 

az, hogy azokban az esetekben, amikor egyazon területen a KBVP és a NATO válságkezelési 

műveletei/missziói is jelen vannak, a helyszíni együttműködés megkönnyítése érdekében 

szabályozásra van szükség.  

EU–AU 

Az EU és az AU közötti politikai párbeszéd és ily módon a biztonsági iránymutatás az EU Politikai 

és Biztonsági Bizottságának és az AU Béke- és Biztonsági Tanácsának két, éves ülése keretében 

zajlott. Az EU továbbra is támogatást nyújtott a béke és a biztonság afrikai struktúrájának (APSA) 

kiépítésére irányuló afrikai erőfeszítésekhez. Az EU az afrikai békefenntartási mechanizmuson 

keresztül pénzügyi támogatást nyújtott az AMISOM és a MICOPAX műveleteihez, valamint az 

intézményépítéshez. Az EU folytatta az AU-val és az afrikai regionális gazdasági közösségekkel 

annak érdekében kialakított együttműködést, hogy az afrikai készenléti erők teljesen felkészültté 

váljanak. Az EU és az AU közötti szoros együttműködést szimbolizálta az első Amani Afrika ciklus 

sikeres lezárása is. 

Harmadik államok 

Folytatódott a KBVP-ről szóló rendszeres párbeszéd, különösen a nem uniós európai NATO-

tagokkal, az egyéb EU-tagjelölt országokkal, valamint az Egyesült Államokkal, Kanadával, 

Oroszországgal és Ukrajnával. Az EU néhány további fontos partnerrel – köztük Kínával és 

Japánnal – is párbeszédet és konzultációkat kezdett.  
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Tizenkét ország (Albánia, Chile, az Egyesült Államok, Horvátország, Kanada, Macedónia Volt 

Jugoszláv Köztársaság, Montenegró, Norvégia, Svájc, Törökország, Új-Zéland és Ukrajna) a 

jelenleg folyó KBVP-missziók és -műveletek közül héthez (EUFOR ALTHEA, EULEX Kosovo, 

EUPM BiH, EUPOL COPPS, EUPOL Afghanistan, EUNAVFOR ATALANTA és EUSEC RD 

Congo) érdemi hozzájárulást nyújtott. Ezen túlmenően a kalóztevékenységek elleni tevékenységek 

keretében több más partnerrel kialakított eredményes együttműködés is folytatódott. 

A Tanács 2010. április 26-án felhatalmazta a főképviselőt, hogy tárgyalásokat kezdjen húsz 

országgal az ezen országok uniós válságkezelési műveletekben való részvételének kereteit 

meghatározó megállapodások megkötése céljából. Így Izland, Kanada, Norvégia, Törökország és 

Ukrajna mellett, akikkel az EU már korábban megkötötte e megállapodásokat, több más partnerrel 

is tárgyalások folytak vagy folynak hasonló megállapodásokról. 

Összehangoltabb 

Átfogó megközelítés  

Az Unió 2010-ben tovább fokozta az irányú erőfeszítéseit, hogy a lehető leghatékonyabbá tegye a 

rendelkezésére álló eszközök egyedülállóan gazdag tárházát. Az EU válságkezeléssel kapcsolatos 

átfogó megközelítésével összhangban a KBVP eszközei az Unió tágabb politikai célkitűzéseit – 

köztük a konfliktusok kiváltó okainak kezelését – támogató uniós eszköztár részét képezik. 

Folytatódott a Lisszaboni Szerződés végrehajtására, valamint az EU katonai, polgári, diplomáciai és 

fejlesztési eszközei közötti összhang eredményesebb megvalósítására irányuló munka
76
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 Az Európai Parlament 2010. november 23-án állásfoglalást fogadott el a polgári-katonai 

együttműködésről és a polgári-katonai képességek fejlesztéséről (P7_TA-PROV(2010)0419). 
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Uniós polgári és katonai képességfejlesztés 2010 után 

A Tanács 2010 decemberében iránymutatásokat fogadott el a 2010 utáni uniós polgári és katonai 

képességfejlesztésre vonatkozóan, és jóváhagyta a jelenlegi két polgári és katonai legfőbb céllal 

kapcsolatos teljesítménymutatókat, valamint újólag megerősítette, hogy továbbra is elkötelezett a 

képességek fejlesztéséről szóló 2008. évi nyilatkozatban meghatározott, a polgári-katonai 

szinergiákkal kapcsolatos magas szintű és átfogó célkitűzések teljesítése iránt. 

A Tanács megerősítette azon szándékát, hogy folytatja a fennmaradó hiányosságok megoldására 

irányuló erőfeszítéseit. Az idevágó végső jelentések alapján úgy határozott, hogy a 2010. évi 

katonai és polgári legfőbb célok végrehajtása 2010 után is folytatódni fog, és egyetértett azzal, hogy 

az Uniónak és a tagállamoknak a képességfejlesztés minőségi szempontjaira kellene 

összpontosítaniuk. Célkitűzéseket határozott meg a polgári-katonai, a polgári és a katonai 

képességek tekintetében, amelyeket többek között a biztonsági helyzet alakulására, a 

képességfejlesztés terén elért eredményekre és a Lisszaboni Szerződés végrehajtására figyelemmel 

szükség esetén felül kell vizsgálni. A főképviselő – a Tanács irányítása mellett – biztosítja ezen 

iránymutatások végrehajtásának koordinálását. 

Polgári-katonai szinergiák a képességfejlesztés területén 

Alapvető fontosságú operatív követelmény, hogy a tagállamok a Lisszaboni Szerződésben 

foglaltaknak megfelelően polgári és katonai képességeket bocsássanak az Unió rendelkezésére. A 

polgári-katonai szinergiák előmozdítása az uniós képességfejlesztés területén egyszerre 

szükségszerűség és politikai prioritás az EU számára. A Tanács 2010 áprilisában és decemberében 

felhívta a figyelmet a polgári-katonai szinergiák potenciális előnyeire, és hangsúlyozta, hogy a 

műveleti javulást eredményező képességek konkrét megvalósítására kell összpontosítani. 
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E célból az EU és tagállamai keresik annak módjait, hogy miként lehetne maximalizálni az uniós 

képességfejlesztés koherenciáját, hatékonyságát és átfogó jellegét, illetve hogy miként lehetne 

előmozdítani a polgári-katonai szinergiákat azokban az esetekben, amikor ez hozzáadott értéket 

jelentene. A svéd elnökség által indított és a Tanács által 2009-ben jóváhagyott ezen 

kezdeményezés a Politikai és Biztonsági Bizottság politikai irányítása mellett folytatódott, és abban 

mára az uniós képességfejlesztésben érintett valamennyi szereplő és a tagállamok is részt vesznek. 

