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1. 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma (IIA) G daļas 43. punktā paredzēts, ka "katru gadu 

Padomes prezidentvalsts apspriedīs ar Eiropas Parlamentu plānotu Padomes dokumentu, ko 

nosūtīs līdz attiecīgā gada 15. jūnijam un kur izklāstīti KĀDP galvenie aspekti un prioritātes, 

tostarp to finansiālā ietekme uz Eiropas Savienības vispārējo budžetu, kā arī n-1 gadā sākto 

pasākumu novērtējums". 

 

2. Politikas un drošības komiteja 2011. gada 1. un 5. jūlija sanāksmēs izskatīja pielikumā 

pievienoto ziņojuma projektu. 

 

3. Ņemot vērā minēto Pastāvīgo pārstāvju komiteja tiek aicināta apstiprināt ziņojuma projektu 
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IEVADS 

 

Šā dokumenta mērķis ir sniegt pārskatu par kopējās ārpolitikas un drošības politikas pasākumiem 

un darbībām, kuri veikti 2010. gadā, kā arī to pagaidu izvērtējumu. Tajā ir attēloti arī uzskati un 

galvenās izvēles, kuri noteiks ES ārpolitikas virzienu turpmākajos mēnešos. Pamats šim ziņojumam 

ir 43. punkts 2006. gada Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību. 

Ziņojums ir tapis arī, īstenojot Augstās pārstāves apņēmību attīstīt kompleksu dialogu ar Eiropas 

Parlamentu par Eiropas Savienības ārpolitiku, kā noteikts viņas 2010. gada jūlija deklarācijā par 

atbildību. 

PIRMĀ DAĻA. AR SKATU UZ 2012. GADU 

2010. gads iezīmēja pavērsienu Eiropas ārpolitikā, jo stājās spēkā Lisabonas līgums un tika 

izveidots Eiropas Ārējās darbības dienests. Ar šīm pārmaiņām veiksmīgi noslēdzās desmit gadu 

ilgušās Eiropas iekšējās debates par institucionālo reformu. Reizē tas bija arī gads, kurš sniedza 

dzīvu atgādinājumu par to, kāpēc mums ir vajadzīga Eiropas ārpolitika. Arvien integrētākā un 

globalizētākā pasaulē mēs saskārāmies ar arvien dažādākiem un arvien savstarpēji ciešāk saistītiem 

draudiem – masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanu, organizētu noziedzību, reģionāliem konfliktiem, 

kā arī ar pārtraukumiem enerģijas piegādē un klimata pārmaiņu izraisītiem draudiem drošībai. 

Attiecīgi ir jāpielāgo mūsu ārpolitika, lai vēl labāk risinātu minēto draudu cēloņus, bieži vien to 

darot nestabilos un tālos pasaules nostūros. Lai izveidotu priekšnosacījumus noturīgām izmaiņām, 

mums arvien vairāk jāpiemēro kompleksa pieeja, pilnā mērā izmantojot mūsu rīcībā esošus 

diplomātiskus, KDAP, attīstības un tirdzniecības instrumentus. Svarīgs aspekts būs atjaunotas 

cilvēktiesību stratēģijas īstenošana. 

Tieši tam ir izveidots Eiropas Ārējās darbības dienests. Tajā ir apvienota zinātība diplomātijas, 

krīžu pārvarēšanas un attīstības jomā. Būtiskie sagatavošanas darbi nu ir paveikti – EĀDD ir 

izveidots un sācis darbību, ir pabeigta tā augstākās vadības iecelšana. Tomēr nedrīkstētu novērtēt 

par zemu grūtības, kuras saistītas ar dienesta izveidi, un arī pasaule nestāvēs malā un negaidīs, 

kamēr esam gatavi. Lai garantētu, ka tas ir spējīgs pildīt tam paredzēto uzdevumu, EĀDD ir 

jāpiešķir nepieciešamie resursi. 
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Pašlaik galvenā prioritāte ir pārmaiņas, kuras notiek Tuvajos Austrumos un Ziemeļāfrikā. 

Neapšaubāmi šīs pārmaiņas ir vēsturiskas. Tās sākās Tunisijā, Ēģiptē un citās reģiona valstīs, un to 

norises ātrumu un vērienu iepriekš spēja paredzēt tikai retais. Lai gan tādās valstīs kā Lībija un 

Sīrija arvien notiek vardarbība, kopumā "arābu pavasaris" ir pavēris iespēju labākai dzīvei un 

atgūtai cieņai, lielākai cieņai pret cilvēktiesībām, tiesiskumu un sociālo taisnīgumu, kā arī lielākai 

labklājībai. Tā ir pati nozīmīgākā iespēja šai paaudzei – palīdzēt izveidot mūsu kontinenta 

kaimiņreģionu demokrātisku, stabilāku un brīvāku. Pareizi reaģējot, mēs varam sekmēt notikumu 

virzību, pilnā mērā atzīstot vietēju atbildību par tiem. 

Eiropas Savienība var sniegt ieteikumus un palīdzību, tomēr tai ir arī jāieklausās cilvēku mērķos un 

jāatzīst, ka tikai viņi paši var lemt par savu nākotni. Tajā pašā laikā mūsu ietekmei var būt izšķiroša 

nozīme. Veidojot partnerību, ņems vērā četrus elementus – demokrātiskas pārmaiņas un iestāžu 

veidošanu, cilvēktiesību aizsardzību, saites ar cilvēkiem, tostarp ar pilsonisko sabiedrību, un 

ilgtspējīgas izaugsmes un ekonomiskās attīstības veicināšanu. Būs vajadzīgas arī stipras personīgas 

attiecības ar cilvēkiem, kuri vadīs pārmaiņu procesu. Šajā ziņā Augstā pārstāve jau ir sākusi darbu, 

apmeklējot Ēģipti, Tunisiju un citas reģiona valstis un nepārprotami paužot ES atbalstu. 

ES jau ir sniegusi lielu atbalstu – ar humāno palīdzību, iestāžu veidošanas atbalstu un atbalstu 

vēlēšanu sagatavošanā. Mēs to izvērsīsim turpmākajos gados. Tas nozīmē, ka mēs atbalstīsim 

iekļaujošu izaugsmi un sociālu taisnīgumu – tostarp ar Eiropas Investīciju bankas un Eiropas 

Rekonstrukcijas un attīstības bankas starpniecību. Šajā sakarā tiks uzlabota piekļuve tirgum, lai 

Vidusjūras reģionā attīstītu tirdzniecības saites. Tam būs vajadzīgi adekvāti un mērķtiecīgāk virzīti 

finanšu līdzekļi. Un tas prasīs lielāku mobilitāti, jo mēs atvieglinām personām, un jo īpaši 

jauniešiem, ceļošanu uz Eiropas Savienību un pieredzes gūšanu, vienlaikus nodrošinot pārvaldītu 

pieeju migrācijai un sadarbību, kas vērsta pret nelegālu migrāciju. Ilgākā termiņā mūsu mērķim 

vajadzētu būt padziļinātu un visaptverošu brīvās tirdzniecības zonu izveidei visā reģionā. 
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Atsevišķām valstīm reģionā būs vajadzīga diferenciēta pieeja atbilstīgi to situācijai un centieniem. 

Tomēr, ja valstis vēlēsies veikt vairāk reformu un darīt to ātrāk, ES reaģēs attiecīgi. Šajā ziņā liela 

nozīme ir arī Savienībai Vidusjūrai, tomēr tai ir vajadzīgs jauns impulss potenciāla pilnīgai 

realizēšanai. 

Arābu valstīs notikušās pārmaiņas ir vēl vairāk aktualizējušas nepieciešamību panākt progresu Tuvo 

Austrumu miera procesā. Mūsu mērķis joprojām ir Izraēlas un palestīniešu konflikta taisnīgs un 

noturīgs atrisinājums, kas paredz to, ka mierā un drošībā līdzās pastāv Izraēlas valsts un neatkarīga, 

demokrātiska, vienota, suverēna un dzīvotspējīga Palestīnas valsts. Mums jānodrošina, lai 

pašreizējās norises mūs šim mērķi tuvinātu, nevis attālinātu. Sadarbojoties ar Kvarteta partneriem, 

Eiropas Savienība iepriekšējos mēnešos ir būtiski palīdzējusi satuvināt abas puses. Šī apņēmība 

turpināsies. Līdzās minētajiem diplomātiskajiem centieniem Eiropas Savienība arvien ir gatava 

sniegt palestīniešu tautai atbalstu politiskā, finansiālā un iestāžu veidošanas ziņā. 

Arī citās mūsu kaimiņvalstīs tuvākajos mēnešos gaidāmi būtiski pārbaudījumi. Eiropas Savienība 

saglabās savu lielo nozīmi Rietumbalkānos. Eiropas perspektīvai arvien būtu jābūt dzinulim, lai 

panāktu lielāku politisku integrāciju, deviņdesmito gadu konfliktu rētām izgaistot atmiņās. Lai gan 

smago pārveides darbu – izpildīt Eiropas nosacījumus – pilnībā paveikt var tikai valstis pašas, ES 

turpinās sniegt palīdzību. Belgradas un Prištinas dialogs, kurš ir sākts 2010. gadā, ir reāla iespēja 

mainīt dinamiku, sekmējot sadarbību, panākot progresu ceļā uz Eiropu un uzlabojot cilvēku dzīvi. 

ES turpinās sekmēt šo dialogu. Saskaņā ar jauno ES stratēģiju Augstā pārstāve ir pielikusi lielas 

pūles, lai pārvarētu politisko strupceļu Bosnijā un Hercegovinā. 
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Attiecībā uz mūsu austrumu kaimiņvalstīm arvien būtiska būs ES apņēmība veicināt drošību, 

demokrātiju un labklājību. Reģiona aina ir ļoti nevienmērīga. Notikumu attīstība Moldovas 

Republikā iepriekšējā gadā ir bijusi cerīga. Attiecībā uz Piedņestru, kaut gan tendences ir dažādas, 

ES arī turpmāk centīsies stiprināt savu lomu 5+2 formāta risinājumā un turpinās uzstāt uz to, lai 

tiktu atsāktas oficiālas noregulējuma sarunas. Savukārt notikumi pēc prezidenta vēlēšanām 

Baltkrievijā pagājušā gada decembrī neatstāja ES nekādu citu iespēju kā vien reaģēt stingri. Un – 

sešus gadus pēc Oranžās revolūcijas – Ukrainā panākumi ceļā uz atklātāku, demokrātiskāku 

sabiedrību arvien ir nevienmērīgi. 2011. gadā – divus gadus pēc Austrumu partnerības izveides – 

būs iespēja to pārdomāt un izsvērt, kā mēs visefektīvāk varam turpināt iesaistīšanos. ES Melnās 

jūras reģiona sinerģijai ir liela nozīme, taču tai vajadzīgs jauns impulss, lai tā pilnībā realizētu savu 

potenciālu.  

ES arvien ir cieši iesaistīta Gruzijā, tostarp ar ES pārraudzības misijas starpniecību un kā 

līdzpriekšsēdētāja Ženēvā notiekošajās sarunās par separātiskajiem rajoniem Dienvidosetiju un 

Abhāziju. Varētu būt arī iespēja paplašināt mūsu iesaistīšanos saistībā ar situāciju Kalnu Karabahā.  

Risinot šīs un citas problēmas mūsu austrumu kaimiņvalstīs, kā arī svarīgus jautājumus pasaules 

līmenī, joprojām būtiska ir stipra stratēģiska partnerība ar Krieviju. Mūsu sadarbībai ar Krieviju 

jābalstās uz principiālu iesaisti, kā pamatā ir kopīgu interešu īstenošana, tomēr vienlaikus stingri 

jāaizstāv ES vērtības un efektīvi jārisina domstarpības. 

Arī tālāk pasaules kārtība mainās nepieredzēti ātri. Globalizācijas, kā arī ekonomiskās un finanšu 

krīzes radīto seku dēļ jaunās lielvaras Āzijā, Latīņamerikā un citur arvien ātrāk iegūst lielāku 

politisko un ekonomisko ietekmi. Šīm valstīm arvien biežāk būs noteicošā loma pasaules mēroga 

jautājumos, tostarp attiecībā uz ekonomikas izaugsmi, tirdzniecību, klimata pārmaiņām un drošību. 

Jau ir būtiski pavirzījies uz priekšu starptautisko iestāžu – piemēram, Apvienoto Nāciju 

Organizācijas un Starptautiskā Valūtas fonda – modernizācijas un reformēšanas process, lai ņemtu 

vērā šo realitāti. Iepriekšējā gadā ES Augstās pārstāves vadībā veica būtiskus centienus, lai uzlabotu 

ES līdzdalību ANO darbā. Pēc ANO Ģenerālās asamblejas Rezolūcijas 65/276 pieņemšanas ES 

maksimāli izmantos jaunās iespējas. 
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Iepriekšējos desmit gados Eiropas Savienība ir izvērsusi stratēģisku partnerību ar valstīm, kurām ir 

būtiska nozīme divdesmit pirmajā gadsimtā – ar Amerikas Savienotajām Valstīm, Krieviju, Ķīnu, 

Brazīliju un Indiju, kā arī ar Japānu, Meksiku, Dienvidāfriku, Korejas Republiku un citām valstīm. 

Viena no Augstās pārstāves svarīgākajām prioritātēm ir uzlabot šo partnerību efektivitāti. 

2010. gada rudenī Eiropadome sāka Augstās pārstāves vadītu pārdomu procesu par to, kā mēs tam 

varam izmantot Lisabonas līguma noteikumus. Šo procesu turpinās 2011. gadā. Arī šogad būs 

vairākas iespējas pielietot secinājumus praksē, tostarp samitā ar Ķīnu un Indiju. Mums šādas 

iespējas jāizmanto, lai saskaņotu mūsu mērķus ekonomiskos un politiskos jautājumos. Iepriekšējos 

gados, piemēram, ir paplašināta mūsu drošības jautājumu darba kārtība ar Indiju, tostarp izvērsti 

plašāki kontakti terorisma apkarošanas jomā un starp militārajiem štābiem. 

Lielas bažas Eiropas Savienībai, kā arī visai starptautiskajai sabiedrībai arvien rada Irānas 

kodolprogrammas jautājums. Mēs turpināsim sadarbību ar sešām visciešāk iesaistītajām valstīm, 

īstenojot dubultu pieeju, atbilstīgi kurai tiks izdarīts spiediens uz Irānu, lai tā ievērotu ANO 

Drošības padomes un Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras noteiktās prasības, un atgrieztos pie 

jēgpilnām sarunām, vienlaikus piedāvājot būtiskus stimulus ar sarunu palīdzību vairot ticību 

attiecībā uz Irānas kodolprogrammas būtību. Sankcijas kopš 2007. gada jau ir radījušas būtisku 

ietekmi. Ja Irāna turpinās rīkoties kā līdz šim, šo spiedienu pastiprinās, tomēr tiek piedāvāta iespēja 

risināt patiesu dialogu. Augstā pārstāve kopā Ķīnu, Franciju, Vāciju, Krieviju, Apvienoto Karalisti 

un Amerikas Savienotajām Valstīm ir uzņēmusies centienu vadību un to turpinās, cenšoties 

pārliecināt Irānas vadību, ka tai jāiesaistās jēgpilnā dialogā. 

Problēmas ir samilzušas Afganistānā un Pakistānā. ES turpinās sniegt atbalstu ievēlētajai 

Afganistānas valdībai un atjaunot lielāku stabilitāti pēc gadu desmitiem ilgas atstāšanas novārtā un 

konfliktiem. ES ir iesaistījusies ilgtermiņā, sniedzot atbalstu mūsu partneriem Starptautiskajos 

drošības atbalsta spēkos (ISAF) un starptautiskajai sabiedrībai plašākā nozīmē, kā arī palīdzot 

jomās, kurās mūsu sniegums ir vislabākais, tostarp EUPOL mācību misijā. Mēs esam apņēmušies 

arī turpināt atbalstīt stipras, stabilas, demokrātiskas valdības attīstību Pakistānā, sekmējot 

ekonomisku izaugsmi un apkarojot terorismu. 
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Āfrikas kontinentā situācija ir dažāda. Daudzās Āfrikas valstīs pēc gadiem ilgas vājas izaugsmes un 

sliktas pārvaldības beidzot vērojami reāli uzlabojumi. Cerīgi ir tas, ka Āfrikas Savienība cenšas 

panākt lielāku ietekmi, meklējot reģionālu problēmu risinājumus. Tomēr problēmas arvien pastāv, 

jo īpaši Sudānā, kurā jaunas valsts izveide dienvidos rada saspīlējumu jo īpaši Abjejā. ES ir gatava 

atbalstīt pārejas procesu. Tomēr daudzās kontinenta daļās, tostarp Somālijā un Sāhelā, arvien plosās 

konflikti un politiska vardarbība. Arī Zimbabvē situācija ir nestabila. Lielas bažas arvien vairākām 

valstīm visā pasaulē rada pirātisms. Eiropas Savienība paturēs spēkā savu apņemšanos, īstenojot to 

partnerībā, kura ir izveidota iepriekšējos gados ar Āfrikas Savienību, un izmantojot reģionā 

izvietotās mūsu civilās un militārās misijas. 

Daudzu minēto problēmu risinājumam svarīgi ir konsolidēt mūsu kopējo drošības un aizsardzības 

politiku, lai mēs varētu pievērsties nedrošībai integrētāk, kompleksāk un visā konflikta ciklā. Laikā, 

kad ir reāls spiediens uz publiskiem izdevumiem, svarīga būs resursu efektīva izmantošana. Tomēr 

šie ierobežojumi var būt arī stimuls KDAP konsolidēšanas turpināšanai, lielākā mērā apvienojot 

svarīgākās militārās spējas un daloties ar tām, uzlabojot spējas plānot un īstenot misijas un 

operācijas, kā arī integrējot civilas un militāras misijas un operācijas. Dalībvalstis nesen ir sākušas 

vairākas ierosmes šajā jomā, izmantojot Lisabonas līgumā noteiktās iespējas. Darbu ar KDAP 

nākotni turpinās 2011. gadā, tostarp pamatojoties uz iepriekšējā pieredzē gūtajām atziņām. 

Līdztekus tam, mūsu KDAP misijas arī turpmāk spēlēs nozīmīgu lomu visā pasaulē – vai tā būtu 

pirātisma risku apkarošana pie Somālijas krastiem, vai tiesiskuma izveide Kosovā. Tās arī ļauj 

mums mācīties darot, un ES attīsta jaunu zinātību tādās jomās kā reģionālu jūrniecības spēju izveide 

un drošības sektora reforma. Nozīmīgs virziens ir arī konfliktu novēršana, un Gēteborgas 

programmas desmit gadu jubileja piedāvā mums iespēju izsvērt ES arvien plašāko darbu šajā jomā 

un tā virzienu nākotnē. 