Az együttműködés több területen
77

 folyik, és tiszteletben tartja a polgári és katonai 

képességfejlesztési folyamatok sajátosságait. 

A cél az, hogy a Politikai és Biztonsági Bizottság figyelmébe ajánljanak különböző lehetséges 

konkrét intézkedéseket, a polgári és a katonai képességek kettős felhasználására vonatkozó 

gyakorlati szabályoktól kezdve, a képzésen és a közös polgári-katonai eljárásokon keresztül egészen 

az innovatív koncepciók kidolgozásáig. 

Az e téren folyó munkát egyéb tevékenységek is kiegészítették, így az EVÜ éves konferenciája, 

amelyre 2010 februárjában került sor „Áthidaló erőfeszítések: a polgári biztonság és a katonai 

képességfejlesztés közötti kapcsolatok” címmel, valamint a spanyol elnökség által 2010 

februárjában rendezett szeminárium, amely a válságkezelési célú uniós polgári és katonai 

képességfejlesztés közötti szinergiák kérdésével foglalkozott. 

 

                                                 
77

  Stratégiai és taktikai szállítás, logisztikai támogatás, kommunikációs és információs 

rendszerek, orvosi segítségnyújtás, a biztonság és a haderő védelme, az űrképességek 

felhasználása, pilóta nélküli járművek, raktározás és központosított támogatási rendszerek, az 

információ és bűnüldözési operatív információk megosztása, képzések, gyakorlatok, a polgári 

és a katonai képességfejlesztési folyamatok összekapcsolása, tanulságok. 
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ANNEX I: ACTES JURIDIQUES PESC 2010  

DATE OBJET BASE 

JURIDIQUE 

RÉFÉRENCE J.O. 

I. MESURES RESTRICTIVES 

I.1 BALKANS OCCIDENTAUX 

07.10.2010 Nouvelles mesures définies à l'appui d'une mise en oeuvre effective 

du mandat du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie 

(TPIY) 

art. 29 2010/603/PESC 

L 265 (08.10.2010) 

08.03.2010 Renouvellement des mesures définies à l'appui d'une mise en oeuvre 

effective du mandat du Tribunal pénal international pour l'ex-

Yougoslavie (TPIY) 

art. 29 2010/145/PESC 

L 58 (09.03.2010) 

I.2 AFRIQUE 

 CÔTE D'IVOIRE 

22.12.2010 Modification de la décision du Conseil 2010/656/PESC renouvelant 

les mesures restrictives instaurées à l'encontre de la Côte-d'Ivoire 

art. 29 2010/801/PESC 

L 341 (23.12.2010) 

29.10.2010 Renouvellement des mesures restrictives instaurées à l’encontre de la 

Côte d’Ivoire 

art. 29 2010/656/PESC 

L 285 (30.10.2010) 

 REPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

20.12.2010 Adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République 

démocratique du Congo et abrogeant la position commune 

2008/369/PESC 

art. 29 2010/788/PESC 

L 336 (21.12.2010) 

 ÉRYTHRÉE 

26.07.2010 Modification la décision 2010/127/PESC concernant des mesures 

restrictives à l'encontre de l'Érythrée 

art. 29 2010/414/PESC 

L 195 (27.07.2010) 

01.03.2010 Mesures restrictives à l’encontre de l’Érythrée art. 29 2010/127/PESC 

L 51 (02.03.2010) 
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DATE OBJET BASE 

JURIDIQUE 

RÉFÉRENCE J.O. 

 LIBERIA 

01.03.2010 Modification de la position commune 2008/109/PESC concernant 

des mesures restrictives instituées à l’encontre du Liberia 

art. 29 2010/129/PESC 

L 51 (02.03.2010) 

 RÉPUBLIQUE DE GUINÉE 

25.10.2010 Mesures restrictives à l'encontre de la République de Guinée art. 29 2010/638/PESC 

L 280 (26.10.2010) 

29.03.2010 Modification de la position commune 2009/788/PESC concernant 

des mesures restrictives à l'encontre de la République de Guinée 

art. 29 2010/186/PESC 

L 83 (30.03.2010) 

 SIERRA LEONE 

08.11.2010 Abrogation de la position commune 98/409/PESC relative à la Sierra 

Leone 

art. 29 2010/677/PESC 

L 292 (10.11.2010) 

 SOMALIE 

26.04.2010 Mesures restrictives à l’encontre de la Somalie et abrogeant la 

position commune 2009/138/PESC 

art. 29 2010/231/PESC 

L 105 (27.04.2010) + 

C 107 (27.04.2010) 

01.03.2010 Modification de la position commune 2009/138/PESC concernant 

des mesures restrictives à l’encontre de la Somalie 

art. 29 2010/126/PESC 

L 51 (02.03.2010) 

 ZIMBABWE 

25.02.2010 Modification de l'annexe de la position commune 2004/161/PESC 

renouvelant les mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe 

art. 29 2010/121/PESC 

L 49 (26.02.2010) 

15.02.2010 Prorogation des mesures restrictives à l’encontre du Zimbabwe art. 29 2010/92/PESC 

L 41 (16.02.2010) 
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DATE OBJET BASE 

JURIDIQUE 

RÉFÉRENCE J.O. 

I.3 ASIE / OCÉANIE 

 BIRMANIE / MYANMAR 

26.04.2010 Renouvellement des mesures restrictives à l'encontre de la 

Birmanie/du Myanmar 

art. 29 2010/232/PESC 

L 105 (27.04.2010) + 

C 107 (27.04.2010) 

 RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE 

22.12.2010 Mesures restrictives à l'encontre de la République populaire 

démocratique de Corée et abrogeant la position commune 

2006/795/PESC 

art. 29 2010/800/PESC 

L 341 (23.12.2010) 

I.4 MOYEN-ORIENT / GOLFE 

 IRAN 

25.10.2010 Modification de la décision 2010/413/PESC concernant des mesures 

restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant la position commune 

2007/140/PESC 

art. 29 

décision 

2010/413/PESC  

art. 23 §2 

2010/644/PESC 

L 281 (27.10.2010) 

26.07.2010 Mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant la position 

commune 2007/140/PESC 

art. 29 2010/413/PESC 

L 195 (27.07.2010) 

+ rectificatif L 197 

(29.07.2010) 

 IRAQ 

01.03.2010 Modification de la position commune 2003/495/PESC sur l’Iraq art. 29 2010/128/PESC 

L 51 (02.03.2010) 
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DATE OBJET BASE 

JURIDIQUE 

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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DATE OBJET BASE 

JURIDIQUE 

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/PESCBiH/

16/2010L 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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DATE OBJET BASE 

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/PESCL 

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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DATE OBJET BASE 

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/PESCar

t. 6 §1 

2010/317/PESCATA

LANTA/3/2010L 

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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JURIDIQUE 

RÉFÉRENCE J.O. 