 

 

12562/11  au/JRI/kv 10 

PIELIKUMS DG K   LV 

Problēmas nevar atrisināt izolēti un ignorējot vienkāršus risinājumus. Šī atziņa ir jo īpaši patiesa 

modernā, savstarpēji saistītā pasaulē, kurā tehnoloģijas un tirgi cilvēkus apvieno tempā, kas iepriekš 

vēsturē nav pieredzēts. Rezultātā tādi jautājumi kā kiberdrošība, energoapgādes drošība un klimata 

pārmaiņu drošības draudi ir kļuvuši par starptautiskās darba kārtības būtisku sastāvdaļu. Tā ir 

papildu problēma Savienībai – kā atbildes reakciju veidot tādu stipru kolektīvu ārpolitiku, kura ir 

gan saskaņota, gan arī spējīga virzīties pietiekami ātri, lai notikumus veidotu. 

Tomēr Eiropas ārpolitika nav izvēli saistīts jautājums. Mēs iesaistāmies ārpolitikā, jo to prasa mūsu 

iekšējās intereses – drošība, labklājība un vērtības, kuras ir Eiropas Savienības pamatā. Un mēs 

rīkojamies kolektīvi, pilnībā iesaistot visas dalībvalstis, jo problēmas, ar kurām mēs saskaramies, ir 

pārāk sarežģītas, lai tās varētu atrisināt ar vienpusējiem līdzekļiem, un kopā mūsu ietekme ir lielāka. 

Notikumi dienvidu kaimiņvalstīs ir spilgti izgaismojuši šīs pamata atziņas. Nākamajā gadā – un arī 

pēc tam – Eiropas Savienības turpinās veidot tādu ārpolitiku, kurā ir ņemta vērā Savienības 

dažādība, vienlaikus mobilizējot vienotību, konsekvenci un saskaņotību, kura ir vajadzīga efektīvai 

rīcībai, un turpinās izstrādāt ES stratēģisko skatījumu ārējo attiecību jomā. 
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OTRĀ DAĻA. ATSKATS UZ 2010. GADU 

Pārskats par 2010. gadu 

Eiropas Savienības Augstā pārstāvja 
1
 amats ārlietās un drošības politikas jautājumos (AP) ir 

Lisabonas sistēmas stūrakmens ārējo attiecību jomā, un tas ir svarīgākais jauninājums saistībā ar 

Savienības ārpolitikas īstenošanu 2010. gadā. KĀDP jomā Augstais pārstāvis pilda funkcijas, kuras 

iepriekš pildīja rotējošā sešu mēnešu prezidentvalsts, Augstais pārstāvis un ārējo attiecību komisārs. 

Augstais pārstāvis vada Savienības kopējo ārpolitiku un drošības politiku, vada Ārlietu padomi un 

kā Komisijas pirmais priekšsēdētāja vietnieks nodrošina arī Savienības ārējās darbības konsekvenci. 

Augstā pārstāve 2010. gadā vadīja 14 Ārlietu padomes sanāksmes – divas no tām aizsardzības 

ministru sastāvā un divas attīstības ministru sastāvā. 

                                                 

1
 ES valstu un valdību vadītāji 2009. gada 19. novembra neoficiālajā sanāksmē vēl pirms 

Lisabonas līguma stāšanās spēkā (2009. gada 1. decembrī) vienojās Augstā pārstāvja amatā 

iecelt Catherine Ashton kundzi. Eiropadome 2009. gada 4. decembrī pieņēma oficiālu 

lēmumu, ieceļot Augsto pārstāvi. 
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ES ārpolitikas kārtībā 2010. gadā bija trīs galvenās prioritātes. 

Pirmā prioritāte un galvenais institucionālais panākums 2010. gadā bija Eiropas Ārējās darbības 

dienesta izveide. Dienesta uzdevums ir atbalstīt Augstā pārstāvja darbu visā pilnvaru diapazonā 

ārlietu jomā, tostarp vadot ES kopējo ārpolitiku un drošības politiku. EĀDD personāla sastāvā tika 

iekļauti darbinieki no Eiropas Komisijas, Padomes Ģenerālsekretariāta un ES dalībvalstu 

diplomātiskajiem dienestiem. Viņi strādā Briselē un 137 delegācijās visā pasaulē, cieši 

sadarbojoties ar Komisiju un dalībvalstīm. ĒADD mērķis ir būt par integrētu platformu, lai izplatītu 

Savienības kopējās vērtības un intereses visā pasaulē. Apstiprināšanas sanāksmē Eiropas 

Parlamentā 2010. gada 11. janvārī Augstā pārstāve apliecināja, ka ĒADD izveide ir augsta 

prioritāte, un atzīmēja, ka tā ir "vienreizēja iespēja šajā paaudzē apvienot visus mūsu (ES) 

iesaistīšanās elementus – politiskus, ekonomiskus un militārus –, lai īstenotu saskaņotu stratēģiju 

ārpolitikas jomā".  

EĀDD oficiāli atklāja 2010. gada 1. decembrī; to ļāva intensīvie sagatavošanas darbi, kuri notika 

visu gadu līdz pat atklāšanas dienai. 2010. gada sākumā tika izveidota Augsta līmeņa grupa, lai 

atbalstītu Augsto pārstāvi EĀDD izveidē. Augstā pārstāve 25. marta Vispārējo lietu padomē 

iesniedza priekšlikumu Padomes lēmumam par EĀDD izveidi. Minēto priekšlikumu pēc tam 

grozīja Ārlietu padome 26. aprīlī. Augstā pārstāve, Eiropas Komisija, Padomes prezidentvalsts 

Spānija un Eiropas Parlaments (jeb "kvadrilogs") rīkoja oficiālas konsultācijas par priekšlikumu. 

Visas četras puses panāca vienošanos 21. jūnijā Madridē, un to apstiprināja Eiropas Parlaments 

8. jūlija balsojumā 
2
 un pēc tam – 20. jūlijā – Komisijas kolēģija. Ņemot vērā Eiropas Komisijas 

piekrišanu un apspriedes ar Eiropas Parlamentu, Ārlietu padome oficiāli pieņēma Padomes lēmumu 

26. jūlijā. 2010. gada laikā, pārejas posmā līdz EĀDD izveidei, Padomes prezidentvalstis Spānija un 

Beļģija sniedza aktīvu atbalstu Augstajai pārstāvei viņas jauno uzdevumu izpildē. 

                                                 
2
 Eiropas Parlaments 2010. gada 8. jūlijā pieņēma rezolūciju par Eiropas Ārējās darbības 

dienestu (EĀDD) (P7_TA-PROV(2010)0280). 
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2010. gada 25. oktobrī Augstā pārstāve iecēla Pierre Vimont par EĀDD izpildu ģenerālsekretāru un 

David O’Sullivan – par EĀDD direktoru. 29. oktobrī Augstā pārstāve pabeidza augstākās vadības 

veidošanu, ieceļot divus ģenerālsekretāra vietniekus – Helga Schmid par ģenerālsekretāra vietnieci 

politiskos jautājumos un Maciej Popowski – par ģenerālsekretāra vietnieku institūciju attiecību 

jautājumos. 

Pirmais pārbaudījums Augstajai pārstāvei un jaunajām institucionālajām struktūrām bija zemestrīce 

Haiti 
3
 2010. gada janvārī, un Savienība uz to reaģēja spēcīgi gan politiskā ziņā, gan ar humāno 

palīdzību. Augstā pārstāve ir daudz ceļojusi. Cita starpā viņa ir svarīgā vizītē apmeklējusi Tuvos 

Austrumus (2010. gada martā), viņa bija pirmā politiķe, kura kopš 2007. gada jūnija ir iebraukusi 

Gazā no Izraēlas, viņa ir bijusi vairākās vizītēs Balkānos un Indijā (2010. gada jūnijā), Gruzijā un 

Kazahstānā (2010. gada jūlijā) un Ķīnā (2010. gada septembrī). 

Otrā prioritāte bija Eiropas kaimiņattiecību politika. ES lielākais sasniegums bija Viduseiropas 

un Austrumeiropas pievienošanās . Visā 2010. gadā ES centās šo procesu veicināt un palīdzēja 

Rietumbalkānu valstīm īstenot to Eiropas perspektīvu. Iepriekšējā gadā Savienība turpināja 

attiecības ar austrumu un dienvidu kaimiņvalstīm un demonstrēja, ka ES ir spējīga palīdzēt 

stabilitātes un attīstības nodrošināšanā minētajos reģionos. Augstā pārstāve un Komisija 2010. gadā 

uzsāka Eiropas kaimiņattiecību politikas vispusīgu pārskatīšanu. 

Trešā prioritāte bija ES sadarbība ar stratēģiskajiem partneriem. Pasaulē, kurā problēmas ir 

globālas un spēku līdzsvars mainās, ES turpināja veidot partnerības ar mūsu "iedibinātajiem 

partneriem", piemēram, ASV, Krieviju, Japānu un Kanādu, un pievērsās arī mūsu attiecību 

attīstīšanai ar lielvarām, kuras pašlaik veidojas vai ir jau izveidojušās – Ķīnu, Indiju, Brazīliju, 

Dienvidāfriku un Korejas Republiku. Šajā darbā ņēma vērā ne vien ļoti nozīmīgās divpusējās 

partnerības, bet arī pasaules mēroga jautājumus, piemēram, Tuvo Austrumu miera procesu un masu 

iznīcināšanas ieroču izplatīšanu.  

                                                 
3
 Eiropas Parlaments 2010. gada 10. februārī pieņēma rezolūciju par zemestrīci Haiti (P7_TA-

PROV(2010)0015). 
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A. Pārskats par darbībām pa reģioniem 

Tuvie Austrumi un dienvidu kaimiņvalstis  

2010. gadā būtiski panākumi saistībā ar arābu un Izraēlas konfliktu 
4
 
5
 
6
 netika gūti. Ar ASV 

starpniecību notika netiešas, bet pēc tam tiešas sarunas starp Izraēlu un palestīniešiem. Tomēr 

minētās sarunas pārtrūka septembra beigās, jo beidzās Izraēlas moratorijs uz apmetnēm. Augstā 

pārstāve atkārtoti apmeklēja okupēto palestīniešu teritoriju un Izraēlu (jūlijā un septembrī), lai 

sekmētu pušu iesaistīšanos sarunās. 2010. gada decembra Padomes secinājumos ES aicināja 

steidzami panākt progresu virzībā uz divu valstu risinājumu. ES pauda nožēlu par moratorija 

nepagarināšanu un atkārtoja aicinājumu visām pusēm atturēties no provokatīvām vienpusējām 

darbībām un vardarbības, ieskicēja savu nostāju par būtisko galīgā statusa jautājumu un uzsvēra, cik 

nozīmīgi ir pastiprināt koordināciju Kvartetā. Atgādinot Berlīnes deklarāciju, ES atkārtoti pauda 

gatavību vajadzības gadījumā atzīt palestīniešu valsti. ES atkārtoti aicināja personas, kas tur nebrīvē 

nolaupīto Izraēlas karavīru Gilad Shalit, nekavējoties viņu atbrīvot. 

                                                 
4
 Eiropas Parlaments 2010. gada 10. martā pieņēma rezolūciju par Goldstone ieteikumu 

īstenošanu attiecībā uz Izraēlu un Palestīnu (P7_TA-PROV(2010)0054). 
5
 Eiropas Parlaments 2010. gada 11. martā pieņēma rezolūciju par Gilad Shalit lietu (P7_TA-

PROV(2010)0066). 
6
 Eiropas Parlaments 2010. gada 17. jūnijā pieņēma rezolūciju par Izraēlas militāro operāciju 

pret humānās palīdzības flotili un par Gazas blokādi (P7_TA-PROV(2010)0235). 
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Tomēr ES arvien pastāv nopietnas bažas par apmetņu būvēšanas turpināšanu, situāciju 

Austrumjeruzalemē un par piekļuves režīmu Gazai un no tās. ES atkārtoti pauda viedokli, ka 

apmetnes ir nelikumīgas saskaņā ar starptautiskajiem tiesību aktiem, šķērslis mieram un drauds divu 

valstu risinājumam. Paužot bažas par stāvokli Jeruzalemes austrumu daļā, ES atkārtoti pauda arī to, 

ka tā nekad nav atzinusi Jeruzalemes austrumu daļas aneksiju. Runājot par Gazu, lai gan pēc 

Izraēlas valdības lēmumiem mīkstināt blokādi ir noticis zināms progress, tostarp daļēji atvieglināts 

eksports no Gazas uz ES, ES arvien uzstāja, ka ir vajadzīgi turpmāki centieni un citi pasākumi, lai 

panāktu būtiskas politikas izmaiņas, kas dotu iespēju Gazas saimniecībai atlabt, vienlaikus risinot 

jautājumu par Izraēlas likumīgajiem drošības apsvērumiem. ES ierosināja kompleksu pasākumu 

kopumu Gazai, kurā pievēršas robežšķērsošanas punktu infrastruktūras modernizēšanai un iekārtu 

un apmācību sniegšanai Palestīniešu pašpārvaldes robežsardzes iestādēm. Tika uzsvērta nozīme, 

kāda ir privātā sektora atbalstam. Netika gūti nekādi panākumi palestīniešu iekšējā izlīgumā. 

ES turpināja sniegt atbalstu palestīniešu valsts veidošanai atbilstīgi premjerministra Fayyad 

divgadu plānam, un tas ir devis pozitīvus rezultātus attiecībā uz Palestīniešu pašpārvaldes gatavību 

drīzumā izveidot valsti. 

ES un Izraēla uzturēja stipras divpusējas attiecības un atvērtu politikas dialogu saistībā ar 

pašreizējo rīcības plānu. Ēģiptes politisko klimatu 2010. gadā veidoja ārkārtīgi pretrunīgas 

likumdevēja vēlēšanas, kuras nomāca ziņojumi par nelikumībām un balsu sagrozīšanu. ES un 

Ēģiptes Asociācijas padomē 2010. gadā atkārtoja politisko apņēmību pastiprināt divpusējās 

attiecības, pamatojoties uz EKP Rīcības plāna pilnīgu īstenošanu. Gada beigās dialogs apsīka. 

Situācija Libānā pēc relatīvas stabilitātes perioda gada beigās saasinājās saistībā ar premjerministra 

Rafik Hariri nogalināšanas izmeklēšanu, ko veic Īpašais tribunāls Libānai. Asociācijas padomē 

2010. gada jūnijā ES pauda gatavību ciešāk sadarboties ar Libānas valdību, tai īstenojot 2009. gada 

decembra reformu programmu. 
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2010. gada jūlijā sāka izstrādāt jaunu ES un Tunisijas rīcības plānu, kurā atainota Tunisijas vēlme 

padziļināt attiecības ar ES un visām tās iestādēm. 2010. gada decembra otrajā pusē notika Tunisijas 

tautas demonstrācijas pret prezidenta Ben Ali režīmu. Valdības represijas demonstrantus neapturēja, 

un protesti izplatījās vairākās pilsētās, protestētājiem prasot reformas un Ben Ali aiziešanu, un tie 

kļuva par priekšvēstnesi plašākiem protestiem arābu pasaulē.  

Gada beigās Lībijas 
7
 valsts nākotne modernizācijas piekritēju un konservatīvo spēku saspīlējuma 

dēļ kļuva neprognozējama. 

Turpinājās ES centieni atrisināt Irānas 
8
 kodolprogrammas jautājumu, aktīvi iesaistoties 

Augstajai pārstāvei un izmantojot gan spiedienu, gan iesaistīšanos (sk. sadaļā B.1 – Masu 

iznīcināšanas ieroču neizplatīšana un atbruņošanās). 

Martā ES izvērsa vēlēšanu izvērtēšanas grupu Irākā 
9
, lai uzraudzītu un ziņotu par vēlēšanām šajā 

valstī. Paplašināja pamatu turpmākajām ES un Irākas attiecībām – 2010. gada janvārī parakstīja 

Saprašanās memorandu par sadarbību enerģētikas jomā, 2010. gada pavasarī parafēja projektu 

partnerības un sadarbības nolīgumam un 2010. gada novembrī pieņēma vēsturē pirmo daudzgadu 

stratēģisko dokumentu par palīdzību Irākai. EUJUST LEX Iraq turpina sniegt apmācības Irākas 

tiesiskuma sektoram. 

Jemenā 
10

, kura jau tā ir viena no nabadzīgākajām arābu valstīm un praktiski visos jautājumos 

disfunkcionāla valsts, turpinājās iekšēji nemieri. ES turpināja īstenot 2009. gadā pieņemto 

komplekso pieeju un iesaistījās daudzpusējā "Jemenas draugu” procesā. 2010. gada janvārī Sanā 

tika izveidota pilntiesīga ES delegācija. 

                                                 
7
 Eiropas Parlaments 2010. gada 17. jūnijā pieņēma rezolūciju par nāvessodiem Lībijā (P7_TA-

PROV(2010)0246). 
8
 Eiropas Parlaments 2010. gada 8. septembrī pieņēma rezolūciju par cilvēktiesību stāvokli 

Irānā, it īpaši par Sakineh Mohammadi Astiani un Zahra Bahrami lietām (P7_TA-

PROV(2010)0310). 
9
 Eiropas Parlaments 2010. gada 25. novembrī pieņēma rezolūciju par stāvokli Irākā – par 

nāvessodu (it īpaši par Tariq Aziz lietu) un uzbrukumiem kristiešu kopienām (P7_TA-

PROV(2010)0448). 
10

 Eiropas Parlaments 2010. gada 10. februārī pieņēma rezolūciju par situāciju Jemenā (P7_TA-

PROV(2010)0017). 
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2010. gada jūnija ES un Persijas līča sadarbības padomes kopējā ministru sanāksmē, kuru 

pirmoreiz vadīja Augstā pārstāve, pieņēma jaunu kopīgu rīcības programmu sadarbības 

padziļināšanai jomās no ekonomikas līdz videi un izglītībai. 

Pēc tam, kad 2008. gadā bija pieņemts kopīgs dokuments par īpašu statusu starp Maroku un ES, 

2010. gada decembrī tika sāktas sarunas par jaunā ES un Marokas rīcības plāna pirmo projektu. 

2010. gada jūnijā ES un Alžīrija sarīkoja piekto Asociācijas padomes sanāksmi, balstoties uz 

2005. gada asociācijas nolīgumu, ar kuru abas puses vienojās strādāt ar lielāku vērienu un lielāku 

apņēmību, lai stiprinātu savas attiecības. 

ES un Jordānijas 
11

 Asociācijas padomes devītajā sanāksmē tika izziņota politiska vienošanās par 

īpaša statusa partnerību un tas, ka ir pabeigtas tehniskas sarunas par jauno ES un Jordānijas EKP 

rīcības plānu. Jaunais rīcības plāns atspoguļo ES un Jordānijas partnerības vērienīgo būtību, kā arī 

demonstrē mūsu kopīgo dziļo izpratni par abpusējām saistībām, kas jāuzņemas, lai panāktu ciešāku 

integrāciju; par vajadzīgo reformu tempu un mērogu; un par to, ka jāturpina ES atbalsts, lai 

pārvarētu dažus atlikušos šķēršļus attiecību tālākai veidošanai. 

ES turpināja attiecības ar Sīriju 
12

, cenšoties panākt progresu saistībā ar asociācijas nolīguma 

parakstīšanu, tomēr Damaska šajā ziņā nepieņēma nekādu lēmumu. ES turpināja paust 

nožēlu par to, ka Sīrija nesadarbojas ar SAEA, lai atrisinātu atklātos jautājumus par Deir ez 

Zorā it kā esošo kodolobjektu. 

                                                 
11

 Eiropas Parlaments 2010. gada 9. septembrī pieņēma rezolūciju par stāvokli Jordānas upes 

reģionā, īpašu uzmanību pievēršot Jordānas upes lejteces reģionam (P7_TA-

PROV(2010)0314). 
12

 Eiropas Parlaments 2010. gada 9. septembrī pieņēma rezolūciju par cilvēktiesību stāvokli 

Sīrijā, it īpaši par Haythan Al-Maleh lietu (P7_TA-PROV(2010)0316). 



 

 

12562/11  au/JRI/kv 18 

PIELIKUMS DG K   LV 

Barselonā tika izveidots Komisijas līdzfinansēts Savienības Vidusjūrai sekretariāts 
13

. Lai gan 

Izraēlas un arābu politiskā strupceļa rezultātā samitu atlika, arvien vēl var izskatīt iespējas, kā var 

nodrošināt Savienības Vidusjūrai praktiska darba turpināšanu. Sekretariāts pievērsīsies sešām 

prioritātēm, kuras ir noteiktas 2008. gada Parīzes samitā – vide un ūdens; sociālie un civilie 

jautājumi, tostarp civilā aizsardzība; enerģētika, tostarp atjaunojami enerģijas avoti, transports un 

pilsētu attīstība; projektu finansējuma koordinācija; kā arī uzņēmējdarbības attīstība, augstākā 

izglītība un pētniecība. 

Krievija, austrumu kaimiņvalstis un Vidusāzija 

Krievijas Federācija 

ES un Krievijas attiecībās 2010. gada notika vairākas pozitīvas norises. Tādas bija partnerības 

modernizācijai oficiāla sākšana, process virzībā uz divpusēju sarunu noslēgšanu par Krievijas 

pievienošanos PTO, vienošanās par pieeju attiecībā uz nākotnē iespējamo nolīgumu par bezvīzu 

režīmu, kā arī divi samiti 
14

, kuri notika īpaši konstruktīvā gaisotnē. 2010. gadā notika vairāk nekā 

30 politiskā dialoga sanāksmes dažādos līmeņos. ES turpināja centienus panākt Krievijas kā sava 

stratēģiska partnera integrāciju starptautiskā sistēmā, kurā valda noteikumi. ES turpināja 

sadarboties ar Krieviju daudzos starptautiskas nozīmes jautājumos, kuri ir ES un KĀDP 

prioritātes, piemēram, Irāna, plašāks Tuvo Austrumu reģions, Afganistāna un iesaldētie konflikti 

kopīgās kaimiņvalstīs, atzīstot interesi panākt tajos progresu. ES turpināja sadarbību ar Krieviju 

arī pasaules mēroga jautājumos, tādos kā klimata pārmaiņas, terorisms, masu iznīcināšanas ieroču 

izplatīšana, organizēta noziedzība, visāda veida nelikumīga tirdzniecība un energoapgādes 

drošība. 

                                                 
13

 Eiropas Parlaments 2010. gada 20. maijā pieņēma rezolūciju par Savienību Vidusjūrai 

(P7_TA-PROV(2010)0192). 
14

 Eiropas Parlaments 2010. gada 17. jūnijā pieņēma rezolūciju par ES un Krievijas samita 

(31. maijs-1. jūnijs) secinājumiem (P7_TA-PROV(2010)0234). 



 

 

12562/11  au/JRI/kv 19 

PIELIKUMS DG K   LV 

2010. gadā par centrālo tēmu prezidenta Medvedev retorikā pamazām kļuva modernizācija. 

Saistībā ar to Krievija noteica ES par tās loģisko partneri. 2010. gadā pavirzījās darbs pie ES un 

Krievijas partnerības modernizācijai, kas liecina par ES un Krievijas stipru savstarpēju atkarību 

un abpusēju ieinteresētību ciešākā sadarbībā. 

Turpināja sarunas par jauno ES un Krievijas nolīgumu; 2010. gadā notika piecas sarunu kārtas. 

Kopējais mērķis ir noslēgt stratēģisku nolīgumu, kurš būtu visaptverošs pamats ES un Krievijas 

attiecībām tuvākajā nākotnē un palīdzētu attīstīt mūsu attiecību potenciālu. Tam būtu jākļūst par 

stingrāku juridisku pamatu un tajā būtu jāparedz juridiskas saistības visās galvenajās attiecību 

jomās, kas noteiktas četrās ES un Krievijas kopīgajās telpās un to ceļvežos. ES turpināja uzsvērt, 

cik būtiski ir panākt līdzsvarotu progresu visās sarunu jomās, tostarp ir vajadzīgi būtiski noteikumi 

saistībā ar tirdzniecību un investīcijām. 

Ārējās drošības jomā, pamatojoties uz pozitīvu pieredzi saistībā ar Krievijas ieguldījumu EUFOR 

TCHAD/RCA militārajā operācijā un koordināciju ar EUNAVFOR ATALANTA, 2010. gadā sāka 

neoficiālas izpētes sarunas par pamatnolīgumu Krievijas dalībai ES krīžu pārvarēšanas operācijās. 

ES un Krievija 2010. gada 1. jūnijā parakstīja drošības nolīgumu. 

Cilvēktiesības, demokrātija, tiesiskums un iekšējās norises Krievijā 2010. gadā arvien izraisīja 

bažas. Īpašas bažas radīja situācija Ziemeļkaukāzā un cilvēktiesību aktīvistu stāvoklis, piemēram, 

Oleg Orlov stāvoklis 
15

. ES turpināja iekļaut šos jautājumus politiskā dialoga sanāksmēs ar Krieviju, 

tostarp samitos. 2010. gadā notika divas ES un Krievijas konsultāciju kārtas cilvēktiesību 

jautājumos. Tajās ES varēja detalizētāk izklāstīt savas bažas, tostarp saistībā ar konkrētiem 

gadījumiem un žurnālistu un cilvēktiesību aktīvistu slepkavībām. 

                                                 
15

 Eiropas Parlaments 2010. gada 21. oktobrī pieņēma rezolūciju par cilvēktiesību stāvokli 

Ziemeļkaukāzā (Krievijas Federācija) un Oleg Orlov kriminālvajāšanu P7_TA(2010)0390. 
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Austrumu kaimiņvalstis 

Līdz ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā 2010. gads bija arī pārdomu gads par Austrumu 

partnerību saistībā ar mūsu gatavošanos pārskatīt Eiropas kaimiņattiecību politiku. Lai gan 

iepriekš KĀDP aspektu Austrumu partnerībā gandrīz nebija, tās saikne ar vispārējo ārpolitiku 

palielinās. Programmu mērķis partnerības divējādā pieejā ir atbalstīt būtiskas reformas un uzticības 

vairošanas pasākumus kā priekšnoteikumu konfliktu atrisināšanai. Darbs ar šādiem pasākumiem 

tika veikts Ženēvas procesā saistībā ar Gruzijas 
16

 
17

 konfliktiem, kā arī tas aktīvi tika veikts saistībā 

ar Moldovas Republikas Piedņestras reģionu. Moldovas Republikas valdība attiecībā uz Piedņestras 

konfliktu arī ir pastāvīgi uzsvērusi, ka reformas, kuras ir veiktas ar ES atbalstu, sekmēs Moldovas 

pievilcību separātiskā reģiona iedzīvotāju vidū. 

Tika turpinātas sarunas ar Ukrainu 
18

 
19

 
20

 par jaunu asociācijas nolīgumu, kura neatņemama 

sastāvdaļa ir padziļināta un visaptveroša brīvās tirdzniecības zona, un sarunās ir panākts progress. 

ES arvien pauda pārliecību, ka sarunas varētu noslēgt līdz 2011. gada beigām, ja Ukraina izrādītu 

politisku gribu atrisināt atlikušos jautājumus. Augstā pārstāve apmeklēja prezidenta Yanukovych 

inaugurācijas ceremoniju 2010. gada februārī, un 2010. gada jūlijā Kijevu apmeklēja Eiropadomes 

priekšsēdētājs Van Rompuy. Lai gan 2010. gadā bija vērojama politiskās un ekonomiskās 

stabilitātes atgriešanās Ukrainā, ir bažas, ka šī stabilitāte iestājās uz tā rēķina, ka ir 

samazinājusies tendence uz demokratizāciju. Šim jautājumam ES un Ukrainas attiecībās 

pievērsa lielu uzmanību. 

                                                 
16

 Eiropas Parlaments 2010. gada 14. decembrī pieņēma rezolūciju par ES un Gruzijas nolīgumu 

par vīzu izsniegšanas atvieglināšanu (P7_TA-PROV(2010)0464). 
17

 Eiropas Parlaments 2010. gada 14. decembrī pieņēma rezolūciju par ES un Gruzijas nolīgumu 

par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kas uzturas valstī bez atļaujas (P7_TA-

PROV(2010)0472). 
18

 Eiropas Parlaments 2010. gada 25. februārī pieņēma rezolūciju par situāciju Ukrainā (P7_TA-

PROV(2010)0035). 
19

 Eiropas Parlaments 2010. gada 18. maijā pieņēma rezolūciju par makrofinansiālu palīdzību 

Ukrainai (P7_TA-PROV(2010)0169). 
20

 Eiropas Parlaments 2010. gada 25. novembrī pieņēma rezolūciju par Ukrainu (P7_TA-

PROV(2010)0444). 
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2010. gada janvārī sāka sarunas ar Moldovu 
21

 
22

 par jaunu asociācijas nolīgumu, un tās norisinājās 

labā tempā visu gadu. ES turpināja atbalstīt reformu procesu Moldovā. Līdztekus tam ES turpināja 

intensīvi iesaistīties centienos, lai atrisinātu Piedņestras konfliktu, tomēr taustāmu rezultātu nebija 

daudz. Ārlietu padome 2010. gada 22. februārī pieņēma secinājumus par Moldovas Republiku, kā 

arī lēmumu, ar kuru pagarina ierobežojošus pasākumus pret Moldovas Piedņestras reģiona vadību, 

to īstenošanu gan apturot līdz 2010. gada septembrim. Padome arī pauda nožēlu, ka nav gūti būtiski 

panākumi Piedņestras konflikta politiska risinājuma panākšanā. 

2010. gadā ES iesaiste Dienvidkaukāzā 
23

 joprojām bija spēcīga, un Augstā pārstāve 2010. gada 

25. martā tikās ar Gruzijas prezidentu un 2010. gada 27. maijā – ar Armēnijas prezidentu. 

2010. gada 17. jūnijā tika parakstīts ES un Gruzijas nolīgums par vīzu režīma atvieglošanu, un 

2010. gada 22. novembrī – atpakaļuzņemšanas nolīgums. Turpinājās arī darbs, lai attīstītu 

līgumattiecības ar Armēniju, Azerbaidžānu un Gruziju, kurām jābalstās uz iekļaušanas, 

diferenciācijas un nosacītības principiem. Padome 2010. gada maijā atļāva sākt sarunas par 

asociācijas nolīgumiem ar Armēniju, Azerbaidžānu un Gruziju. Padome 2010. gada 14. jūnija 

secinājumos pauda cerību, ka tiks sāktas sarunas par gaidāmiem asociācijas nolīgumiem, tostarp par 

padziļinātas un visaptverošas brīvās tirdzniecības zonu izveidi, tiklīdz valstis būs izpildījušas 

vajadzīgos nosacījumus. Sarunas ar visām trim valstīm sāka 2010. gada jūlijā un kopš tā laika tās 

turpinās labā tempā. Gruzijā turpināja darbību ES pārraudzības misija (EUMM). 

                                                 
21

 Eiropas Parlaments 2010. gada 21. oktobrī pieņēma rezolūciju par īstenotajām reformām un 

notikumiem Moldovas Republikā (P7_TA-PROV(2010)0385). 
22

 Eiropas Parlaments 2010. gada 24. novembrī pieņēma rezolūciju par EK un Moldovas 

partnerības un sadarbības nolīguma protokolu (P7_TA-PROV(2010)0428). 
23

 Eiropas Parlaments 2010. gada 20. maijā pieņēma rezolūciju par to, ka vajadzīga ES stratēģija 

Dienvidkaukāzam (P7_TA-PROV(2010)0193). 



 

 

12562/11  au/JRI/kv 22 

PIELIKUMS DG K   LV 

Iekšējās norises Baltkrievijā 
24

 ļāva Eiropas Savienībai pakāpeniski pastiprināt attiecības ar šo 

valsti, līdz 2010. gada beigās notikumi kardināli izmainīja situāciju. Padome 2010. gada 25. oktobrī 

pieņēma secinājumus, kuros atkārtoti apliecināja ES gatavību padziļināt attiecības un sniegt 

atbalstu, kā nosacījumu izvirzot pozitīvu attīstību attiecībā uz demokrātiju, cilvēktiesībām un 

tiesiskumu. Padome arvien bija norūpējusies par situāciju valstī saistībā ar demokrātiju un 

cilvēktiesībām, kuras dēļ ES nebija iespējams pilnībā atcelt ierobežojošus pasākumus attiecībā uz 

dažām Baltkrievijas amatpersonām. Pozitīvā tendence aprāvās līdz ar prezidenta vēlēšanām 

Baltkrievijā 19. decembrī un iestāžu veiktu vardarbīgu apspiešanu. Tas izraisīja stingru ES reakciju 

– 20. decembrī Augstā pārstāve nāca klajā ar kritisku deklarāciju, un 23. decembrī tai sekoja 

Augstās pārstāves un ASV valsts sekretāres Hillary Clinton kopīga deklarācija par situāciju pēc 

vēlēšanām. 

Vidusāzija 

Visā 2010. gada laikā turpināja īstenot ES stratēģiju jaunām partnerattiecībām ar Vidusāziju, tostarp 

politisko dialogu un tehnisku sadarbību. ES un Vidusāzijas ministru sanāksmē 2010. gada aprīlī 

pievērsās kopīgiem apdraudējumiem un problēmām, piemēram, terorismam, cilvēku tirdzniecībai 

un narkotiku nelikumīgai tirdzniecībai, masu iznīcināšanas ieroču neizplatīšanai un energoapgādes 

drošībai. Gada laikā notika arī vairākas citas augsta līmeņa politiskas sanāksmes. Eiropadomei 

iesniegtajā 2010. gada jūnija Padomes un Komisijas kopīgajā otrajā progresa ziņojumā par 

Vidusāzijas stratēģijas īstenošanu atzīmēja, ka īstenošana notiek labi un ka papildus jāpievēršas 

tam, lai popularizētu ES centienus reģionā, kā arī jāpastiprina sadarbība politiskos jautājumos. Ir 

notikusi bieža saziņa starp ESĪP Vidusāzijai un reģiona valstīm, kā arī ar trešām personām par 

situāciju reģionā. 

                                                 
24

 Eiropas Parlaments 2010. gada 10. martā pieņēma rezolūciju par pilsoniskās sabiedrības un 

nacionālo minoritāšu stāvokli Baltkrievijā (P7_TA-PROV(2010)0055). 
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ES arvien bija norūpējusies par cilvēktiesību situāciju Vidusāzijā, un šos jautājumus pārrunāja 

visās augsta līmeņa sanāksmēs ar visām attiecīgajām valstīm. Atbilstīgi ES Vidusāzijas stratēģijai 

ES ir izveidojusi cilvēktiesību dialogu ar visām reģiona valstīm. (2010. gadā ar Vidusāzijas valstīm 

notika šādas apspriedes. Attiecībā uz Uzbekistānu Padome pēc situācijas pārskatīšanas 2010. gada 

25. oktobrī pieņēma secinājumus, kuros pausts gandarījums par ES un Uzbekistānas konstruktīvu 

sadarbību vairākās jomās un vienlaikus paustas nopietnas bažas par cilvēktiesību situāciju 

Uzbekistānā. 

ES cieši sadarbojās ar ANO, EDSO un citiem starptautiskiem dalībniekiem, lai palīdzētu 

Kirgizstānai atkopties no aprīļa politiskā satricinājuma un 2010. gada jūnija nemieriem. ES 

iesaiste, kur nozīmīga loma piemita ESĪP, izpaudās ES Augstās pārstāves un prezidentvalsts 

publiskos paziņojumos.  

Rietumbalkāni 

Rietumbalkāni bija augsta ES prioritāte visā 2010. gadā. Augstā pārstāve 2010. gada februārī 

apmeklēja Sarajevu, Prištinu un Belgradu, lai sekmētu politisku dialogu un progresu ceļā uz ES. 

Eiropadomes priekšsēdētājs Herman Van Rompuy apmeklēja reģionu, sniedzot skaidru vēstījumu 

viņu Eiropas perspektīvas atbalstam. Reģionā ir izvietotas trīs nozīmīgas KDAP misijas, kuras 

būtiski sekmē stabilitāti, drošības sektora reformu un tiesiskumu – ES policijas misija un EUFOR 

ALTHEA Bosnijā un Hercegovinā, kā arī ES tiesiskuma misija Kosovā (EULEX Kosovo). 

Padome 2010. gada 8. novembrī nolēma no 15. decembra atcelt vīzu režīmu Albānijas un Bosnijas 

un Hercegovinas pilsoņiem 
25

. Decembrī Padome pieņēma zināšanai Komisijas ieceri sākt dialogu 

par vīzu režīma atvieglošanu ar Kosovu, tiklīdz būs izpildīti visi nosacījumi, un Komisijas ieceri 

pirms šāda dialoga sākšanas dalīties ar Padomi savā vērtējumā par minēto nosacījumu izpildi. 

                                                 
25

 Eiropas Parlaments 2010. gada 7. oktobrī pieņēma rezolūciju par trešām valstīm, kuru 

pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, jābūt vīzām (tostarp vīzu liberalizāciju 

Albānijai un Bosnijai un Hercegovinai) (P7_TA-PROV(2010)0349). 
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Vispārīgs politisks pamats attiecībām un sarunām ar Rietumbalkānu valstīm arvien bija 

Stabilizācijas un asociācijas process (SAP). Padome 2010. gadā atkārtoti apstiprināja 

nepārprotamu atbalstu Rietumbalkānu Eiropas izredzēm, kā tika atkārtoti apliecināts Rietumbalkānu 

valstu augsta līmeņa sanāksmē Sarajevā 2010. gada 2. jūnijā, kas arvien ir svarīgi reģiona 

stabilitātei, izlīgumam un nākotnei. Padome arī vēlreiz uzsvēra, ka saistībā ar SAP un saskaņā ar 

2006. gada 14. un 15. decembra Eiropadomes apstiprināto atjaunināto konsensu par paplašināšanos 

ir jāievēro taisnīgu un stingru nosacījumu kopums. 