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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JURIDIQUE 

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/PESCL 

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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DATE OBJET BASE 

JURIDIQUE 

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 §2art. 31§ 

1 

2010/585/PESCL 

259 (01.10.2010) 

26.07.2010 Soutien aux activités de la commission préparatoire de l’Organisation 

du traité d’interdiction complète des essais nucléaires (OTICE) afin 

de renforcer ses capacités en matière de surveillance et de 

vérification et dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie de 

l’Union européenne contre la prolifération des armes de destruction 

massive 

art. 26 §2 

art. 31§ 1 

2010/461/PESC 

L 219 (20.08.2010) 

26.07.2010 Établissant d'un réseau européen de groupes de réflexion 

indépendants sur la non-prolifération à l’appui de la mise en oeuvre 

de la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des 

armes de destruction massive 

art. 26 §2 

art. 31§ 1 

2010/430/PESC 

L 202 (04.08.2010) 

14.06.2010 Activités de l’Union européenne en faveur du traité sur le commerce 

des armes, dans le cadre de la stratégie européenne de sécurité 

art. 26 §2 

art. 31§ 1 

2010/336/PESC 

L 152 (18.06.2010) 

29.03.2010 Position de l’Union européenne en vue de la conférence d’examen de 

2010 des parties au traité sur la non-prolifération des armes 

nucléaires 

art. 29 2010/212/PESC 

L 90 (10.04.2010) 

V. LUTTE CONTRE LE TERRORISME 

12.07.2010 Mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels 

s'appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 

2001/931/PESC relative à l'application de mesures spécifiques en 

vue de lutter contre le terrorisme 

art. 29 2010/386/PESC 

L 178/28 

(13.07.2010) 

VI. AUTRES ACTES JURIDIQUES 

 PROCESSUS DE PAIX AU MOYEN-ORIENT 

17.11.2010 Accueil temporaire de certains Palestiniens par des États membres de 

l’Union européenne 

art. 29 2010/694/PESC 

L 303 (19.11.2010) 
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ANNEX II: MAIN APPEARANCES IN THE EUROPEAN PARLIAMENT IN THE FIELD 

OF CFSP/CSDP IN 2010 

 

I. HIGH REPRESENTATIVE: 

 

No DATE PERSON/ SUBJECT PLACE 

1 11.01 Hearing for appointment AFET, Brussels 

2 19.01 HR on the earthquake in Haiti, the situation in Iran, the situation in Yemen and 

the situation in Iraq 

EP Plenary, Strasbourg 

3 10.03 HR on the two annual EP reports on CFSP (Rapporteur Albertini) and ESDP 

(Rapporteur Danjean), the review of the NPT and statement on EU policy on 

Arctic issues 

EP Plenary, Strasbourg 

4 10.03 HR on EEAS Conference of Presidents 

5 23.03 HR on the setting-up of EEAS and debriefing of FAC (22-23/3) AFET, Brussels 

6 20.04 HR on the EU strategy for the relations with Latin America, Kyrgyzstan and 

the EU-Canada summit 

EP Plenary, Strasbourg 

7 16.06 HR on the EU-Russia summit, the Israeli military operation against the 

humanitarian flotilla and the Gaza blockade, on the Annual report on human 

rights, the Situation in the Korean Peninsula and on Bosnia and Herzegovina 

EP Plenary, Strasbourg 

8 

 

07.07 

 

HR statements on EP report on EEAS, Kyrgyzstan, AIDS/HIV and on 

Convention on Cluster Munition 

EP Plenary, Strasbourg 

 

9 19.10 HR on EEAS EP Plenary, Strasbourg 

10 27.10 HR: exchange of views with AFET AFET, Brussels 

11 08.11 HR on development-related aspects of the EEAS DEVE, Brussels 

12 15.12 HR statements on Afghanistan, Human Rights, NATO Summit in Lisbon (19-

20/11) and situation in Côte d'Ivoire 

EP Plenary, Strasbourg 
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II. APPEARANCES AS PART OF THE 2006 I.I.A. (JOINT CONSULTATION MEETINGS ON THE 

FINANCING OF CFSP) 79:  

 

No DATE PERSON/ SUBJECT PLACE 

1 03.02 PSC Chair Fernandez-Arias AFET/BUDG bureaux, EP  

2 14.04 PSC Chair Fernandez-Arias AFET/BUDG bureaux, EP 

3 13.07 PSC Chair Stevens AFET/BUDG bureaux, EP 

4 17.11 PSC Chair Stevens AFET/BUDG bureaux, EP 

 

 

 

III. EUROPEAN UNION SPECIAL REPRESENTATIVES (EUSRS): 

 

No DATE PERSON/ SUBJECT PLACE 

1 26.01 EUSR Inzko on the situation in Bosnia and Herzegovina - in camera AFET, Brussels 

2 26.01 EUSR Fouéré on FYROM AFET, Brussels 

3 27.04 EUSR Morel on Kyrgyzstan and Georgia AFET, Brussels 

4 27.04 EUSR Semneby on Report by the EU-Georgia PCC delegation visit to Tbilisi 

(29-31/3) AFET, Brussels 

5 22.06 EUSR Feith on Kosovo AFET, Brussels  

6 23.06 EUSR Morel on Kyrgyzstan AFET, Brussels 

7 13.07 EUSR Brylle on Sudan-post elections AFET, Brussels 

8 28.09 EUSR Ušackas on the EU in Afghanistan AFET, Brussels 

9 02.12 EUSR Feith on Kosovo AFET, Brussels 

 

 