ES atkārtoti apliecināja, ka virzības procesā uz ES nozīmīga ir reģionāla sadarbība un labas 

kaimiņattiecības. Lai gan 2010. gadā tika gūti būtiski panākumi, visur arvien bija problēmas. Šīs 

problēmas bija saistībā ar konstruktīvu politisku dialogu, tiesiskuma nostiprināšanu, tostarp 

izteiksmes brīvības nodrošināšanu, korupcijas un organizētas noziedzības apkarošanu, tiesu 

sistēmas efektivitāti un neatkarību un administratīvo spēju uzlabošanu, kā arī divpusēju jautājumu 

risināšanu un atrisināšanu. Šajā sakarā pozitīva nozīme bija Dienvidaustrumeiropas sadarbības 

procesam. Reģionālās sadarbības padome (RSP) turpināja stiprināt sadarbību reģionā vairākos 

svarīgos jautājumos. 

2010. gadā būtiskus panākumus pievienošanās sarunās guva Horvātija, un sarunās ir sācies 

nobeiguma posms. Padome mudināja Horvātiju atrisināt visus atlikušos divpusējos jautājumus, jo 

īpaši robežstrīdus, paturot prātā, ka svarīgas ir labas kaimiņattiecības. 

Pēc tam, kad 2009. gadā pieteikumu dalībai ES iesniedza Serbija, Padome 2010. gada 25. oktobrī 

lūdza Komisiju izstrādāt atzinumu. 

2010. gada 1. maijā stājās spēkā ES un Melnkalnes stabilizācijas un asociācijas nolīgums. 

2010. gada 16. decembrī Eiropadome piešķīra Melnkalnei kandidātvalsts statusu. 

Kamēr nav pabeigtas visas procedūras, lai stabilizācijas un asociācijas nolīgums stātos spēkā, 

turpināja īstenot Pagaidu nolīgumu starp ES un Bosniju un Hercegovinu, kā arī starp ES un Serbiju 

– kurš stājās spēkā 2010. gada 1. februārī. 
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Bosnijas un Hercegovinas 
26

 gadījumā Padome 2010. gada decembrī pēc 3. oktobra vēlēšanām 

atkārtoti aicināja to konstruktīvi iesaistīties politiskā dialogā, lai izstrādātu kopīgu valsts nākotnes 

redzējumu un valdību programmā stingri iestrādātu ES darba kārtību. Darbību turpināja ES policijas 

misija Bosnijā un Hercegovinā. Misija EUFOR Althea turpināja efektīvi darboties, un drošības 

situācija visumā saglabājās mierīga un stabila. Kosovā 
27

 ES ar sava īpašā pārstāvja (ESĪP Kosovo) 

un ES tiesiskuma misiju Kosovā (EULEX Kosovo) saglabā spēcīgu klātbūtni, sekmējot cilvēktiesību 

ievērošanu, minoritāšu aizsardzību un kultūras un reliģiskā mantojuma aizsardzību. ESĪP intereses 

jomas 2010. gadā bija atbalsts politiskajam procesam un sadarbības un stabilitātes sekmēšana 

reģionā. ES tiesiskuma misija Kosovā (EULEX Kosovo) turpināja nozīmīgu stabilizējošu darbību. 

2010. gada decembrī Padome atkārtoti uzsvēra ES gatavību atvieglināt Belgradas un Prištinas 

dialoga procesu, par kuru pausts gandarījumus ANO Ģenerālās asamblejas Rezolūcijā 64/298, lai 

sekmētu sadarbību, gūtu panākumus ceļā uz ES un uzlabotu cilvēku dzīvi. Dialoga process kā tāds 

jau veicinātu mieru, drošību un stabilitāti reģionā.) Padome pauda gandarījumu par Prištinas un 

Belgradas apņēmību iesaistīties dialogā uz šā pamata un aicināja tās izrādīt konstruktīvu attieksmi.  

Padome 2010. gada decembrī stingri mudināja politiskās partijas Albānijā 
28

 pārvarēt pašreizējo 

politisko strupceļu – kas turpinās kopš 2009. gada jūnija vēlēšanām – izveidojot konstruktīvu un 

ilgtspējīgu politisku dialogu, lai virzītu ES noteiktās reformas, tostarp lai nodrošinātu pareizu 

parlamenta darbību. 

                                                 
26

 Eiropas Parlaments 2010. gada 17. jūnijā pieņēma rezolūciju par Bosniju un Hercegovinu 

(P7_TA-PROV(2010)0238). 
27

 Eiropas Parlaments 2010. gada 8. jūlijā pieņēma rezolūciju par Kosovu (P7_TA-

PROV(2010)0281). 
28

 Eiropas Parlaments 2010. gada 8. jūlijā pieņēma rezolūciju par Albāniju (P7_TA-

PROV(2010)0282). 
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Bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā koalīcijas valdība, kura izveidota 2008. gadā, 

arvien bija rīcībspējīga un stabila. Padome 2010. gada decembra secinājumos atzīmēja Komisijas 

ieteikumu sākt pievienošanās sarunas un apliecināja savu gatavību atgriezties pie šā jautājuma 

nākamās prezidentvalsts laikā. 

Būtiski ir saglabāt labas kaimiņattiecības, tostarp ANO aizbildniecībā sarunu ceļā rast savstarpēji 

pieņemamu risinājumu jautājumā par valsts nosaukumu.  

 

Āzija 

Turpinot palielināties Ķīnas 
29

 ietekmei reģionālās un pasaules lietās, ES mudināja Ķīnu iesaistīties 

reģionālās stabilitātes veicināšanā un uzņemties aktīvu lomu, tiecoties panākt risinājumu 

reģionālām krīzēm un pasaules mēroga problēmām. Gada pirmajā pusē uzmanība tika koncentrēta 

uz divpusēju attiecību stiprināšanu Lisabonas līguma izveidotajā sistēmā. Savstarpēju sapratni 

uzlabot palīdzēja Komisijas kolēģijas Ķīnas apmeklējums maijā un pirmais stratēģiskais dialogs starp 

valsts padomnieku Dai Bingguo un Augsto pārstāvi septembrī, arī Ķīnā. Saistībā ar ES veikto tās 

stratēģisko partneru pārskatīšanu Eiropadome 16. septembrī vienojās, ka Eiropai savas intereses un 

vērtības Ķīnā jāvirza aktīvāk, balstot tās uz savstarpību un abpusēju izdevīgumu. Tas arī kļuva par 

pamatu 13. ES un Ķīnas samitam Briselē 6. oktobrī. ES ir nobažījusies par cilvēktiesību stāvokļa 

pasliktināšanos Ķīnā. 2010. gada beigās divpusējās attiecības sarežģīja Ķīnas reakcija uz lēmumu 

piešķirt Nobela miera prēmiju ieslodzītajam disidentam Liu Xiaobo 
30

. 

Saistībā ar pašlaik notiekošo ES stratēģisko partneru pārskatīšanu Augstā pārstāve 2010. gada decembra 

Eiropadomē nāca klajā ar pirmo progresa ziņojumu par stratēģisko partnerību ar Ķīnu. Šī diskusija 

palīdzēs sagatavoties 14. samitam līdztekus augsta līmeņa saziņai, kuru veic abas puses.  

                                                 
29

 Eiropas Parlaments 2010. gada 25. novembrī pieņēma rezolūciju par situāciju Tibetā – plānu 

noteikt ķīniešu valodu par galveno mācību valodu (P7_TA-PROV(2010)0449). 
30

 Eiropas Parlaments 2010. gada 22. janvārī pieņēma rezolūciju par cilvēktiesību pārkāpumiem 

Ķīnā, īpaši par Liu Xiaobo lietu (P7_TA-PROV(2010)0006). 
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ES un Japānas samits (2010. gada 28. aprīlī) izdevās veiksmīgi. 2010. gadā ES un Japāna 

sadarbojās Provinču atjaunošanas grupās Afganistānā un pieņēma lēmumu turpināt izskatīt 

sadarbības iespējas, stiprinot Afganistānas policijas spējas, kā arī sarīkot spēju veicināšanas 

semināru Tadžikistānā, kas būtu vērsts uz robežu pārvaldes spēju veicināšanu. Japāna pirmo reizi 

pauda interesi par iespēju norīkot savu civilo personālu uz KDAP civilajām misijām. Notika auglīga 

mijiedarbība starp EU NAVFOR ATALANTA vienībām un Japānas Jūras pašaizsardzības spēkiem. 

ES un Japāna arī koordinēja savu atbalstu plānotā Džibutijas reģionālā apmācības centra darbībām, 

kā arī informācijas apmaiņas centriem Jemenā, Kenijā un Tanzānijā. 

ES un Korejas Republikas samitā (2010. gada 6. oktobrī) ES parakstīja brīvās tirdzniecības 

nolīgumu ar Dienvidkoreju un paaugstināja savas attiecības ar Seulu stratēģisku partnerattiecību 

pakāpē. 2010. gadā ES nāca klajā ar deklarācijām, kurās nosodīja KTDR darbības, kas bija vērstas 

pret Korejas Republiku un kuru rezultātā bija bojāgājušie.  

Ar Londonas un Kabulas konferencēm un NATO samitu Lisabonā 2010. gadā Afganistānā 
31

 sākās 

pārejas process, lai pakāpeniski nodotu atbildību Afganistānas valdībai. Tika pastiprināta arī civila 

palīdzība un reģionāla sadarbība. Pirmo reizi Kabulā tika iecelta persona, kura apvieno divus amatus 

– delegācijas vadītājs/ESĪP –, lai stiprinātu ES klātbūtni uz vietas atbilstīgi rīcības plānam. ES 

Afganistānā arī izvērsa vēlēšanu izvērtēšanas grupu par 2010. gada parlamenta vēlēšanām. ES policijas 

misija Afganistānā (EUPOL Afghanistan) turpināja sekmēt mieru, drošību un drošumu, kurus uz 

tiesiskumu balstītā sabiedrībā sniedz Afganistānas tautai. 

                                                 
31

 Eiropas Parlaments 2010. gada 16. decembrī pieņēma rezolūciju par jaunu stratēģiju 

Afganistānā (P7_TA-PROV(2010)0490). 
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2010. gada 4. jūnijā notika otrais ES ad hoc samits ar Pakistānu 
32

. Stratēģiskā dialoga stiprināšanai ES 

un Pakistāna vienojās izstrādāt piecu gadu iesaistīšanās plānu, iekļaujot konkrētus mērķus kopīgām 

darbībām. ES 2010. gada vasarā ātri reaģēja uz plūdiem, kuri bija vieni no postošākajiem Pakistānas 

vēsturē un kuros cieta vairāk nekā 20 miljoni cilvēku. Eiropadome 2010. gada 16. septembrī vienojās 

par kompleksa pasākumu kopuma izstrādi īstermiņa, vidēja un ilgtermiņa pasākumiem humānās 

palīdzības, attīstības un tirdzniecības jomā. Augstā pārstāve un Pakistānas ārlietu ministrs 2010. gada 

15. oktobrī Briselē kopīgi sarīkoja "Demokrātiskas Pakistānas draugu" grupas ministru sanāksmi 

Kopīgā komunikē pēc sanāksmes Pakistāna apņēmās veikt ekonomiskas un institucionālas reformas. 

2010. gadā sāka īstenot ES plānu ES rīcības stiprināšanai Afganistānā un Pakistānā, ņemot vērā 

konfliktu pastiprināšanos abās valstīs. 

ES un Indijas attiecībās 2010. gadā dominēja tieksme stiprināt stratēģiskās partnerības politisko un 

stratēģisko aspektu, kurš arvien nav pietiekami attīstīts. Šajā ziņā atskaites punktu iezīmēja Augstās 

pārstāves Indijas apmeklējums jūnijā. 2010. gada decembrī notika vienpadsmitais ES un Indijas 

samits, kuru kopīgi vadīja Eiropadomes priekšsēdētājs Van Rompuy un Komisijas priekšsēdētājs 

Barroso. Būtisks solis politisku un stratēģisku attiecību stiprināšanā bija samitā pieņemtā ES un 

Indijas deklarācija par starptautisko terorismu, kā arī vienošanās nākotnē pievērsties konkrētai 

drošības sadarbībai terorisma apkarošanas, kiberdrošības un pirātisma apkarošanas jomā. Visās 

minētajās sanāksmēs apsprieda arī reģionālas krīzes Dienvidāzijā, kā arī citus abpusēji svarīgus 

pasaules mēroga jautājumus. 2010. gadā notika arī Indijas un ES cilvēktiesību dialoga kārtējā 

sanāksme (kurā Indijas iestādēm nodeva sarakstu ar divdesmit nozīmīgākajiem cilvēktiesību 

aktīvistiem, kuru stāvoklim ES cieši seko), kā arī jau ierastais ES misiju vadītāju Kašmiras 

apmeklējums. 

                                                 
32

 Eiropas Parlaments 2010. gada 20. maijā pieņēma rezolūciju reliģisko brīvību Pakistānā 

(P7_TA-PROV(2010)0194). 
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ES un Šrilankas attiecībās 2010. gadā svarīgs jautājums arvien bija cilvēktiesības – ES augustā 

atcēla VPS+ tirdzniecības koncesijas, jo nebija ceļveža, kā valsts izpildīs savas starptautiskās 

saistības. Tomēr ES ir saglabājusi atvērtu iespēju atjaunot dialogu ar Kolombo, sākot ar dažiem 

nozaru jautājumiem, kas izraisa abpusēju interesi. 

Attiecībā uz Birmu/Mjanmu ES saglabāja savu daudzējādo pieeju. Tas nozīmē, ka tika saglabāti 

spēkā ierobežojošie pasākumi, bet vienlaikus turpināja sniegt humāno un attīstības palīdzību. 

Dialogu un kontaktus ar iestādēm uzturēja ASEM un ASEAN organizācijās. ES turpināja atbalstīt 

ANO centienus. Atbilstīgi Padomes 2010. gada 26. aprīļa secinājumiem ES turpināja centienus 

iesaistīties ar Birmas/Mjanmas iestādēm, kā arī opozīcijas un etnisko partiju pārstāvjiem, tostarp 

Aung San Suu Kyi, attiecībā uz valsts politiskajiem procesiem. ES pauda nožēlu, ka 7. novembra 

vēlēšanās iestādes neveica vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu brīvu, godīgu un ietverošu 

vēlēšanu procesu. ES arvien bija apņēmības pilna palīdzēt mierīgā pārejā uz leģitīmu, civilu 

pārvaldes sistēmu, kā arī mēģināt atbrīvot visus politiskos ieslodzītos. 

ES un ASEAN turpināja politisko dialogu ministru sanāksmē 2010. gada maijā. Šajā sanāksmē 

atkārtoti apstiprināja ES un ASEAN sadarbības un attiecību stratēģisko nozīmi. Šajā reizē ministri 

atzinīgi novērtēja progresu, izdarot grozījumus Līgumā par draudzību un sadarbību 

Dienvidaustrumu Āzijā, kas dod iespēju ES pievienoties līgumam, un viņi izteica cerību, ka ES 

varētu pievienoties līgumam. ES ir guvusi arī būtiskus panākumus sarunās par partnerības un 

sadarbības nolīgumiem ar vairākām ASEAN valstīm, jo īpaši Vjetnamu un Filipīnām 
33

. Ar 

minētajām divām valstīm parafēja nolīgumus. ES, saglabājot stratēģisko mērķi – panākt divu 

reģionu BTN –, vienlaikus arvien tiecās noslēgt divpusējus BTN ar atbilstīgām ASEAN valstīm un 

vienojās sākt sarunas ar Malaiziju 
34

 un Singapūru. 

                                                 
33

 Eiropas Parlaments 2010. gada 22. janvārī pieņēma rezolūciju par Filipīnām (P7_TA-

PROV(2010)0007). 
34

 Eiropas Parlaments 2010. gada 16. decembrī pieņēma rezolūciju par situāciju Malaizijā – 

prakse sodīt ar nūjas sitieniem (P7_TA-PROV(2010)0494). 
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Astotais ASEM (Āzijas un Eiropas tikšanās) samits notika Briselē 2010. gada 4.-5. oktobrī; tajā 

piedalījās 46 valstu vai valdību vadītāji, kā arī Eiropadomes priekšsēdētājs, Eiropas Komisijas 

priekšsēdētājs un ASEAN ģenerālsekretārs, pievēršoties tādiem jautājumiem kā pasaules 

ekonomikas pārvaldības uzlabošana, ilgtspējīga attīstība, pasaules mēroga jautājumi, reģionāli 

jautājumi, Āzijas un Eiropas cilvēku attiecības un ASEM nākotne. Papildus tradicionālajai 

priekšsēdētāja deklarācijai samits nāca klajā arī ar "Deklarāciju par efektīvāku pasaules pārvaldību", 

palīdzot pievērst uzmanību šai tēmai, gatavojoties G20 samitam Seulā. 

Āfrika  

2010. gadā ES turpināja attīstīt stratēģiskās attiecības ar Āfrikas Savienību (ĀS) un Āfrikas 

reģionālām organizācijām. Kontinentu attiecību galvenais politiskais pamats joprojām bija kopīgā 

Āfrikas un ES stratēģija. Trešajā Āfrikas un ES samitā 
35

 2010. gada novembrī pieņēma tās otro 

rīcības plānu (2011.–2013. gadam). Gada laikā notika vairākas citas svarīgas sanāksmes, jo īpaši ES 

PDK un ĀS PDK trešā kopīgā konsultatīvā sanāksme.  

Saistībā ar miera un drošības partnerību tika gūti sasniegumi, panākot Āfrikas Miera un drošības 

sistēmas darbotiesspēju. Tika veiksmīgi noslēgts vēsturē pirmais kontinenta mēroga apmācības 

cikls, kurā izvērtēja ĀS spējas plānot, pārvaldīt un īstenot ĀS vadītu miera atbalsta operāciju. 

Būtiski sasniegumi demokrātiskas pārvaldības un cilvēktiesību jomā bija ES un Āfrikas platformas 

sākšana dialogam par pārvaldi, ES finansiāls atbalsts ĀS Vēlēšanu atbalsta fondam, labāka ES un 

ĀS vēlēšanu novērošanas misiju koordinācija, pilsoniskās sabiedrības semināru organizēšana par 

cilvēktiesībām, ES un ĀS cilvēktiesību dialogs divreiz gadā un atbalsts Āfrikas Profesionālapskates 

mehānismam. 

                                                 
35

 Eiropas Parlaments 2010. gada 15. decembrī pieņēma rezolūciju par ES un Āfrikas stratēģisko 

partnerattiecību nākotni pēc trešā ES un Āfrikas samita (P7_TA-PROV(2010)0482). 
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2010. gadā tika veikti jauni pasākumi ES stratēģiskās partnerības stiprināšanai ar Dienvidāfriku. 