                                                 
79

 In accordance with the 2006 I.I.A. (OJ C 139/01, 14.6.2006) and the Declaration by the High 

Representative on political accountability on the adoption of the Council decision establishing 

the organisation and functioning of the EEAS (OJ C 210/01, 03.08.2010). 
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IV.  EXCHANGE OF VIEWS WITH NEWLY APPOINTED EU SPECIAL REPRESENTATIVES (EUSRS)80:  

 

No DATE PERSON/ SUBJECT PLACE 

1 23.03 Exchange of views with EUSR Ušackas on Afghanistan (in camera) AFET, Brussels 

2 29.09 Exchange of views with EUSR Marsden on Sudan AFET, Brussels 

 

 

V. EXCHANGE OF VIEWS WITH NEWLY APPOINTED EU HEADS OF DELEGATIONS (HOD)81:  

 

No DATE PERSON/ SUBJECT PLACE 

1 08.04 Exchange of views with de Almeida, newly appointed HoD in Washington (in 

camera) 

AFET, Brussels 

2 30.11 Exchange of views with Dimitrov, newly appointed EU HoD in Georgia (in 

camera) 

AFET, Brussels 

3 01.12 Exchange of views with Ederer, newly appointed EU HoD in China (in camera) AFET, Brussels 

4 01.12 Exchange of views with Schweisgut, newly appointed EU HoD in Japan (in 

camera) 

AFET, Brussels 

5 09.12 Exchange of views with Eichhorst, newly appointed EU HoD in Lebanon (in 

camera) 

AFET, Brussels 

 

 

                                                 
80

        In accordance with the Declaration by the High Representative on political accountability on 

the adoption of the Council decision establishing the organisation and functioning of the 

EEAS (OJ C 210/01, 03.08.2010). 

 
81

 In accordance with the Declaration by the High Representative on political accountability on 

the adoption of the Council decision establishing the organisation and functioning of the 

EEAS (OJ C 210/01, 03.08.2010). 
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ANNEX III: CFSP BUDGET 2010 - COMMITMENT APPROPRIATIONS 

Actions financed in 2010:  

 
19.0301 MONITORING AND IMPLEMENTATION OF PEACE AND SECURITY PROCESSES 

DECISION NO AND DESCRIPTION COST € 

2009/572/CFSP EUMM Georgia (prolongation until 14 September 2010, €12.500.000)  3.500.000 

2010/274/CFSP EUBAM RAFAH (prolongation until 24 May 2011) 1.950.000 

2010/424/CFSP EUMM Georgia (budget top up period until 14 September 2010) 2.500.000 

2010/452/CFSP EUMM Georgia (15 September 2010 - 14 September 2011) 26.600.000 

 

19.0302 NON-PROLIFERATION AND DISARMAMENT 

DECISION NO AND DESCRIPTION  COST € 

2009/1012/CFSP Support of EU activities to promote the Control of arms exports 787.000 

2010/179/CFSP Support of SEESAC arms control activities in Western Balkans  1.600.000 

2010/336/CFSP EU activities in support of the Arms Trade Treaty (ATT-UNIDIR) 1.520.000 

2010/461/CFSP on EU activities in support of the CTBTO  5.280.000 

2010/430/CFSP establishing a European network of independent think tanks  2.182.000 

2010/585/CFSP EU support for the IAEA activities in the area of nuclear security ... 

(IAEA V) 

9.966.000 

2010/765/CFSP EU action to counter the illicit trade of SALW by air (SIPRI) 900.000 
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19.0303 CONFLICT RESOLUTION AND OTHER STABILISATION MEASURES 

DECISION NO AND DESCRIPTION COST € 

2010/330/CFSP EUJUST LEX IRAQ (1 July 2010 - 30 June 2011) 17.500.000 

2010/322/CFSP amending JA 2009/124/CFSP EULEX Kosovo (2009 budget extension 

until 14 October2010) 

19.164.882 

2010/565/CFSP EUSEC DR Congo (1 October 2010 - 30 September 2011) 12.600.000 

2010/619/CFSP EULEX Kosovo (15 October 2010 - 14 October 2011- first instalment - 

budget €165 Mio)  

70.000.000 

 

19.0305 PREPARATORY AND FOLLOW-UP MEASURES 

DECISION NO AND DESCRIPTION COST € 

External Audits (5 audit assignments and 2 FR Art. 56 assessments) 273.365 

Specific audit  22.600 

Equipment for preparatory measures 32.000 

 

19.0306 EUROPEAN UNION SPECIAL REPRESENTATIVES 

DECISION NO AND DESCRIPTION COST € 

2010/106/CFSP EUSR for the crisis in Georgia (€502.000) 419.753 

2010/107/CFSP EUSR for the Middle East Peace process (€730.000) 608.847 

2010/108/CFSP EUSR in the Republic of Moldova (€1.025.000) 863.000 

2010/109/CFSP EUSR for the South Caucasus (€1.855.000) 1.549.094 

2010/110/CFSP EUSR for Sudan (€1.410.000)  1.175.258 
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2010/111/CFSP EUSR in Bosnia and Herzegovina (€2.350.000) 1.950.000 

2010/112/CFSP EUSR for Central Asia (€800.000) 700.000 

2010/113/CFSP EUSR for the African Great Lakes (€1.065.000) 894.660 

2010/118/CFSP EUSR in Kosovo (€1.660.000) 1.360.000 

2010/119/CFSP EUSR to the African Union (no cost extension until 31.08.2010)  0 

2010/120/CFSP EUSR for Afghanistan and Pakistan (no cost extension until 31.03.2010)  0 

2010/156/CFSP EUSR in fYROM (€340.000)  290.000 

2010/168/CFSP EUSR in Afghanistan (€2.500.000) 2.090.000 

2010/439/CFSP EUSR in Afghanistan (12 month extension) 4.515.000 

2010/440/CFSP EUSR for the African Great Lakes (12 month extension) 1.520.000 

2010/441/CFSP EUSR to the African Union (12 month extension) 1.280.000 

2010/442/CFSP EUSR in Bosnia and Herzegovina (12 month extension) 3.700.000 

2010/443/CFSP EUSR for Central Asia (12 month extension) 1.250.000 

2010/444/CFSP EUSR in FYROM (6 month extension) 310.000 

2010/445/CFSP EUSR for the crisis in Georgia (12 month extension) 700.000 

2010/446/CFSP EUSR in Kosovo (6 month extension) 1.230.000 

2010/447/CFSP EUSR for the Middle East peace process (6 month extension) 585.000 

2010/448/CFSP EUSR in the Republic of Moldova (6 month extension) 830.000 

2010/449/CFSP EUSR for the South Caucasus (6 month extension) 1.410.000 

2010/450/CFSP EUSR for Sudan (12 month mandate) 1.820.000 
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19.0307 POLICE MISSIONS 