2010. gada 28. septembrī notika trešais ikgadējais Dienvidāfrikas un Eiropas Savienības samits, 

kurš deva iespēju iesaistīt Dienvidāfriku kā vadošu spēku un potenciālu kontaktu veidotāju, jo īpaši 

klimata pārmaiņu jautājumā un efektīvas daudzpusējas sistēmas izveidē. Citas nozīmīgas sanāksmes 

gada laikā bija politiskā dialoga sanāksme ministru līmenī, kura 2010. gada 11. maijā tika rīkota 

Briselē un kuru kopīgi vadīja AP un Dienvidāfrikas starptautisko attiecību un sadarbības lietu 

ministrs, kā arī oktobrī notikušais AP Dienvidāfrikas apmeklējums. 

Sāhelas reģionā arvien bija vērojamas savstarpēji cieši saistītas drošības un attīstības problēmas. 

2010. gadā islamiskajā Ziemeļāfrikā pieauga Al-Qaeda veikta nelikumīga tirdzniecība, uzbrukumi 

Eiropas pilsoņiem, kā arī viņu nolaupīšana un nogalināšana. Pārrobežu drošības draudus pastiprināja 

neatrisināta iekšējā spriedze, savukārt valstu nestabilitāte un vājums, izglītības un nodarbinātības iespēju 

trūkums, it īpaši jauniešu vidū, kavēja attīstības centienus. Tas bija iemesls ES stratēģijas izstrādei 

attiecībā uz drošību un attīstību Sāhelā. Pamatojoties uz jau esošo valstu, divpusējo un daudzpusējo 

iesaisti, ES cieši sadarbosies ar reģiona valstu iestādēm, pilsonisko sabiedrību un reģionālām un 

starptautiskām struktūrām, tostarp Āfrikas Savienību un Rietumāfrikas valstu ekonomikas kopienu 

(ECOWAS). 

Politiskā un drošības situācija Gvinejā-Bisavā turpināja pasliktināties – aprīlī notika militārs 

dumpis, kuru ES stingri nosodīja, un pēc tam personas, kuras ir iesaistītas antikonstitucionālos un 

citos nelikumīgos notikumos, iecēla augstākajos militārajos amatos, to arī stingri nosodīja ES 

Augstā pārstāve. Ņemot vērā šos negatīvos notikumus, ES nolēma izbeigt KDAP misiju EU SSR 

GUINEA BISSAU un izpētīt iespēju sākt Kotonū nolīguma 96. panta procedūru un iespējamās 

sankcijas. 
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Gvinejā politiskā situācija uzlabojās – mierīgi noslēdzās pirmās brīvās un pārredzamās vēlēšanas 

kopš valsts ir ieguvusi neatkarību, un decembrī amatā stājās jauns prezidents. Tas iezīmēja būtisku 

atskaites punktu Gvinejas virzībā uz demokratizāciju un tiesiskumu. ES saglabāja spēkā vairākus 

instrumentus – 96. panta pasākumus, ierobežojošus pasākumus, tostarp sankcijas, ieroču embargo 

un līdzekļu iesaldēšanu valdošā militārā režīma locekļiem un ar viņiem saistītajām personām.  

Kotdivuārā 
36

 28. novembrī notikušās prezidenta vēlēšanu otrās kārtas rezultātus, kurus atzina 

starptautiskā sabiedrība, amata pilnvaras pildošais prezidents neatzina. Tas izraisīja smagu krīzi. ES 

stingri atbalstīja ANO, kā arī Āfrikas vadību un atbildību, jo īpaši ECOWAS un Āfrikas Savienības 

centienus. ES uzlika sankcijas amata pilnvaras pildošajam prezidentam un citām personām, kuras 

iesaistītas nelikumīgās, vardarbīgās un antidemokrātiskās darbībās, un 2010. gada decembrī 

papildināja melno sarakstu, iekļaujot tajā gan atbilstīgas personas, gan vienības. 

2010. gadā ES bija nozīmīgs spēks Āfrikas ragā un demonstrēja savu nepārtraukto ieinteresētību 

reģionā, jūnijā pieņemot Padomes secinājumus. Secinājumos Augstā pārstāve un Komisija tiek 

aicinātas nākt klajā ar priekšlikumiem visaptverošai ES stratēģijai attiecībām ar Āfrikas ragu. 

2010. gadā ES pastiprināja centienus pirātisma apkarošanai pie Somālijas krastiem, izmantojot 

kompleksu pieeju – tajā ietverta gan KDAP operācija EU NAVFOR Atalanta, gan pirātisma cēloņu 

apkarošana Somālijā (skatīt aprakstu par operācijām E nodaļā "Efektivitātes, spēju un saskaņotības 

uzlabošana"). 

ES aktīvi iesaistījās Somālijas krīzes mierīgā un noturīgā atrisināšanā, ievērojot Džibuti nolīgumu, 

ciešā koordinācijā ar ANO un ĀS. ES pastiprināja savu apņēmību piemērot Somālijai kompleksu 

pieeju, kurai ir politiskais, drošības, attīstības un humānās palīdzības aspekts. Tā uzsāka KDAP 

misiju, lai apmācītu Somālijas drošības spēkus (EUTM Somalia).  

 

                                                 
36

 Eiropas Parlaments 2010. gada 16. decembrī pieņēma rezolūciju par situāciju Kotdivuārā 

(P7_TA-PROV(2010)0492). 
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Sudānā darba kārtību noteica 2010. gada aprīļa vēlēšanas un jo īpaši gatavošanās 2011. gada 

janvārī paredzētajam referendumam par Dienvidsudānas pašnoteikšanos. ES uzraudzīja 

vēlēšanas, kā arī referenduma gatavošanās darbus, tostarp vēlētāju reģistrāciju. ES turpināja 

atbalstīt ĀS augsta līmeņa īstenošanas darba grupu Sudānai, kura sniedza būtisku palīdzību 

Vispārējā miera nolīguma pusēm to sarunās par neatrisinātajiem jautājumiem un 

pēcreferenduma jautājumiem. 2010. gadā ESĪP Sudānā uzsvaru lika uz Vispārējā miera 

nolīguma (VMN) īstenošanu Sudānā, īpaši uz vispārējo vēlēšanu rīkošanu aprīlī un 

gatavošanos referendumam par Dienvidsudānas pašnoteikšanos 2011. gada janvārī, kā arī 

Dohas sarunām par stabila un vispārēja miera nolīguma panākšanu Dārfūrai. 

Pēc nelikumīga apvērsuma, kas 2009. gadā notika Madagaskarā 
37

, Padome jūnijā nolēma pieņemt 

pasākumus atbilstīgi Kotonū nolīguma 96. pantam, kuri ietekmēja ES palīdzību. Ar minētajiem 

pasākumiem papildināja ĀS jau ieviestos pasākumus. ES atbalstīja Dienvidāfrikas attīstības 

kopienas (SADC) vidutāja lomu. 

Lielo ezeru reģionā bija vērojams nepārtraukts progress attiecībās starp Kongo Demokrātisko 

Republiku (KDR) 
38

 
39

 un Ruandu. KDR austrumos notiekošais miera process joprojām bija politiski un 

militāri sarežģīts, un situācija saistībā ar cilvēktiesībām un labu pārvaldību valstī vēl aizvien bija 

nopietna. ES ar divu KDAP misiju klātbūtni – EUSEC un EUPOL – arvien ir iesaistīta drošības sektora 

reformā; abu misiju pilnvaras atjaunināja un saskaņoja. ESĪP Lielo ezeru reģionā turpināja nodrošināt 

reģionālo politisko procesu pārraudzību Lielo ezeru reģionā (Goma, Nairobi, Džuta un Burundi), tostarp 

pēc miera iestāšanās procesa mehānismus. Turklāt ESĪP aktīvi iesaistījās tādās svarīgās ES interešu 

jomās kā cīņa pret seksuālo vardarbību KDR, cīņa pret dabas resursu nelikumīgu izmantošanu un cīņa 

pret FDLR diasporu. ESĪP nodrošināja vietējā mēroga politisko vadību divām KDAP misijām KDR 

(EUPOL un EUSEC). 

                                                 
37

 Eiropas Parlaments 2010. gada 11. februārī pieņēma rezolūciju par situāciju Madagaskarā 

(P7_TA-PROV(2010)0032). 
38

 Eiropas Parlaments 2010. gada 17. jūnijā pieņēma rezolūciju par situāciju Kongo 

Demokrātiskajā Republikā: Floribert Chebeya Bahizire lieta (P7_TA-PROV(2010)0244). 
39

 Eiropas Parlaments 2010. gada 7. oktobrī pieņēma rezolūciju par nespēju aizsargāt 

cilvēktiesības un tiesiskumu Kongo Demokrātiskajā Republikā (P7_TA-PROV(2010)0350). 
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Panākumi tika konstatēti arī Burundi miera procesā. Nemiernieku kustība FNL atbruņojās, tika 

demobilizēta un pārveidota politiskā partijā. 2010. gada vēlēšanu cikls (prezidenta, likumdevēja un 

vietējās vēlēšanas) noritēja labi, ko apstiprināja Eiropas vēlēšanu novērošanas misija.  

Ziemeļamerika un Dienvidamerika 

2010. gadā vēl vairāk tika stiprināta stratēģiskā partnerība starp ES un Amerikas Savienotajām 

Valstīm. Augstā pārstāve un valsts sekretāre Clinton sazinājās bieži un cieši. Tas jo īpaši notika pēc 

janvāra zemestrīces Haiti un mobilizējot starptautisko atbalstu Pakistānai pēc plūdu izraisītās 

katastrofas gada vidū.  

ES un ASV samitā 
40

, kas notika Lisabonā 2010. gada 20. novembrī, uzmanība tika veltīta 

darbavietām un izaugsmei, pasaules mēroga problēmām, mūsu pilsoņu drošībai un ārpolitikai. Tajā 

kā svarīgu drošības problēmu un būtisku ES un ASV sadarbības jomu noteica kiberdrošību, un ar to 

izveidoja ES un ASV darba grupu šajā jautājumā. Tika uzsvērta Transatlantiskās ekonomikas 

padomes (TEC), kuras sanāksme notika 2010. gada 17. decembrī, nozīme, kā arī izcelta tās loma 

tirdzniecības veicināšanā un darbavietu izveidē. ES un ASV samitā notika arī ES un ASV attīstības 

dialogs, kuram piešķīra jaunu pilnvarojumu – līdz ceturtajam augsta līmeņa forumam par palīdzības 

efektivitāti, kurš paredzēts Busanā 2011. gada novembrī, izstrādāt darba plānu sadarbības 

uzlabošanai palīdzības efektivitātes jomā. Pirms samita notika ES un ASV Enerģētikas padomes 

ministru sanāksme, kuru kopīgi vadīja Augstā pārstāve/priekšsēdētāja vietniece un valsts sekretāre 

Clinton. 

Gan ES, gan ASV lielas bažas arvien izraisīja Irānas kodolprogramma. Līdztekus ciešām ES un 

ASV konsultācijām notika pārrunas starp Irānu un Ķīnu, Franciju, Vāciju, Krieviju, Apvienoto 

Karalisti, ASV un ES Augsto pārstāvi. Gan ES, gan ASV stingri atbalstīja ANO DP Rezolūcijas 

Nr. 1929 pieņemšanu, ar kuru paplašināja ierobežojošus pasākumus pret Irānu. 

                                                 
40

 Eiropas Parlaments 11. novembrī pieņēma rezolūciju par gaidāmo ES un ASV augstākā 

līmeņa sanāksmi un Transatlantiskās ekonomikas padomes sanāksmi (P7_TA-

PROV(2010)0396). 
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ES un ASV sadarbību izvērsa, attiecinot to uz arvien vairākām krīžu pārvarēšanas operācijām, 

tostarp EUTM Somalia, EUNAVFOR Atalanta, ES tiesiskuma misiju Kosovā (EULEX), kurām 

ASV norīkoja arī savu personālu. Afganistānā centieni saistījās ar EUPOL sadarbību ar 

Afganistānas pārejas posma drošības apvienoto pavēlniecību (CSTC-A) un ASV vadītu apmācības 

misiju, kura tagad ir saistīta ar jauno NATO mācību misiju Afganistānā (NTM-A). 18. novembrī tika 

noslēgts ES un ASV kosmosa drošības nolīgums pētniecības un sadarbības jomā. Ir paplašinājusies 

arī ES un ASV sadarbība apmācības un mācību jomā. Jūnijā ASV novērotāja statusā piedalījās 

piektajās ES militārajās mācībās MILEX 10. 

ES un ASV turpināja ciešu sadarbību terorisma apkarošanas jomā, tostarp noslēdzot nolīgumu 

par Teroristu finansēšanas izsekošanas programmu. Turklāt, pamatojoties uz decembrī pieņemto 

pilnvarojumu, tika sāktas sarunas attiecībā uz nolīgumu par pasažieru datu reģistru. 

ES un Kanādas 
41

 samits Briselē 2010. gada maijā bija iespēja plašām diskusijām. Tajā tostarp 

apsprieda divpusējās darba kārtības pārskatīšanu, pievēršoties pašlaik notiekošajām sarunām par 

visaptverošu ekonomikas un tirdzniecības nolīgumu, sadarbībai ārpolitikas un drošības politikas 

jomā, starptautiskiem jautājumiem un Kanādas prezidentūrai G8. 2010. gadā Kanāda turpināja cieši 

iesaistīties ES KDAP misijās Afganistānā, palestīniešu teritorijās un Kosovā. Kanādas novērotāji 

piedalījās ES vēlēšanu novērošanas misijās Sudānā, Etiopijā un Burundi. Padome 6. decembrī 

pieņēma pilnvarojumu sarunām par uzlabotu ES un Kanādas pamatnolīgumu. 

                                                 
41

 Eiropas Parlaments 2010. gada 5. maijā pieņēma rezolūciju par ES un Kanādas augstākā 

līmeņa sanāksmi (P7_TA-PROV(2010)0142). 
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2010. gadā turpināja stiprināt politiskās attiecības ar Latīņameriku un Karību jūras reģiona 

valstīm 
42

. Madridē 2010. gada 18. maijā notika sestais ES un Latīņamerikas un Karību jūras 

reģiona valstu samits, kurā piedalījās Eiropadomes un Eiropas Komisijas priekšsēdētājs, kā arī 

Augstā pārstāve. Samitā tika noslēgtas sarunas par asociācijas nolīgumu ar Centrālameriku, pēc ilga 

strupceļa atsāktas sarunas par asociācijas nolīgumu ar Mercosur valstīm, sāka Latīņamerikas 

ieguldījumu mehānisma (LAIF) darbību, pieņēma lēmumu izveidot ES un Latīņamerikas un Karību 

jūras reģiona valstu fondu, kā arī pieņēma rīcības plānu konkrētu darbību īstenošanas veicināšanai 

svarīgākajās jomās. Samita ietvaros notika vairākas svarīgas sanāksmes, tostarp ES un 

Latīņamerikas un Karību jūras reģiona valstu ārlietu ministru sanāksme. 

ES un Meksikas samitā (16. maijā) oficiāli apstiprināja ES un Meksikas stratēģiskās partnerības 

kopīgo izpildes plānu un vienojās par to, ka ir svarīgi sākt nozaru politikas dialogus 

makroekonomiskos jautājumos un drošības jomā. 

Samits ar Čīli (17. maijā) apstiprināja, ka asociācijas nolīguma īstenošana pēdējos gados ir 

noritējusi sekmīgi. Tajā pievērsās arī situācijai pēc 2010. gada februāra zemestrīces. 

Samitā ar Mercosur valstīm (17. maijā) papildus sarunu atsākšanai par asociācijas nolīgumu 

vadītāji apņēmās izvairīties no protekcionisma, panākt ciešāku sadarbību zinātnes un tehnoloģiju 

jomā un pastiprināt koordināciju starptautiskos forumos. 

Samitā ar Andu Kopienu (19. maijā) pauda gandarījumu par sarunu pabeigšanu par tirdzniecības 

nolīgumu ar Kolumbiju un Peru un apņēmās pastiprināt sadarbību narkotiku apkarošanas jomā. 

Samitā ar Centrālameriku 19. maijā vienojās pastiprināt sadarbību ar drošību un klimata 

pārmaiņām saistītos jautājumos. 

                                                 
42

 Eiropas Parlaments 2010. gada 5. maijā pieņēma rezolūciju par ES stratēģiju attiecībām ar 

Latīņameriku (P7_TA-PROV(2010)0141). 
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ES un Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna reģiona valstu Karību foruma 

(CARIFORUM) samitā 17. maijā tika pausts atbalsts iepriekš pavasarī sāktajam atjauninātajam 

reģionālajam politiskajam dialogam, kā arī tika nolemts sākt izstrādāt kopīgu ES un Karību jūras 

reģiona valstu stratēģiju un tika pieņemts vispārējs pamats. 

Savu artavu Madrides samitā deva Eiropas un Latīņamerikas Parlamentārā asambleja 

(EUROLAT), 15. maijā nākot klajā ar vairākiem ieteikumiem attiecībā uz tādiem jautājumiem kā 

divu reģionu sadarbība, reģionālās integrācijas procesi, ES un Latīņamerikas un Karību jūras 

reģiona fonds, migrācija, klimata pārmaiņas, atjaunojamie enerģijas avoti un finanšu krīze. 

ES un Brazīlijas samitā 2010. gada jūlijā apliecināja mūsu stratēģisko attiecību stiprumu. Tajā 

pievērsās klimata pārmaiņām, starptautiskajai ekonomikas un finanšu krīzei un G-20 sanāksmei. 

Tika parakstīti nolīgumi civilās aviācijas jomā, un tika sākta trīspusēja sadarbības ierosme ar 

Mozambiku bioenerģētikas jomā. 

Parīzē 10. jūnijā notika piektā ES un Kubas 
43

 politiskā dialoga sēde. Tika pārrunāti cilvēktiesību 

jautājumi, kā arī starptautiskās darba kārtības jautājumi, jo īpaši jautājums par klimata pārmaiņām. 

25. oktobra Ārlietu padome pilnvaroja Augsto pārstāvi veikt analīzi par Kubas valdības veiktajiem 

pasākumiem un vadīt apspriežu procesu par to ietekmi uz ES. Pamatojoties uz kopējo nostāju, 

Augsto pārstāvi pilnvaroja apzināt rezultātus un ziņot par progresu, kas ir daļa no apspriežu procesa. 

Pēc traģiskās zemestrīces Haiti 
44

 2010. gada janvārī ES mobilizēja būtisku humānās palīdzības un 

attīstības atbalstu cietušajiem iedzīvotājiem. ES sniedza svarīgu budžeta atbalstu valdības darbības 

uzturēšanai, kā arī finansējumu vēlēšanu procesa atbalstam. Augstā pārstāve apmeklēja Haiti 

2010. gada martā un kopā ar komisāru Piebalgu un komisāri Georgieva piedalījās 2010. gada marta 

Ņujorkas starptautisko līdzekļu devēju konferencē Haiti atjaunošanas atbalstam, kurā paziņoja, ka 

ES vienotais atbalsts būs vairāk nekā EUR 1,2 miljardi. 

                                                 
43

 Eiropas Parlaments 2010. gada 11. martā pieņēma rezolūciju par situāciju Kubā (P7_TA-

PROV(2010)0063). 
44

 Eiropas Parlaments 2010. gada 10. februārī pieņēma rezolūciju par zemestrīci Haiti (P7_TA-

PROV(2010)0015). 
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Visa gada laikā notika kopīgo komiteju sanāksmes ar Argentīnu, Meksiku un Čīli. Sanāksmē ar 

Argentīnu pieņēma kopīgo darba plānu laikposmam no 2010. līdz 2013. gadam, kura mērķis ir 

divpusējo attiecību padziļināšana. Sanāksmē ar Meksiku radās izdevība izvērtēt ES un Meksikas 

stratēģiskās partnerības izpildes plāna īstenošanu. Gada laikā tika īstenots pirmais cilvēktiesību 

dialogs ar Meksiku 
45

. Apspriedēs ar Čīli pievērsās daudzām divpusējo attiecību jomām, tostarp 

attīstības un inovācijas asociācijas (ADI) īstenošanai. Apakšreģionālā līmenī 2010. gada martā 

notika ES un Andu Kopienas sanāksme, kurā izskatīja vairākus mūsu pašreizējo attiecību 

aspektus, tostarp narkotiku apkarošanu, klimata pārmaiņas un stāvokli saistībā ar ES sadarbību. 

Rio grupas ministru sanāksmē (2010. gada septembris, Ņujorka) apsprieda Latīņamerikas un 

Karību jūras reģiona valstu kopienas (CELAC) perspektīvas. 

 

B. Draudu un pasaules mēroga problēmu risināšana 

Masu iznīcināšanas ieroču neizplatīšana un atbruņošanās 

ES darbību pamatā arī 2010. gadā bija 2003. gada ES Stratēģija masu iznīcināšanas ieroču (MII) 

izplatīšanas novēršanai 
46

 un 2005. gada ES Stratēģija vieglo un kājnieku ieroču (VIKI) nelikumīgas 

uzkrāšanas un tirdzniecības apkarošanai 
47

. Darbībās pievērsās 2008. gada rīcības plāna īstenošanai 

MII jomā 
48

, kura mērķis ir masu iznīcināšanas ieroču neizplatīšanas politiku noteikt par ES un 

dalībvalstu politikas pārnozaru prioritāti, uzlabojot informētību, apzinot paraugpraksi un sekmējot 

labāku koordināciju. 

                                                 
45

 Eiropas Parlaments 2010. gada 11. martā pieņēma rezolūciju par vardarbības pastiprināšanos 

Meksikā (P7_TA-PROV(2010)0067). 
46

  http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/03/st15/st15708.en03.pdf 
47

  http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/06/st05/st05319.en06.pdf 
48

  http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st17/st17172.en08.pdf 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/03/st15/st15708.en03.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/06/st05/st05319.en06.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st17/st17172.en08.pdf
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ES turpināja atbalstīt attiecīgo starptautisko līgumu un citu instrumentu vispārēju piemērošanu, kā 

arī to pilnīgu īstenošanu. Tālab jo īpaši tika veiktas konkrētas darbības un projekti, kurus finansēja 

no KĀDP budžeta 
49

. ES turpināja arī iestrādāt MII 
50

 un VIKI 
51

 neizplatīšanu līgumattiecībās ar 

trešām valstīm. Par šādām klauzulām 2010. gadā vienojās ar vairākām valstīm, tostarp ar Vjetnamu, 

Filipīnām un Mongoliju. 

 

Masu iznīcināšanas ieroči un to nogādes līdzekļi  

ES deva ieguldījumu 2010. gada Kodolieroču neizplatīšanas līguma (KNL) pārskatīšanas 

konferences veiksmīgā iznākumā un ir apņēmības pilna īstenot pieņemtos rīcības plānus par visiem 

trijiem KNL pīlāriem, kodolatbruņošanos, ieroču neizplatīšanu un kodolenerģijas izmantošanu 

miera mērķiem, tostarp saprašanos, kas panākta attiecībā uz Tuvajiem Austrumiem. Pēc KNL 

pārskatīšanas konferences ES pastiprināja centienus sagatavot ES semināru, kuram jānotiek 

2011. gadā, lai īstenotu Padomes Lēmumu 2010/799, ko pieņēma 2010. gada 13. decembrī un ar ko 

atbalsta uzticības veicināšanas procesu, lai Tuvajos Austrumos izveidotu zonu, kurā nav masu 

iznīcināšanas ieroču un to nogādes līdzekļu. 

Kārtējie centieni iesaistīties jēgpilnās sarunās ar Irānu, kurus īstenoja Augstā pārstāve kopā ar Ķīnu, 

Franciju, Vāciju, Krievijas Federāciju, Apvienoto Karalisti un ASV, sadūrās ar Irānas neatbilstīgu 

reakciju. Tādēļ ANO DP pieņēma papildu sankcijas, kuras papildināja ar jauniem ES pasākumiem. 

ES mērķis joprojām ir veidot ilgtermiņa attiecības ar Irānu, balstoties uz uzticēšanos un sadarbību. 

Tas ir atkarīgs no progresa visās jomās, kuras izraisa bažas, galvenokārt kodolprogrammas jomā, 

tomēr arī terorisma jomā un saistībā ar Irānas pieeju Tuvo Austrumu miera procesam, reģionāliem 

jautājumiem un cilvēktiesībām. 

                                                 
49

 Sk. I un III pielikumu [vieta sarakstam: pilnīgs saraksts jāiesniedz EĀDD politikas 

koordinācijas/Relex wp grupai]. 
50

 Plašāka informācija ir pieejama EĀDD Masu iznīcināšanas ieroču neizplatīšanas 

departamenta vietnē: http://www.consilium.europa.eu/showpage.aspx?id=392&lang=en 
51 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st17/st17186.en08.pdf  

http://www.consilium.europa.eu/showpage.aspx?id=392&lang=en
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st17/st17172.en08.pdf
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Attiecībā uz Ziemeļkoreju (KTDR) 
52

 ES turpināja stingri atbalstīt sešu pušu sarunu procesu un 

ANO DP Rezolūcijas Nr. 1718 un Nr. 1874 īstenošanu. Tā iedrošināja korejiešus panākt savstarpēju 

izlīgumu, kā arī reģionālu stabilitāti un kodolatbruņošanos Korejas pussalā. ES arvien bija 

nobažījusies par KTDR masu iznīcināšanas ieroču arējās izplatīšanas darbībām. ES atgādināja, ka 

KTDR pilnībā, pārbaudāmi un neatgriezeniski jāatsakās no visiem kodolieročiem un 

realizējamajām kodolprogrammām 
53

. 

ES turpināja veicināt Līguma par kodolizmēģinājumu vispārējo aizliegumu (CTBT) drīzu 

stāšanos spēkā un pieņēma Padomes lēmumu 
54

, lai sniegtu turpmāku atbalstu Līguma par 

kodolizmēģinājumu vispārējo aizliegumu organizācijas (CTBTO) sagatavošanas komisijas 

darbībām. 

ES arī turpināja sniegt atbalstu Starptautiskajai Atomenerģijas aģentūrai (SAEA) Vīnē. ES 

arvien ir lielākā līdzekļu devēja kodoldrošības fondā, no kura iegūst vairāk nekā 50 valstis Āfrikā, 

Tuvajos Austrumos, Latīņamerikā un Āzijā, un ir gatava ar būtisku devumu piedalīties SAEA 

kodoldegvielas bankā un SAEA drošības pasākumu laboratorijas Zeibersdorfā modernizēšanā. 

Saskaņā ar Globālo partnerību ES ir gatava 2012. gadā izpildīt savas saistības EUR 1 miljarda 

apjomā, no kura šobrīd ir izlietoti vairāk nekā EUR 800 miljoni un piešķirti – EUR 900 miljoni.  

Ķīmisko ieroču konvencijas (CWC) jomā tika turpināti pasākumi, kas saistīti ar konvencijas 

vispārēju piemērošanu un pilnīgu īstenošanu. ES savā darbā turpināja balstīties uz 2009. gada jūlijā 

pieņemto Padomes lēmumu, kura pamatā ir veiksmīga sadarbības pieredze starp ES un Ķīmisko 

ieroču aizliegšanas organizāciju (OPCW). ES arī sāka izstrādāt savu nostāju attiecībā uz OPCW 

nākotni. 

                                                 
52

 Eiropas Parlaments 2010. gada 8. jūlijā pieņēma rezolūciju par situāciju Ziemeļkorejā 

(P7_TA-PROV(2010)0279). 
53 Padomes Regula (ES) Nr. 1283/2009 (2009. gada 22. decembris), ar ko groza Regulu (EK) 

Nr. 329/2007 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Korejas Tautas Demokrātisko 

Republiku. OV L346, 23.12.2009., 1.-25. lpp. 
54 Padomes Lēmums 2010/461/KĀDP (2010. gada 26. jūlijs) par atbalstu Līguma par 

kodolizmēģinājumu vispārējo aizliegumu organizācijas (CTBTO) sagatavošanas komisijas 

darbībām, lai nostiprinātu tās uzraudzības un pārbaudes spējas, kā arī īstenojot ES Stratēģiju 

masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai. 
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ES turpināja novērst draudus, ko rada bioloģiskie ieroči, kuri rada arvien lielākas bažas visā 

pasaulē. To veica, pamatojoties uz divām vienotajām rīcībām – par atbalstu Bioloģisko un toksisko 

ieroču konvencijai (BTIK), kura ietver vairākus projektus, kas paredzēti, lai sniegtu atbalstu 

vispārējai piemērošanai, īstenošanai valstu līmenī un uzticības veicināšanas pasākumiem, un par 

atbalstu Pasaules Veselības organizācijas darbībām bioloģiskā drošuma un bioloģiskās drošības 

jomā, īstenojot starptautiskos noteikumus veselības jomā, atzīstot bioloģiskā drošuma un 

bioloģiskās drošības profilakses pasākumu nozīmi starptautiskajā drošībā. ES arī sāka sagatavot 

savas prioritātes (pārliecība par ievērošanu, īstenošana valstu līmenī un konvencijas vispārēja 

piemērošana), lai nodrošinātu 2011. gada BTIK pārskatīšanas konferences veiksmīgu iznākumu, un 

tālab rīkoja intensīvas konsultācijas līdztekus iesaistīto valstu 2010. gada sanāksmei. 

Attiecībā uz eksporta kontroles procesiem ES atbalstīja ANO DP Rezolūciju Nr. 1540, Nr. 1673 

un Nr. 1810 īstenošanu, izmantojot Padomes lēmumu 
55

, kura mērķis ir uzlabot trešo valstu 

amatpersonu prasmes un spējas. ES līdzfinansēja vairākus reģionālus seminārus, kuri ļāva izvērtēt 

īpašas vajadzības un nepilnības eksporta kontroles jomā. 

ES turpināja īstenot Padomes lēmumu 
56

, atbalstot Hāgas rīcības kodeksu (HCoC). Tas ir vienīgais 

starptautiskais instruments attiecībā uz raķetēm, kuras ir MII galvenais nogādes līdzeklis. Ir svarīgi 

tajā iesaistīt valstis, kuras nav to parakstījušas. 

ES turpināja darbu ar projektu starptautiskam rīcības kodeksam, ar kuru uzlabo uzticības 

veidošanu un pārredzamību darbībām kosmosā, apspriežoties ar trešām valstīm. 

                                                 
55 Padomes Vienotā rīcība 2008/368/KĀDP, kas pieņemta 2008. gada 14. maijā (OV L 127, 

15.5.2008., 78.–83. lpp.). 
56 Padomes Lēmums 2008/974/KĀDP, kas pieņemts 2008. gada 18. decembrī (OV L 345, 

23.12.2008., 91.–95. lpp.). 
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Parastie ieroči – Kājnieku ieroči un vieglie ieroči (VIKI), kājnieku mīnas un sprādzienbīstamās kara 

paliekas 

Dalībvalstu eksporta kontroles politikā attiecībā uz parastajiem ieročiem norādes tika joprojām 

ņemtas no Padomes 2008. gada decembra kopējās nostājas, kurā ir paredzēti vispārēji noteikumi 

militāru tehnoloģiju un iekārtu eksportam. Īstenojot minēto kopējo nostāju, ES dalībvalstis piemēro 

saprātīgu un pārredzamu ieroču eksporta kontroli. 

2010. gadā ES īpaši aktīvi darbojās ar informēšanas, finansēšanas un atbalsta ierosmēm, lai 

stiprinātu efektīvas ieroču eksporta kontroles īstenošanu trešās valstīs. ES turpināja atbalstīt 

sarunas par ieroču tirdzniecības līgumu, visā pasaulē veicot intensīvus informēšanas centienus 
57

. 

2010. gadā pieņēma Padomes lēmumu atbalstīt ITL sarunu procesu. 

Atbilstīgi savai 2005. gada stratēģijai minētajā jautājumā ES turpināja visos daudzpusējos forumos 

un savā politiskajā dialogā ar trešām valstīm sekmēt stingru kājnieku ieroču un vieglo ieroču 

(VIKI) kontroli. Piemēram, ES finansēja instrumentu un paņēmienu izstrādi, lai apzinātu un atklātu 

aizdomās turētus kravas lidaparātus, par kuriem ir aizdomas, ka tie ir iesaistīti VIKI nelikumīgā 

tirdzniecībā 
58

. Tā arī sniedza palīdzību saistībā ar ieroču krājumu pārvaldību, vākšanu, reģistrēšanu 

un ziņošanu par ieroču nodošanu un pārpalikuma iznīcināšanu Rietumbalkānos. 

                                                 
57 Padomes Lēmums 2009/42/KĀDP (2009. gada 19. janvāris) par atbalstu ES darbībām, aicinot 

trešās valstis parakstīt ieroču tirdzniecības līgumu Eiropas drošības stratēģijas sistēmā (OV 

L 17, 22.1.2009., 39.–44. lpp.), un Padomes Lēmums 2010/336/KĀDP (2010. gada 14. jūnijs) 

par ES darbībām, saskaņā ar Eiropas Drošības stratēģiju atbalstot ieroču tirdzniecības līgumu 

(OV L 152, 18.6.2010., 14.–20. lpp.). 
58 Padomes Lēmums 2010/765/KĀDP, kas pieņemts 2010. gada 2. decembrī (OV L 327, 

11.12.2010., 44.–48. lpp.). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010D0765:EN:NOT
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ES turpināja sekmēt Otavas Konvencijas par kājnieku mīnām, kā arī Konvencijas par kasešu 

munīciju (CCM) vispārēju piemērošanu un pilnīgu īstenošanu. ES 2010. gadā aktīvi darbojās arī 

sarunās par ANO Parasto ieroču konvencijas (CCW) jaunu protokolu par kasešu munīciju un 

novērotāja statusā piedalījās pirmajā Oslo Konvencijas par kasešu munīciju pušu konferencē 

(Vjentjanā, 2010. gada 8.–12. novembrī) 
59

. 

Terorisms 

2010. gadā, izmantojot ANO sistēmu, savās attiecībās ar trešām valstīm un starptautiskām 

organizācijām ES pievērsās terorisma draudiem. To darot, tā vadījās pēc principa, ka efektīvi 

terorisma apkarošanas pasākumi un cilvēktiesību, pamatbrīvību un tiesiskuma aizsardzība ir 

savstarpēji papildinoši un pastiprinoši mērķi. Tematisku jomu ziņā prioritāti piešķīra profilaksei, 

radikalizācijas un teroristu vervēšanas apkarošanai, kā arī terorisma finansēšanas apkarošanai ES un 

ārpus tās. 

Saistībā ar atbalstu, ko ES turpina sniegt ANO 2006. gada Vispārējai terorisma apkarošanas 

stratēģijai un G8 ierosmēm terorisma apkarošanas jomā, īpaši Romas un Lionas darba grupas 

ietvaros, ES sāka ierosmi Vidusāzijā, lai stiprinātu minētās stratēģijas īstenošanu un pastiprinātu 

reģionālo sadarbību. 

Augsta prioritāte ES terorisma apkarošanas programmā arvien bija Pakistānai un Afganistānai, 

Dienvidaustrumāzijai, Sāhelai, Jemenai, Somālijai, Āfrikas Ragam un Vidusāzijai. Arvien biežāk 

ES uzmanības lokā nokļuva Sāhela, jo bija jāreaģē uz situācijas pasliktināšanos drošības jomā un 

jānovērš ES pilsoņu nolaupīšana. ES pastiprināja arī politisko dialogu un sadarbību ar trešām 

valstīm spēju veidošanas jomā terorisma apkarošanas jautājumā. Notika dialogs ar Maroku, 

Krieviju, Japānu, ASV, Indiju un ANO. Galvenais finanšu instruments trešo valstu atbalstam 

terorisma apkarošanā un novēršanā arvien bija Stabilitātes instruments (SI). 

                                                 
59

 Eiropas Parlaments 2010. gada 8. jūlijā pieņēma rezolūciju par Konvencijas par kasešu 

munīciju (CCM) stāšanos spēkā 2010. gada 1. augustā un ES lomu (P7_TA-

PROV(2010)0285). 
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Energoapgādes drošība 

Paturot prātā ES neaizsargātību energoapgādes jomā, kā to parādīja nesenās krīzes, kā arī 

Savienības spējas veikt uzlabojumus, energoapgādes drošība 2010. gadā arvien bija svarīgs 

temats. Līdz ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā tika ieviesti jauni būtiski noteikumi enerģētikas 

jomā, jo īpaši nosakot, ka ar Savienības politiku enerģētikas jomā tieksies nodrošināt 

energoapgādes drošību Savienībā. Komisijas 2010. gada novembra paziņojumā "Enerģētika 2020 

– Konkurētspējīgas, ilgtspējīgas un drošas enerģētikas stratēģija" tika uzsvērta savstarpēja saistība 

starp energoapgādes drošību un ārpolitiku un drošības politiku.  

ES un Krievijas attiecības enerģētikas jomā joprojām raksturoja stingra savstarpēja atkarība, jo 

Krievija arvien bija galvenā ES ārējās enerģijas piegādātāja, savukārt ES bija lielākā Krievijas 

ogļūdeņražu patērētāja. 2010. gadā, kad Krievijas un Baltkrievijas strīda dēļ tika uz laiku 

pārtraukts naftas un gāzes tranzīts caur Baltkrieviju uz ES, tika izmantots ES un Krievijas agras 

brīdināšanas mehānisms enerģētikas jomā, ko parakstīja 2009. gada novembrī. Lietderīgi forumi 

jautājumu apspriešanai saistībā ar energoapgādes drošību bija arī ES un Krievijas samiti 

2010. gada maijā un jūnijā un 2010. gada decembrī, kā arī ES un Krievijas Pastāvīgās partnerības 

padomes sanāksme 2010. gada novembrī.  