Decision no and description COST € 

2010/279/CFSP EUPOL Afghanistan (31 May 2010 - 31 May 2011) 54.600.000 

2010/298/CFSP EUSSR Guinea-Bissau (no-cost ext. and extension 1 July - 30 September 

2010) 630.000 

2010/329/CFSP EUPOL Congo (extension 1 July - 30 September 2010) 2.020.000 

2010/576/CFSP EUPOL Congo (extension 1 October 2010 - 30 September 2011) 6.430.000 

2010/755/CFSP EUPM Bosnia Herzegovina (extension 1 January - 31 December 2011: 

17,6 Mio) 7.470.013 

2010/747/CFSP EUPOL COPPS (Budget top up January - December 2010) 220.000 

2010/784/CFSP EUPOL COPPS (extension 1 January - 31 December 2011) 8.250.000 

 

 

______________________________ 
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ANNEX IV: 2010 OVERVIEW OF HR / VP DECLARATIONS ON BEHALF OF THE EU, HR / VP 

STATEMENTS, STATEMENTS BY THE HR / VP SPOKESPERSON AND LOCAL STATEMENTS 

 

  

 

 Declarations on behalf of the EU 
 

  

 

11/01/2010 

Declaration by High Representative Catherine Ashton on behalf of the EU on 5th anniversary of signature of Comprehensive Peace 

Agreement for Sudan  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/112203.pdf 

 

12/01/2010 

Declaration by High Representative Catherine Ashton on behalf of the EU on the trial against seven Baha'i leaders in Iran  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/112212.pdf 

 

14/01/2010 

Declaration by the High Representative, Catherine Ashton, on behalf of the EU on the moratorium on the death penalty in Mongolia 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=PESC/10/3&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en 

 

27/01/2010 

Declaration by High Representative Catherine Ashton on behalf of the EU on the situation in Honduras: inauguration of Mr. Porfirio 

Lobo  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/112630.pdf 

 

05/02/2010 

Declaration by High Representative Catherine Ashton on behalf of the EU on the ratification of Protocol 14 to the European 

Convention on Human Rights by the Russian Federation  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/112765.pdf 

 

08/02/2010 

Joint Statement by EU and USA calling on Iranian government to fulfil its human rights obligations 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112843.pdf 

 

19/02/2010 

Statement by HR C. Ashton, on behalf of the EU welcoming the ceasefire in the North of Yemen  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/112936.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/112203.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/112203.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/112203.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/112212.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/112212.pdf
http://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
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 14/04/2010 
 

 Declaration by HR Ashton on behalf of the EU on the situation after the national elections in Iraq  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/113787.pdf 

 

27/04/2010 

Declaration by HR Catherine Ashton on behalf of the EU on the situation in the Middle East 
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114051.pdf 
 

  
 

 30/04/2010 
 

 Declaration by HR Catherine Ashton on behalf of the EU on Djibouti's introduction of the abolition of the death penalty in its 

Constitution  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/114089.pdf 
 

  
 

 03/05/2010 - Declaration by the HR Catherine Ashton on behalf of the EU on World Press Freedom Day, 3 May 2010  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/114167.pdf 

 

10/05/2010 

Declaration on the launch of proximity talks between Israel and the Palestinians 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114343.pdf 

 

11/05/2010 

Declaration on the alignment of certain third countries concerning the Council Decision 2009/969/CFSP  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114386.pdf 

 

12/05/2010 

Declaration by High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on the execution of five individuals in Iran  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114457.pdf 

 

17/05/2010 

Declaration by HR Catherine Ashton on behalf of the EU on International Day against Homophobia  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/114473.pdf 

 

20/05/2010 

Statement by HR Catherine Ashton on the publication of the report on the sinking of the Republic of Korea Ship 'Cheonan  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114589.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/113787.pdf
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http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/114473.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114589.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114589.pdf
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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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http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114791.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 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/115142.pdf
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http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/115144.pdf
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http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/115805.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&language=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 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/115970.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/115970.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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http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116223.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
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/117735.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/117735.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/117904.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/117904.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/117997.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/117997.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/117997.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/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
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/118390.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&language=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&language=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&language=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&language=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&language=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=en&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
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/10/6&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/10/5&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/5&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/37&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/37&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
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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=en&guiLanguage=en 

 

29/01/2010 

Joint statement on Nigeria  

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/105&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en 
 

  

29/01/2010 

Statement by High Representative Catherine Ashton on the Holocaust Remembrance Day  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/100127-Holocaust-remembrance.pdf 

 

29/01/2010 

Statement by High Representative Catherine Ashton on the Presidential elections in Sri Lanka 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/106&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en 

 

29/01/2010 

Statement by High Representative Catherine Ashton on Iran 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/112714.pdf 

 

04/02/2010 

Statement by High Representative Catherine Ashton on the pre-electoral situation in Ukraine  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112764.pdf 

 

05/02/2010 

Statement by High Representative Catherine Ashton, on imminent executions in Iran  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112772.pdf 

 

08/02/2010 

Statement by High Representative Catherine Ashton on Ukrainian presidential elections, January 17 and February 7, 2010  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112805.pdf 

 

09/02/2010 

Statement by HR Catherine Ashton, on human rights in China 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112848.pdf 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/38&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/38&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/105&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/105&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/100127-Holocaust-remembrance.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/100127-Holocaust-remembrance.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/106&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/106&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/112714.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/112714.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112764.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112764.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112772.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112772.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112805.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112805.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112848.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112848.pdf
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09/02/2010 

Statement by HR Catherine Ashton, on Iranian nuclear activities  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112849.pdf 

 
 

 11/02/2010 
 

 Statement by HR Catherine Ashton, on demonstrations in Iran 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112858.pdf 

 
 

 12/02/2010 
 

 Statement by HR Catherine Ashton, on human rights in China  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112890.pdf 
 

 17/02/2010 
 

 Statement by HR Ashton on the situation of the Union of Poles in Belarus  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112913.pdf 
 

  
 