Lai gan Krievija 2009. gadā izstājās no Enerģētikas hartas līguma, 2010. gadā tā turpināja tehniskā 

līmenī piedalīties dažādās Enerģētikas hartas sanāksmēs. 2010. gada novembrī Krievija informēja 

ES par projektu konvencijai par starptautiskās energoapgādes drošības sniegšanu. 

Pamatojoties uz ciešāku sadarbību ar ES enerģētikas jomā, 2010. gada maijā Moldova iestājās 

Enerģētikas kopienā, un Ukrainai tas bija jāizdara 2011. gada sākumā. Tas paplašināja ES iekšējo 

enerģijas tirgu, kurā valda noteikumi, iekļaujot tajā abas minētās valstis, un tas stiprināja 

energoapgādes drošību. 2010. gadā pavirzījās uz priekšu darbs saistībā ar Ukrainas un Moldovas 

enerģētikas tirgu integrāciju ES. 
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Turpināja īstenot divpusējas apspriedes ar trešām valstīm enerģētikas jomā. Konkrētāk, 2010. gada 

janvārī tika parakstīts saprašanās memorands ar Irāku. 2010. gadā sākās Euromed enerģētikas 

regulatoru sadarbības otrais posms, kurā piedalījās ES regulatori un septiņas arābu valstis, 

Izraēla un Palestīniešu pašpārvalde.  

Būtiska ES Vidusāzijas stratēģijas prioritāte arvien bija enerģijas transporta saišu stiprināšana. 

Augsta līmeņa kontakti un darba grupu tehniskas sanāksmes visa gada laikā piešķīra sadarbībai 

jaunus impulsus. 

Lai sekmētu atjaunojamo energoresursu plašu un ilgtspējīgu izmantošanu, ES kļuva par 

Starptautiskās Atjaunojamo energoresursu aģentūras (IRENA) pilntiesīgu locekli, ratificējot tās 

statūtus 2010. gada jūlijā. 

Klimata pārmaiņas un starptautiskā drošība (KPSD) 

2010. gada laikā turpināja īstenot 2008. gadā Eiropadomei 
60

 adresēto ĢS/AP Solana un Eiropas 

Komisijas kopīgo dokumentu un tam sekojošos Padomes secinājumus. Īstenošanas darbā pievērsās 

dialoga uzlabošanai un starptautiskas sadarbības stiprināšanai ar citiem daudzpusējiem spēkiem, 

sistemātiskam dialogam ar trešām personām, lai apzinātu klimata pārmaiņu iespējami izraisītus 

reģionālus drošības draudus, kā arī informētības uzlabošanai un kopīgai reakcijai uz tādiem 

draudiem drošībai, kurus izraisa klimata pārmaiņas. Viens no sasniegumiem bija transatlantisks 

dialogs par klimata pārmaiņām un drošību, kura gaitā organizēja vairākus seminārus un 

darbseminārus Ziemeļamerikas un Eiropas valdību, zinātnieku un pilsoniskās sabiedrības 

pārstāvjiem  

Turpināja uzlabot ES spējas risināt problēmas saistībā ar KPSD. Neoficiāla ES vadības grupa 

klimata pārmaiņu un starptautiskas drošības jautājumos turpināja darboties kā galvenais diskusiju 

un koordinācijas forums KPSD jautājumos Eiropas Savienībā. ES militārais štābs un Eiropas 

Aizsardzības aģentūra izpētīja, kā var samazināt KDAP operāciju ietekmi uz vidi. 

                                                 
60

 Sk. "Klimata pārmaiņas un starptautiskā drošība" (Padomes dok. 7249/08). 
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Plašākā saistībā ar starptautiskām sarunām par klimata pārmaiņām pēc Kopenhāgenas konferences 

2010. gada marta Eiropadome aicināja ES pastiprināt informēšanas darbu trešās valstīs, risinot 

klimata pārmaiņu jautājumu visās reģionālās un divpusējās sanāksmēs, tostarp augstākajā līmenī, kā 

arī citos forumos, piemēram, G20. 2010. gadā to īstenoja visos līmeņos. 

2003. gadā izveidotais ES Zaļās diplomātijas tīkls veica nozīmīgus sagatavošanās darbus, 

gatavojoties 2010. decembrī Kankunā paredzētajai 16. klimata pārmaiņu konvencijas pušu 

konferencei. 

C. Efektīvākas daudzpusējas sistēmas sekmēšana  

Atzīstot, ka pasaules mēroga problēmām ir vajadzīgi arī risinājumi pasaules mērogā, ES turpināja 

nepārprotami atbalstīt daudzpusējību, kā apliecināts Lisabonas līgumā. Visa gada laikā centieni bija 

virzīti uz Lisabonas līguma īstenošanu. 

Apvienoto Nāciju Organizācija 

 

ANO stiprināšana joprojām bija ES ārējās darbības būtisks elements. 65. ANO Ģenerālajai 

asamblejai (ĢA) 
61

 ES par prioritāti noteica problēmu risināšanu saistībā ar starptautisku mieru un 

drošību, vidi un ilgtspējīgu attīstību, cilvēktiesībām un ANO sistēmas reformām. 

Kopš 2010. gada sākuma ES mēģināja panākt ANO ĢA rezolūciju par ES piedalīšanos ANO darbā, 

lai īstenotu Lisabonas līgumā noteikto ārējo pārstāvību Apvienoto Nāciju Organizācijā, saglabājot 

ES novērotāja statusu. Pēc rīcības noraidīšanas 2010. gada 14. septembrī Augstā pārstāve izveidoja 

darba grupu, lai nodrošinātu kampaņas izdošanos. 2010. gada oktobrī un novembrī trešo valstu 

galvaspilsētās veica diplomātiskus pasākumus, nepārprotami norādot, ka ES ir atkal iesaistījusies 

šajā procesā. Pēc minētā pirmā posma beigām 2010. gada 22. septembrī Ņujorkā organizēja kopīgas 

konsultācijas. Ņemot vērā komentārus un ierosinājumus, ko šajās konsultācijās veica ANO locekļi, 

2010. gada 9. decembrī ANO locekļiem iesniedzu pārskatītu rezolūcijas projektu. Pamatojoties uz 

jauno dokumentu, sāka visaptverošu pasaules mēroga kampaņu, lai gūtu atbalstu pārskatītajam 

rezolūcijas projektam. 

                                                 
61

 Kā izklāstīts dokumentā 10170/10. Eiropas Parlaments 2010. gada 20. marta rezolūcijā nāca 

klajā ar ieteikumiem Padomei par ES prioritātēm Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās 

asamblejas 65. sesijā (P7_TA(2010)0084). 



 

 

12562/11  im/JRI/kv 47 

PIELIKUMS DG K   LV 

Būtiska ES prioritāte ANO 2010. gadā arvien ir bijusi aizsargāšanas pienākuma principa īstenošana. 

ES turpināja apspriesties un darboties, lai šo koncepciju īstenotu ES un dalībvalstu instrumentos un 

politikā. 

ES vadībā ANO veica apņēmīgu soli uz priekšu, lai turpinātu īstenot un uzlabot civiliedzīvotāju 

aizsardzības (CA) koncepciju bruņotu konfliktu situācijās. Civiliedzīvotāju aizsardzības darbību 

iekļaušana ANO miera uzturēšanas operāciju pilnvarojumā notika reizē ar pakāpenisku aizsardzības 

pastiprināšanu uz vietas, un tādēļ izšķirīgi svarīga bija ES informēšana un apņēmīga diplomātija. 

Vienlaikus ES atjaunināja savas pašas pamatnostādnes par civiliedzīvotāju aizsardzību KDAP 

misijās un operācijās. 

Viena no svarīgākajām norisēm ANO 2010. gadā bija ANO miera veidošanas sistēmas pārskatīšana. 

ES uzņēmās vadošo lomu, virzot atjauninātas saistības Miera uzturēšanas komisijas atdzīvināšanā. 

ES un tās dalībvalstu stingra un laicīga iesaistīšanās nodrošināja, ka pārskatīšanā pievērsās 

rezultātiem, lai panāktu Miera uzturēšanas komisijas piemērotāku un elastīgāku iesaistīšanos uz 

vietas un stiprāku sasaisti ar ANO Drošības padomi un Ģenerālo Asambleju, kā arī starptautiskām 

finanšu iestādēm. Ieteikumus sāka īstenot nekavējoties, un to atbalsta ES. 

EDSO 
62

 

2010. gadā ES atbalstīja EDSO centienus dažādos reģionālos un tematiskos jautājumos. Īpašu 

uzmanību ES veltīja agrīnai brīdināšanai, konfliktu novēršanai un risināšanai, krīžu pārvarēšanai 

un pēckonflikta atjaunošanas pasākumiem, tostarp ar Augstās komisāres starpniecību nacionālo 

minoritāšu jautājumos un ar EDSO klātienes misiju veikto darbu paļāvības un demokrātijas 

veicināšanas jomā, kā arī EDSO humānajai dimensijai, atbalstot arī darbu, ko veic EDSO 

Demokrātisku iestāžu un cilvēktiesību birojs un pārstāvis plašsaziņas līdzekļu brīvības jomā. 

Sadarbību ar EDSO izvērsa arī robežu pārvaldības un drošības, un narkotiku kontroles jomās. 

                                                 
62

 Eiropas Parlaments 2010. gada 11. novembrī pieņēma rezolūciju par EDSO stiprināšanu – 

Eiropas Savienības lomu (P7_TA-PROV(2010)0399). 
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ES arvien uzsvēra, kādu nozīmi tā piešķir EDSO iestāžu neatkarības saglabāšanai. ES arī 

konsekventi nosodīja negatīvus pavērsienus plašsaziņas līdzekļu brīvības jomā un uzbrukumus 

žurnālistiem un cilvēktiesību aizstāvjiem EDSO reģionā, kā arī aicināja pieņemt pasākumus, lai 

tiem pretotos. 

ES turpināja aktīvi piedalīties dialogā par Eiropas drošības nākotni, balstoties uz Korfu procesu, 

ko sāka 2009. gadā Ministru konferencē Atēnās, jo īpaši uzņemoties svarīgu lomu, lai sagatavotu 

EDSO Astanas samitu 2010. gada decembrī. Lielā mērā pateicoties ES centieniem, samitā tika 

gūti zināmi panākumi, pieņemot politisku deklarāciju, kurā atkārtoti apliecināti Helsinki principi 

un kurā ir ietverts nākotnes redzējums par eiroatlantisku un Eirāzijas drošības kopienu. 

Konkrētāk, ES bija izšķirīga loma, nodrošinot, lai deklarācijā nepārprotami tiktu atspoguļotas 

spēkā esošās saistības EDSO trijās dimensijās. 

Eiropas Padome 

ES turpināja sadarbību ar Eiropas Padomi demokrātijas, tiesiskuma un cilvēktiesību jautājumos 

atbilstīgi abu organizāciju saprašanās memorandam, jo īpaši attiecībā uz EKP jomu un 

Rietumbalkāniem. Sadarbība ar Venēcijas komisiju konstitucionālos un likumdošanas jautājumos 

arvien bija laba, ar jaunām sadarbības perspektīvām Vidusjūras dienvidos un Vidusāzijā. 2010. gada 

jūlijā ES sāka sarunas par pievienošanos Eiropas Cilvēktiesību konvencijai, un septembrī tā atklāja 

delegāciju Eiropas Padomē. 
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D. Cilvēktiesības, demokrātija un tiesiskums  

Būtiska iezīme darbā, ko ES veic cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma jomā, bija tas, ka 

2010. gads bija pirmais gads, kad visa gada garumā tika īstenots Lisabonas līgums. Minēto 

jautājumu dominance atspoguļojās Augstās pārstāves piezīmēs Eiropas Parlamentam 2010. gada 

16. jūnijā. Viņa toreiz arī vispārējos vilcienos izklāstīja savu pieeju cilvēktiesībām. Viņa arī 

paziņoja par konsultāciju procesa sākšanu, lai pārskatītu ES politiku un informētu par jauno ES 

cilvēktiesību stratēģiju 
63

. 

2010. gadā turpinājās daudzpusējais darbs cilvēktiesību jomā, tostarp arī tāpēc, ka notika būtiska 

darbība, gatavojoties ANO Cilvēktiesību padomes (CP) pārskatīšanai 2011. gadā. Lai gan arvien 

turpinājās diskusijas par noteikumiem un procedūrām, ar ko pārvalda Cilvēktiesību padomes darbu, 

bija arī citas pazīmes, ka tā sāk īstenot savu potenciālu un pilnā mērā pildīt savu pilnvarojumu 

"sekmēt, lai visi ievērotu visu cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzību ikvienam". 
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 Eiropas Parlaments 2010. gada 16. decembrī pieņēma rezolūciju par cilvēktiesībām pasaulē 

(2009. gads) un Eiropas Savienības politiku cilvēktiesību jomā (P7_TA-PROV(2010)0489). 
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ES konstatēja, ka 2010. gadā Cilvēktiesību padome ir guvusi dažus vērā ņemamus panākumus 
64

, 

lielā mērā pateicoties tās aktīvai dalībai pārreģionu grupējumos un iesaistei ar galvenajiem 

partneriem. Atjaunināja daudzu ANO īpašo referentu pilnvaras. ES sniedza savu atbalstu, lai 

izveidotu jaunu pilnvarojumu īpašajam referentam par tiesībām uz mierīgas pulcēšanās un 

biedrošanās brīvību. Tika pieņemtas rezolūcijas par cilvēktiesību stāvokli KDR 
65

 
66

, Gvinejā, 

Kirgizstānas Republikā 
67

 un Afganistānā, kā arī par reliģijas vai ticības brīvību. ES pauda 

gandarījumu par 2010. gada beigās sasauktās Cilvēktiesību padomes īpašās sesijas par Kotdivuāru 

sekmīgu iznākumu. 

Diemžēl Cilvēktiesību padomē bija arī dažas negatīvas tendences. To starpā bija iepriekš 

nepieredzēti mēģinājumi ierobežot Cilvēktiesību padomes priekšsēdētāja autoritāti, kā arī stingra 

kritika par to, kā ANO īpašie referenti veic savu ļoti smago darbu. Plašākā nozīmē 2010. gadā atkal 

tika apšaubīta pati ideja par cilvēktiesību aktīvistiem. ES Augstās pārstāves vadībā šo ideju stingri 

aizstāvēja. 

Vēlāk, tajā pašā gadā, ES panāca visus savus galvenos mērķus ANO Ģenerālās Asamblejas 

Trešajā komitejā (kura Ņujorkā nodarbojas ar cilvēktiesību jautājumiem). Pamatojoties uz 

pārreģionālu ierosmi, ar rekordlielu atbalstu tika pieņemta rezolūcija par nāvessoda moratoriju 
68

 un 

ar konsensu tika pieņemta rezolūcija pret reliģisku neiecietību. Veiksmīgi pieņēma arī rezolūcijas 

par konkrētām valstīm – KTDR un Birmu/Mjanmu. ES sniedza savu atbalstu ierosmei attiecībā uz 

Irānu. 

                                                 
64

 Eiropas Parlaments 2010. gada 25. februārī pieņēma rezolūciju par Parlamenta prioritātēm 

Apvienoto Nāciju Organizācijas Cilvēktiesību padomē (Ženēva, 1.–26. marts) (P7_TA-

PROV(2010)0036). 
65

 Eiropas Parlaments 2010. gada 17. jūnijā pieņēma rezolūciju par situāciju Kongo 

Demokrātiskajā Republikā: Floribert Chebeya Bahizire lieta (P7_TA-PROV(2010)0244). 
66

 Eiropas Parlaments 2010. gada 7. oktobrī pieņēma rezolūciju par nespēju aizsargāt 

cilvēktiesības un tiesiskumu Kongo Demokrātiskajā Republikā (P7_TA-PROV(2010)0350). 
67

 Eiropas Parlaments 2010. gada 5. maijā pieņēma rezolūciju par Kirgizstānu (P7_TA-

PROV(2010)0149). 
68

 Eiropas Parlaments 2010. gada 7. oktobrī pieņēma rezolūciju par Pasaules dienu pret 

nāvessodu (P7_TA-PROV(2010)0351). 
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Pirmo reizi vēsturē ES kļuva par likumīgu plašas ANO cilvēktiesību konvencijas pusi. ANO 

2006. gada Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām (UNCRPD) oficiālās apstiprināšanas 

instruments tika deponēts ANO Līgumu birojā 2010. gada 23. decembrī. Ar to tika pabeigta 

ratifikācijas procedūra, kuru sāka 2009. gada 26. novembrī, kad Padome pavēra Eiropas Savienībai 

ceļu uz pievienošanos Konvencijai par personu ar invaliditāti tiesībām. (Visas ES dalībvalstis ir 

parakstījušas Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām, un 17 dalībvalstis jau ir to 

ratificējušas). 

Divpusējā darbā ES turpināja savu ilggadējo iesaistīšanās politiku ar citām valstīm, izmantojot 

gandrīz 40 pastāvīgus cilvēktiesību dialogus, konsultācijas un īpašās apakškomitejas. 2010. gadā 

pievērsās dažu cilvēktiesību dialogu izvērtēšanai, lai nodrošinātu to efektivitāti un tos pielāgotu 

jaunām problēmām attiecīgajās valstīs. 

2010. gada 26. aprīlī Padome pieņēma secinājumus par to, kā labāk novērst vardarbību pret 

sievietēm. Tajos tika uzsvērta ES apņēmība apkarot visādu veidu noziegumus – ne tikai 

noziegumus pret dzīvību, fizisku neaizskaramību un brīvību, bet arī piespiešanu, draudus un 

uzbrukumus morālai neaizskaramībai. Tādējādi ES atkārtoti apliecināja savu apņēmību īstenot 

kompleksu skatījumu attiecībā uz šādiem jautājumiem, pamatojoties uz savām pamatnostādnēm par 

vardarbību pret sievietēm. 
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2010. gadā apritēja desmit gadi, kopš pieņemta Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes 

Rezolūcija (ANO DPR) Nr. 1325 par sievietēm, mieru un drošību, kura būtiski visā pasaulē 

palielināja interesi par minētajiem jautājumiem 
69

. Šī gadskārta piesaistīja starptautiskās sabiedrības 

uzmanību nepilnībām ANO DPR Nr. 1325 īstenošanā, tostarp attiecībā uz tās daļu par sieviešu 

aizsardzību pret seksuālu vardarbību bruņotu konfliktu laikā. Būtisks solis uz priekšu, nodrošinot 

labāku uzraudzību un atbildību, bija augsta līmeņa debates Drošības padomē 2010. gada 

26. oktobrī, kurās apstiprināja ANO Sieviešu attīstības fonda (UNIFEM) izstrādāto rādītāju kopumu 

ANO DPR Nr. 1325 īstenošanai, un 2010. gada decembrī Drošības padome pieņēma ANO DPR 

Nr. 1960, kas paredz noteikt uzraudzību, analīzi un ziņojumu sniegšanas kārtību seksuālas 

vardarbības gadījumos konfliktu laikā. Eiropas Savienībai minētais desmitgades piemiņas gads nesa 

vairākas būtiskas norises, tostarp 17 rādītāju pieņemšanu, lai uzraudzītu ES politikas īstenošanu 

attiecībā uz sievietēm, mieru un drošību; ziņojuma izstrādi "Gūtās mācības un paraugprakse, kā 

iekļaut cilvēktiesību un dzimumu līdztiesības jautājumus KDAP militārās operācijās un civilās 

misijās"; pamatnostādņu izstrādi standarta apmācības elementiem KDAP cilvēktiesību, bērnu 

aizsardzības un dzimumu līdztiesības jautājumos un jaunas pilnvaras jaunai īpašai procedūrai (piecu 

ekspertu darba grupa) jautājumā par sieviešu diskrimināciju tiesību aktos un praksē. 