 22/02/2010 
 

 Statement by HR Catherine Ashton, on Guinea  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/112946.pdf 
 

  
 

 23/02/2010 
 

 EU roundly condemns fraudulent use of European passports in Dubai assassination  
 

 http://www.eu2010.es/en/documentosynoticias/noticias/feb22_consejoexteriores.html 
 

  
 

 25/02/2010 
 

 Statement by HR Catherine Ashton on the India-Pakistan meeting in New Delhi  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113059.pdf 
 

  
 

 27/02/2010 
 

 Statement by HR Catherine Ashton on the earthquake in Chile  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113081.pdf 
 

  
 

 27/02/2010 
 

 Statement by HR Catherine Ashton following telephone conversation with Chile's Foreign Minister Mariano Fernandez  
 

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/204&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112849.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112849.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112858.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112858.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112890.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112890.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112913.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112913.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/112946.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/112946.pdf
http://www.eu2010.es/en/documentosynoticias/noticias/feb22_consejoexteriores.html
http://www.eu2010.es/en/documentosynoticias/noticias/feb22_consejoexteriores.html
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113059.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113059.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113081.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113081.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/204&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/204&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
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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
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113202.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/245&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/245&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/FR/foraff/113231.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/FR/foraff/113231.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/FR/foraff/113231.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/113371.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/113371.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/113371.pdf
http://www.delisr.ec.europa.eu/english/whatsnew.asp?id=1161
http://www.delisr.ec.europa.eu/english/whatsnew.asp?id=1161
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113529.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113529.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113542.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113542.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113629.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113629.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113593.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113593.pdf
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 28/03/2010 
 

 Statement by HR Catherine Ashton on agreement between United States and Russia on new strategic arms reduction treaty (START)  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113631.pdf 
 

  
 

 29/03/2010 
 

 Statement by HR Catherine Ashton on metro explosions in Moscow  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113634.pdf 

 
 

 31/03/2010 
 

 Joint statement by HR Catherine Ashton and Commissioner Štefan Füle on the Serbian Declaration on Srebrenica  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113647.pdf 

 

01/04/2010 

Statement by High Representative Catherine Ashton on Guinea Bissau 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113649.pdf 

 
 

 07/04/2010 
 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the Opposition unrests in Kyrgyzstan 
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113660.pdf 
 

  
 

 08/04/2010 
 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the political situation in Thailand  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113665.pdf 
 

  
 

 08/04/2010 
 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the situation in Kyrgyzstan  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113664.pdf 
 

  
 

 09/04/2010 
 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the upcoming elections in Sudan  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113666.pdf 
 

  
 

 10/04/2010 
 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on Polish plane crash  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113681.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113631.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113631.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113634.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113634.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113647.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113647.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113649.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113649.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113660.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113660.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113665.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113665.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113664.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113664.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113666.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113666.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113681.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113681.pdf
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 13/04/2010 
 

 Statement by HR Catherine Ashton on the Parliamentary Elections in Sri Lanka  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113711.pdf 
 

  
 

 13/04/2010 
 

 Statement by HR Catherine Ashton on the political situation in Thailand  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113710.pdf 
 

  
 

 17/04/2010 
 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the helicopter crash in Haiti 
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113884.pdf 
 

  
 

 19/04/2010 
 

 Statement by HR/VP Catherine Ashton on elections in Sudan  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113893.pdf 
 

  
 

 20/04/2010 
 

 Statement by HR Catherine Ashton on adoption of Constitutional Amendment in Pakistan  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113904.pdf 

 
 

 11/05/2010 
 

 Statement by HR Catherine Ashton on the adoption of negotiating directives for Association Agreements between the EU and 

Armenia, Azerbaijan and Georgia  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114367.pdf 

 
 

 12/05/2010 
 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the State of Emergency in Egypt  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114450.pdf 
 

  
 

 14/05/2010 
 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on Kyrgyzstan  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114462.pdf 
 

  
 

 17/05/2010 
 

 Statement by HR/VP Catherine Ashton, on Moldova/Transnistria  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/114472.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113711.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113711.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113710.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113710.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113884.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113884.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113893.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113893.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113904.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113904.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114367.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114367.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114367.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114450.pdf
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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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http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114609.pdf
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http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/607&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
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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 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/633&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/633&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
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http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114726.pdf
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http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/114733.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/114733.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114787.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114787.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115039.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115039.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115039.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
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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
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 09/07/2010 
 

 Statement by HR Catherine Ashton on further ships carrying humanitarian aid to Gaza  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115755.pdf 

 
 

 11/07/2010 
 

 Statement by High Representative Catherine Ashton and EU Commissioner for Enlargement and Neighbourhood Policy Stefan Füle 

on the occasion of the 15th commemoration of Srebrenica  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115756.pdf 
 

 12/07/2010 
 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the attacks in Uganda  
 

 http://consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115768.pdf 
 

  
 

 19/07/2010 
 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the national dialogue process in Yemen  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115882.pdf 
 

  
 

 28/07/2010 
 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the death penalty in Japan  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116068.pdf 
 

  
 

 03/08/2010 
 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on Israel-Lebanon border incident  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116096.pdf 

 
 

 11/08/2010 
 

 Statement by High Representative Catherine Ashton following phone call with Russian Foreign Minister Sergey Lavrov to offer 

support in wake of recent fires in Russia  
 

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/367&format=HTML&aged=0&language=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&language=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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http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116230.pdf
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 01/09/2010 
 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the attack in the Middle East  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116258.pdf 
 

  
 

 02/09/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the launch of direct talks on the Middle East 
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116267.pdf 
 

  
 

 08/09/2010 
 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the next steps at the UN concerning the advisory opinion on Kosovo  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116353.pdf 
 

  

10/09/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the adoption of the UN General Assembly resolution on the ICJ opinion 

on Kosovo  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116439.pdf 

 

17/09/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton ahead of the parliamentary elections in Afghanistan  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116588.pdf 

 

22/09/2010 

Middle East Quartet Statement  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116664.pdf 

 

22/09/2010 

Human rights failures in the Democratic Republic of Congo 

http://www.eutrio.be/pressrelease/olivier-chastel-human-rights-failures-democratic-republic-congo 

 

22/09/2010 

Statement delivered by EU High Representative Catherine Ashton on behalf on the E3+3  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116679.pdf 

 

24/09/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton on remarks made by Iranian President Mahmoud Ahmadinejad at the UN 

General Assembly 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116685.pdf 
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http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116353.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116439.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116439.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116439.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116588.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116588.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116664.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116664.pdf
http://www.eutrio.be/pressrelease/olivier-chastel-human-rights-failures-democratic-republic-congo
http://www.eutrio.be/pressrelease/olivier-chastel-human-rights-failures-democratic-republic-congo
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116679.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116679.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116685.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116685.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116685.pdf
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25/09/2010 

Remarks by High Representative Catherine Ashton at the informal meeting of EU Defence Ministers Ghent, 23 and 24 September 

2010 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116710.pdf 

 

27/09/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the Middle East peace talks  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116778.pdf 

 

30/09/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton on events in Ecuador  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116856.pdf 

 

01/10/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton following her visit to the Middle East  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116860.pdf 

 
 

 05/10/2010 
 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on elections in Bosnia and Herzegovina  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116889.pdf 

05/10/2010 
 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the 10th anniversary of democratic changes in Serbia  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116890.pdf 
 

  
 

 07/10/2010 
 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the pardon of Ethiopian opposition leader Birtukan Midekssa  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116917.pdf 
 

  
 

 08/10/2010 
 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on Nobel Peace Prize being awarded to Liu Xiaobo  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116987.pdf 

 
 

 11/10/2010 
 

 Nouveau Chef de mission pour EUSEC RD Congo  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/FR/foraff/116991.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116710.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116710.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116710.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116778.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116778.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116856.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116856.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116860.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116860.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116889.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116889.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116890.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116890.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116917.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116917.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116987.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116987.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/FR/foraff/116991.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/FR/foraff/116991.pdf
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 11/10/2010 
 

 Nouveau chef de mission pour EUPOL RD Congo  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/FR/foraff/116990.pdf 

 
 

 11/10/2010 
 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the Kyrgyzstan elections  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116989.pdf 

 
 

 14/10/2010 
 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the ratification of the Rome Statute of the International Criminal Court 

by the Republic of Moldova  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117068.pdf 
 

  
 

 18/10/2010 
 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the removal of the Russian checkpoint from the village of Perevi in 

Georgia  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117147.pdf 

 
 

 20/10/2010 
 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton and European Commissioner for Enlargement Stefan Füle on Ukraine before 

the European Parliament  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117230.pdf 

 
 

 25/10/2010 
 

 High Representative Catherine Ashton nominates the top management of the External Action Service 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/117313.pdf 

 
 

 01/11/2010 
 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the referendum in Niger  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117525.pdf 

 

02/11/2010 

Statement by High Representative / Vice-president Mrs Catherine Ashton on the Côte d’Ivoire elections 
 

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1457&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/FR/foraff/116990.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/FR/foraff/116990.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116989.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116989.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117068.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117068.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117068.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117147.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117147.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117147.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117230.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117230.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117230.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/117313.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/117313.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117525.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117525.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1457&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1457&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
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 02/11/2010 
 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the General Elections in the United Republic of Tanzania  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117530.pdf 
 

  
 

 08/11/2010 
 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the Presidential Elections in the Republic of Guinea  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117582.pdf 
 

  
 

  
 

 08/11/2010 
 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the Parliamentary elections in Azerbaijan  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117582.pdf 
 

  
 

 12/11/2010 
 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the election of the speaker of the Iraqi Parliament  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117700.pdf 
 

  
 

 13/11/2010 
 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the release of Aung San Suu Kyi  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117708.pdf 
 

  
 

 16/11/2010 
 

 EU High Representative Catherine Ashton appoints the Permanent Chair of the Political and Security Committee Policy  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117740.pdf 
 

  
 

 20/11/2010 
 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the occasion of the Universal Children's Day  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117891.pdf 

 
 

 23/11/2010 
 

 Statement by EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy Catherine Ashton on North Korean attack on South 

Korean Island 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117954.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117530.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117530.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/117573.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117582.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117582.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117582.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117700.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117700.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117708.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117708.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117740.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117740.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117891.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117891.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117954.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117954.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117954.pdf
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 23/11/2010 
 

 EU HR/VP Catherine Ashton appoints new Head of EU Delegation to WTO  
 

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/606&format=HTML&aged=0&language=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://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118001.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118001.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118001.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118093.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118093.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118093.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118116.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118116.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118159.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118159.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118198.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118198.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118213.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118213.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118216.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118216.pdf
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 06/12/2010 
 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the elections to the People's Assembly of Egypt  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118243.pdf 

 

06/12/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton and EU Commissioner for Development Andris Piebalgs on the Presidential 

Elections in Guinea  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118252.pdf 

 

07/12/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton on behalf of E3+3 after the talks with Iran  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118263.pdf 

 

08/12/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the announcement of preliminary results of elections in the Republic of 

Haiti  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118345.pdf 

08/12/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the Middle East Peace Process  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118344.pdf 
 

  

10/12/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton on Nobel Peace Prize winner Liu Xiaobo  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118406.pdf 
 

  

13/12/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton and European Commissioner for Enlargement Štefan Füle on Kosovo 

elections  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118432.pdf 
 

  

14/12/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the passing of Ambassador Holbrooke  

http://consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118462.pdf 

 

14/12/2010 

EU High Representative Catherine Ashton appoints two Managing Directors for the External Action Service  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118477.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118243.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118243.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118252.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118252.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118252.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118263.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118263.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118345.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118345.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118345.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118344.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118344.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118406.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118406.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118432.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118432.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118432.pdf
http://consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118462.pdf
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
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15/12/2010 

EU HR/VP Catherine Ashton - Statement on Ivory Coast, European Parliament Strasbourg, 15 December 2010  
 

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/758&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=e

n 
 

  
 

 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://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://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://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118650.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118650.pdf
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 21/12/2010 
 

 EU High Representative Catherine Ashton appoints two new Managing Directors for the External Action Service  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118656.pdf 
 

  
 

 21/12/2010 
 

 Statement by the High Representative, Catherine Ashton on the formation of a new Government of Iraq  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118659.pdf 
 

  
 

 23/12/2010 
 

 EU High Representative Catherine Ashton appoints the permanent chairs of several Working Groups in the Council  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118693.pdf 
 

  
 

 23/12/2010 
 

 Statement by Catherine Ashton, EU High Representative for Foreign Affairs, on ratification by the U.S. Senate of the START Treaty  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118696.pdf 

 
 

 23/12/2010 
 

 Joint Statement by EU High Representative Catherine Ashton and US Secretary of State Hillary Clinton on the post-Presidential 

Elections situation in Belarus 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118697.pdf 

 
 

 30/12/2010 
 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the Khodorkovskii/Lebedev case  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118699.pdf 

 

 

 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118656.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118656.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118659.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118659.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118693.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118693.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118696.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118696.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/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://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
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
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/113654.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113655.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113655.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113669.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113669.pdf
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/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
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114126.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114126.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114127.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114127.pdf
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/114173.pdf
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11/05/2010 

Statement by the Spokesperson of HR Catherine Ashton on attacks in Iraq  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114396.pdf 

 

28/05/2010 

Statement by the spokesperson of High Representative Catherine Ashton on the flotilla sailing to Gaza  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114694.pdf 

 

02/06/2010 

Déclaration par la Porte-parole de la Haute Représentante Catherine Ashton sur la situation politique aux Comores  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114806.pdf 

 

 

04/06/2010 

Statement by the spokesperson of High Representative Catherine Ashton on the death of Floribert Chebeya Bahizire, Executive 

Director of the organisation "La Voix des Sans Voix"  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115001.pdf 

 

09/06/2010 

Statement by the spokesperson of High Representative Catherine Ashton on the Qatari mediation between Djibouti and Eritrea  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115019.pdf 

 

22/06/2010 

Statement by the Spokesperson of High Representative Catherine Ashton on Nagorno-Karabakh  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115451.pdf 

 

23/06/2010 

Statement by the Spokesperson of High Representative Catherine Ashton on terrorist attacks in Turkey  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115450.pdf 

 

25/06/2010 

Statement by the spokesperson of High Representative Catherine Ashton on Hong Kong  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115504.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114396.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114396.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114694.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114694.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114806.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114806.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115001.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115001.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115001.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115019.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115019.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115451.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115451.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115450.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115450.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115504.pdf
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 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115548.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115548.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115611.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115611.pdf
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/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/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/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/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/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/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/117226.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117226.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117226.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117529.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117529.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117529.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117531.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117531.pdf
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 03/11/2010 
 

 Statement by the spokesperson of EU High Representative Catherine Ashton on the recent bomb attacks in Iraq  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117535.pdf 
 

  
 

 05/11/2010 
 

 Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on the attacks in Pakistan  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117546.pdf 
 

  
 

 08/11/2010 
 

 Statement by the spokesperson of Catherine Ashton, EU High Representative/Commission Vice-President on the human rights 

situation in Sudan  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117574.pdf 
 

  
 

 09/11/2010 
 

 Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on the announcement by Israel of a plan for the construction of new housing 

in East Jerusalem  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117590.pdf 
 

  
 

 10/11/2010 
 

 Statement by the Spokesperson of EU High Representative Catherine Ashton, on Western Sahara  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117686.pdf 
 

  
 

 12/11/2010 
 

 Statement by the Spokesperson of EU High Representative Catherine Ashton on a death penalty case in Pakistan  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117707.pdf 
 

  
 

 16/11/2010 
 

 Statement by the Spokesperson of EU High Representative Catherine Ashton, on Sudan  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117732.pdf 
 

  
 

 18/11/2010 
 

 Statement by the Spokesperson of EU High Representative Catherine Ashton, on Canada joining the UN Declaration on the Rights of 

Indigenous peoples  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/117804.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117535.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117535.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/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/117732.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117732.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/117804.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/117804.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/117804.pdf
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 19/11/2010 

Statement by the Spokesperson of Catherine Ashton, EU HR on the Presidential elections in Guinea 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117858.pdf 

 
 

 19/11/2010 
 

 Statement by the Spokesperson of EU High Representative Catherine Ashton, on the release of bloggers in Azerbaijan  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117884.pdf 

 
 

 25/11/2010 
 

 Statement by the Spokesperson of EU High Representative Catherine Ashton, on second round of presidential elections in Côte 

d'Ivoire  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118008.pdf 
 

  
 

 01/12/2010 
 

 Statement by the spokesperson of EU High Representative Catherine Ashton on the second round of presidential elections in Côte 

d'Ivoire  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118132.pdf 

 
 

 09/12/2010 
 

 Statement by the spokesperson of Catherine Ashton, EU High Representative, on exports from Gaza  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118351.pdf 

 
 

 17/12/2010 
 

 Statement by the spokesperson of EU High Representative Catherine Ashton on the situation in Côte d’Ivoire  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118573.pdf 
 

  
 

 20/12/2010 
 

 Statement by the spokesperson of Catherine Ashton, EU High Representative, on the post-electoral situation in Belarus  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118638.pdf 
 

  
 

 22/12/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton, on the United States of America joining the UN Declaration on the Rights of 

Indigenous Peoples 
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118689.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117858.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117858.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117884.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117884.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/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/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/118689.pdf
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/118689.pdf
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 23/12/2010 
 

 Statement by the spokesperson of EU High Representative Catherine Ashton on the situation in Côte d'Ivoire  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118694.pdf 

 

27/12/2010 

Statement by the spokesperson of EU High Representative Catherine Ashton on the second prosecution of Mikhail Khodorkovskii 

and Platon Lebedev  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118698.pdf 
 

  
 

  

 

 

 

 

Local Statements 
 

  
 

 20/01/2010 
 

 EU Local Statement by EU Heads of Mission on the trial of Mr Le Cong Dinh, Mr Nguyen Tien Trung, Mr Tran Huynh Duy Thuc 

and Mr Le Thang Long on 20 January 2010 http://www.ambhanoi.um.dk/en/menu/AboutUs/News/Statement  

 

28/01/2010 

Joint statement by the Heads of Mission of the EU, NATO, OSCE and the United States in Skopje  

http://www.osce.org/skopje/item_1_42501.html  

 
 

 18/02/2010 
 

 EU statement on Eritrea’s relations with the African Union 
 

 http://eeas.europa.eu/statements/local/eu_statement_eritrea_au_en.pdf 

 
 

 25/03/2010 
 

 Local EU Statement on Sudan  
 

 http://ec.europa.eu/delegations/delsdn/en/eu_and_sudan/news18.htm 

 
 

 01/04/2010 
 

 EU Local Statement on the sinking of the South Korean ship  
 

 http://eeas.europa.eu/statements/local/2010_0401_korea_en.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118694.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118694.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/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
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_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
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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
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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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