ES 2010. gada decembrī pārskatīja savu īstenošanas stratēģiju Pamatnostādnēm par bērniem un 

bruņotu konfliktu, kas tai ļāva papildus uzlabot savu darbu šajā jomā. 

Tā kā globalizācija skar ikvienu darbības jomu, 2010. gadā arvien lielāku vērību izpelnījās bērnu 

darbs. Padome atzīmēja 12. jūniju – starptautisko bērnu darba izskaušanas dienu –, pieņemot plašus 

secinājumus. Tā vienojās pastiprināt ES centienus, lai izskaustu bērnu darbu, efektīvāk izmantojot 

ES instrumentus. Pamatojoties uz ES pamatnostādnēm par bērnu tiesībām, Padome aicināja iekļaut 

jautājumu par bērnu darbu ES dialogos ar citām valstīm, kā arī iekļaut minēto jautājumu ES 

nabadzības mazināšanas stratēģijās. 
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 Eiropas Parlaments 2010. gada 25. novembrī pieņēma rezolūciju par desmito gadadienu ANO 

Drošības padomes Rezolūcijai Nr. 1325 par sievietēm, mieru un drošību (P7_TA-

PROV(2010)0439). 
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Viena no 2010. gada raksturīgākajām iezīmēm bija sociālo plašsaziņas līdzekļu ietekme. No vienas 

puses, piemēram, Irānā, tie parādīja savu milzīgo nozīmi protestu organizācijā, bet, no otras puses, 

tie paātrināja attiecīgo režīmu uzbrukumu vārda brīvībai. ES aktīvi izteicās par problēmām, ar 

kurām saskaras cilvēktiesību aktīvisti un žurnālisti 
70

. Padome 22. marta secinājumos atkārtoti 

pauda apņēmību aizstāvēt vārda brīvību visā pasaulē, jo tās ir universālas tiesības, kuras ļauj 

cilvēkiem meklēt, saņemt un paust informāciju neatkarīgi no robežām. ES aicināja visas valstis 

izbeigt cenzūru internetā un izbeigt satelītu pārraižu traucēšanu. 

Dažādās valstīs nostiprinoties demokrātiskām kustībām, jo īpaši 2010. gada beigās, Padome 

13. decembra secinājumos pievērsās demokrātijas atbalsta jautājumam 
71

. Secinājumos novērtēja 

progresu minētajā jomā un apstiprināja valstu sarakstu, kurās izmēģinājuma kārtā īsteno ES Rīcības 

programmu: Moldovas Republika, Kirgizstānas Republika, Libāna, Gana, Benina, Solomona salas, 

Centrālāfrikas Republika, Bolīvija, Mongolija, Filipīnas, Indonēzija un Maldivu salas. 

Diemžēl 2010. gadā pieauga pret lesbietēm, gejiem, biseksuālām un transseksuālām personām 

vērstu tiesību aktu skaits. Jo īpaši tas notika dažās Āfrikas valstīs. Padome nolēma pieņemt jaunu 

instrumentu kopumu, lai apkarotu īpašo diskrimināciju, ar ko saskaras minētās grupas. ES arī nāca 

klajā ar dažādām deklarācijām, kurās ir noraidīta un nosodīta homofobija kā cilvēku cieņas 

pārkāpums 
72

. ES arī aicināja visas valstis nodrošināt, lai seksuālā orientācija un dzimuma identitāte 

vairs netiktu izmantota par pamatu kriminālsodiem. 
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 Eiropas Parlaments 2010. gada 17. jūnijā pieņēma rezolūciju par ES politiku cilvēktiesību 

aizstāvju atbalstam (P7_TA-PROV(2010)0226). 
71

 Eiropas Parlaments 2010. gada 21. oktobrī pieņēma rezolūciju par finanšu instrumenta izveidi 

demokrātijas un cilvēktiesību veicināšanai pasaulē (P7_TA-PROV(2010)0380). 
72

 Eiropas Parlaments 2010. gada 16. decembrī pieņēma rezolūciju par situāciju Ugandā – 

Bahati likums un homoseksuāļu, biseksuāļu un transpersonu diskriminācija (P7_TA-

PROV(2010)0495). 
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2010. gadā turpināja pieaugt uzmanība reliģijas vai ticības brīvībai un reliģiskām 

mazākumgrupām. ES šajā sakarā praktiski īstenoja Padomes 2009. gada 16. novembra 

secinājumus, kuros bija paredzēts izvērtēt esošās ES ierosmes un izstrādāt jaunus priekšlikumus. 

Šajā procesā ES ir sākusi aktīvi ar dažādiem partneriem iesaistīties ilgtermiņa centienos, lai veidotu 

iecietību un reliģiju saskaņu. ES 2010. gadā turpināja izstrādāt savus pasākumus, lai veicinātu 

reliģijas vai ticības brīvību savās attiecībās ar trešām valstīm. 

2010. gadā uzskatāmi aktualizējās jautājums par privātiem drošības pakalpojumu sniedzējiem, 

un līdz ar to atkal sāka runāt par to reglamentēšanu. Šā iemesla dēļ radās vairāki svarīgi jautājumi, 

kas skar vairākas starptautisko tiesību nozares, tostarp tiesības izmantot spēku, starptautiskās 

humanitārās tiesības, starptautiskās krimināltiesības un tiesības par valsts atbildību. Tāpēc ES 

pieņēma nostāju, ka minēto jautājumu izskatīšana būtu jāsāk ar spēkā esošo starptautiskā tiesiskā 

regulējuma sistēmu ciešu izpēti. 

Pēc ANO DPR Nr. 1894 (2009) pieņemšanas par civiliedzīvotāju aizsardzību bruņotos 

konfliktos ES 2010. gadā sāka izstrādāt jaunu "projektu pārskatītām pamatnostādnēm par 

civiliedzīvotāju aizsardzību KDAP misijās un operācijās". To darīja, lai pieredzi, kas gūta KDAP 

misijās un operācijās, izmantotu, atjauninot iepriekšējās, 2003. gada pamatnostādnes. Darbības 

mērķis bija izstrādāt kompleksu ES pieeju, kurā ir ņemta vērā humanitāro un militāro dalībnieku un 

instrumentu atšķirīgā loma. Pēc konsultācijām ar ANO (OCHA un DPKO) un SSKK tika izstrādātas 

detalizētas pamatnostādnes KDAP misiju un operāciju plānošanai un organizēšanai. 
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2010. gada maijā un jūnijā Kampalā sekmīgi noslēdzās SKK Romas statūtu pārskatīšanas 

konference 
73

, kurā tika panākta vienošanās par tiesas jurisdikcijas un tās izpildes nosacījumu 

noteikšanu attiecībā uz noziegumiem, kuri saistīti ar agresiju. Pirms minētās konferences, 

2010. gada 25. maijā, Padome pieņēma secinājumus, kuros atkārtoti apliecināta ES stingra 

apņēmība atbalstīt SKK un apkarot nesodāmību. Konferencē ES uzņēmās četras saistības, tādējādi 

pierādot, cik augstu tā vērtē tiesu un tās misiju. ES apņēmās izveidot papildu instrumentu kopumu 

tam, kā attīstības un tiesiskuma programmās labāk iestrādāt īpašās vajadzības cīnīties pret 

nesodāmību. 

ES un Augstās pārstāves iesaistīšanās veicināja to, ka 2010. gadā Romas statūtiem pievienojās trīs 

jaunas valstis – Bangladeša, Seišela salas un Moldova. 

Starptautisko krimināltiesību sistēmai, kuru īsteno jo īpaši Starptautiskā Krimināltiesa un 

Starptautiskais Kara noziegumu tribunāls bijušajai Dienvidslāvijai, Ruandai, un Sjerraleones 

Speciālā tiesa, ir būtiska loma miera uzturēšanā un starptautiskas un vietējas drošības stiprināšanā. 

Valstu mērogā ES atbalsta ārkārtas palātas Kambodžas tiesās un Libānas Speciālo tiesu. Senegālas, 

Āfrikas Savienības un ES dialogā tika apspriesta Hissene Habré prāva, kura varētu palīdzēt uzturēt 

atbildību un izbeigt nesodāmības kultūru. 2010. gadā tika pabeigts ES finansēts pētījums, lai 

palīdzētu Senegālas iestādēm prāvas gatavošanā.  

2010. gadā tika izvietotas septiņas vēlēšanu novērošanas misijas attiecīgi Togo, Sudānā, Etiopijā, 

Gvinejā, Burundi, Tanzānijā, Kotdivuārā un savukārt Irākā un Afganistānā tika izvietotas vēlēšanu 

izvērtēšanas grupas (VIG). VIG nosūta uz valsti, kas atbilst vēlēšanu novērošanas misijas 

izvietošanas kritērijiem, ja pilna mēroga vēlēšanu novērošanas misija ir aizliegta drošības 

apsvērumu dēļ. 
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 Eiropas Parlaments 2010. gada 19. maijā pieņēma rezolūciju par Starptautiskās krimināltiesas 

Romas statūtu pārskatīšanas konferenci Kampalā (Uganda) (P7_TA-PROV(2010)0185). 
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2010. gadā tika izvietotas astoņas vēlēšanu ekspertu misijas (VEM) attiecīgi Nikaragvā, Ruandā, 

Zimbabvē, Zālamana salās, Nigērā, Haiti, Kosovā un Zambijā. Kosovas VEM finansēja saskaņā ar 

Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (IPA), nevis Eiropas Demokrātijas un cilvēktiesību 

instrumentu. Zambijas VEM mērķis bija vēlētāju reģistrācija. 

  

E. Efektivitātes, spēju un saskaņotības uzlabošana 

Spēju uzlabošana 

Civilas spējas 

2010. gada jūlijā tika organizēts augsta līmeņa seminārs par civilā personāla izvietošanas 

veicināšanu, kurā piedalījās daudzas un dažādas dalībvalstu iestādes. 2010. beigās tika konstatēti 

panākumi vairākos jautājumos. To starpā bija dalībvalstu panākumi civila personāla izvietošanas 

veicināšanā KDAP un civilā pamatmērķa īstenošana 2010. gadā. 2010. gada decembrī Padome 

nolēma pagarināt spēkā esošā civilā pamatmērķa īstenošanu pēc 2010. gada. 

Militāras spējas 

Saistībā ar militāro spēju attīstību dažādos forumos – tostarp ES militārajā komitejā (ESMK) un 

Eiropas Aizsardzības aģentūrā (EAA) – turpinājās darbs, lai atbalstītu dalībvalstu spēju attīstību un 

atvieglotu to valsts politikas izvēli. Tika gūti panākumi saistībā ar konceptuāliem ES militāriem 

dokumentiem, piemēram, koncepcija ES pārvietojamas gaisa spēku bāzes īstenošanai, par kuru 

panāca vienošanos 2010. gada februārī. Izmantojot divus (16. marta un 13. jūlija seminārus), tika 

sāktas sākotnējas apspriedes par pastāvīgo strukturēto sadarbību (PESCO) un tās ietekmi. Tāpat 

2010. gadā tika sāktas apspriedes par jūras vides drošības stratēģijas nepieciešamību (Padomes 

2010. gada aprīļa secinājumi). 
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2010. gada decembrī Ārlietu padomē vienojās par militāro spēju jomā sasniedzamo mērķu sarakstu 

laikposmam pēc 2010. gada. Tajā iekļāva spēju uzlabošanu, lai īstenotu, aizsargātu un uzturētu 

izvietotos spēkus ES operācijās, kā arī izskatīja galvenās prasības, piemēram, spēku pieejamība, 

pārākums informācijas jomā, iesaistīšanas efektivitāte un specializētas mācības. Dokumentā 

atgādināts, ka papildus jāuzlabo gatavības un ātras reaģēšanas spējas 
74

. Tas ietver ES kaujas 

vienību elastību un izmantojamību, informācijas un paraugprakses apmaiņas veicināšanu par spēju 

pārveidi savstarpējas savietojamības uzlabošanai un esošo plānošanas un īstenošanas spēju 

optimizēšanu operatīvā līmenī, kā arī esošo militāro spēju izmantošanu. 

Veimāras vēstule 

Saņēmusi Veimāras trijotnes ES dalībvalstu (Vācijas, Francijas un Polijas) 6. decembra vēstuli, 

Padome pauda gandarījumus par šo vēstuli, kas ir nozīmīgs ieguldījums KDAP attīstības plāna 

veicināšanā, un aicināja Augsto pārstāvi turpināt darbu pie vēstulē izklāstītā svarīgo jautājumu 

kopuma, ietverot plānošanas un īstenošanas spējas, ES un NATO attiecības, ES kaujas vienības un 

spēju apkopošanu un dalīšanos ar tām.  

Apkopošana un dalīšanās 

Aizsardzības ministru neoficiālā sanāksmē 2010. gada septembrī atzina, ka jāpastiprina militāro 

spēju apkopošana un dalīšanās tajās, jo īpaši ņemot vērā finanšu krīzi. Padome to apstiprināja 

9. decembra secinājumos par militāro spēju attīstību. Padome mudināja dalībvalstis veikt savu 

valsts militāro spēju analīzi, ņemot vērā minēto viedokli. Tā arī mudināja Eiropas Aizsardzības 

aģentūru (EAA) pastiprināt darbu, lai sekmētu spēju apkopošanas un dalīšanas jomu apzināšanu un 

atbalstītu dalībvalstu brīvprātīgus centienus īstenot sadarbības ierosmes. 

                                                 
74

 Eiropas Parlaments 2010. gada 14. decembrī pieņēma rezolūciju par ES ātrās reaģēšanas 

iespēju izveidošanu (P7_TA-PROV(2010)0465). 
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Gada laikā aģentūra turpināja atbalstīt esošos projektus tādās jomās kā Eiropas gaisa transporta 

flote, Eiropas Satelītkomunikāciju (SATCOM) iepirkumu daļa, helikopteru pieejamība, loģistisks 

atbalsts, pašdarinātu spridzekļu apkarošana. Tā apzināja arī paraugpraksi, pamatojoties uz vairāk 

nekā 80 esošo projektu analīzi, un turpināja darbu saistībā ar citām sadarbības iespējām. 

Civilajā KDAP gūtā pieredze un paraugprakse 

2010. gada ziņojumā par civilajā KDAP gūto pieredzi izcelta prakse, kura ir jāpārņem. Pirmkārt, ir 

labāk jāintegrē misijas vispārējā ES politikā attiecībā uz uzņēmēju valsti un reģionu. Otrkārt, ir 

jācenšas panākt lielāku ieinteresētību no uzņēmējas valsts puses vēl pirms misijas izvietošanas. Tas 

jo īpaši attiecas un reformām un citiem pasākumiem, kuri jāveic uzņēmējai valstij, lai panāktu 

stabilitāti un neļautu valstij atkal ieslīgt konfliktā. 

Turklāt kritēriju pastiprināta izmantošana ļautu skaidrāk novērtēt panākumus, kas gūti ceļā uz tādu 

mērķu sasniegšanu, par kuriem ir panākta vienošanās ar uzņēmēju valsti. Tai būtu jāveicina arī 

strukturētāka pieredzes apkopošana par to, kā labāk sasniegt stratēģiskus mērķus, tostarp izmantojot 

dažādus ES instrumentus. 

Citi būtiski pasākumi misijas kvalitātes uzlabošanai ietver ciešu sadarbību starp KDAP 

dalībniekiem un ES brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (ES robežās), kā arī ar svarīgākajiem 

partneriem, kuri norīko misijai personālu. Svarīgi būs arī padarīt pārredzamākas darbā pieņemšanas 

procedūras. Visbeidzot, ir jāturpina centieni, lai nodrošinātu, ka iepirkumu procedūras misijām ir 

pietiekami elastīgas un samērīgas ar konkrētajām prasībām, kas attiecas uz ātras izvietošanas 

scenārijiem, vienlaikus ievērojot finanšu regulu, ar kuru pārvalda ES budžetu. 
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Apmācība un mācības 

2010. gadā veica būtiskus centienus, lai izpildītu vispārējus mērķus attiecībā uz KDAP apmācību. 

Galvenais mērķis ir nodrošināt dalībvalstīm un ES iestādēm zinošu personālu (diplomātisku, civilu, 

tostarp policijas un citās tiesiskuma nozarēs, kā arī militāru), kurš ir spējīgs efektīvi strādāt visos 

KDAP jautājumos. Tas ir svarīgi arī tādēļ, lai pienācīgi apmācītu personālu, ko izvieto KDAP 

misijās un operācijās. KDAP seminārā 2010. gada septembrī uzsvēra panākto progresu un apzināja 

nepilnības. 2010. gada decembrī panāca vienošanos par obligātajiem standarta apmācības 

elementiem cilvēktiesību/dzimumu līdztiesības un bērnu tiesību jomā saistībā ar KDAP. 

Eiropas Drošības un aizsardzības koledža (EDAK) nostiprināja savu pozīciju – būt par galveno 

apmācības īstenotāju ES mērogā. Pašlaik koledža ir izvērtusies par līdzsvarotu tīklu, kura sastāvā ir 

ap 50 drošības politikas, diplomātisku un citu civilu iestāžu, augstāko aizsardzības institūtu un 

universitāšu gandrīz visās dalībvalstīs, kā arī ES Drošības pētījumu institūts (ES DPI). Pašreizējā 

tīkla konfigurācija ļauj ik gadus apmācīt ap 1200 diplomātus, policistus, citas civilas un militāras 

amatpersonas kopā ap 30 dažādās apmācību darbībās un ES projektu atbalstīšanā. Tādējādi EDAK 

sniedz būtisku ieguldījumu ES kompleksajā pieejā krīžu pārvaldībai un Eiropas drošības kultūras 

uzlabošanā KDAP jomā. 

Dalībvalstis mudināja īstenot uzlabojumus darbinieku apmācībā pirms izvietošanas civilās KDAP 

misijās. Padome uzsvēra, ka šāda apmācība ir svarīga, jo KDAP krīžu pārvarēšanas misijas kļūst 

arvien sarežģītākas un tās darbojas problemātiskā vidē. 

Civilās plānošanas un īstenošanas centrs (CPĪC) ir izvērsis sadarbību ar Eiropas Policijas koledžu 

(CEPOL), uzņemoties atbildību par operatīvās plānošanas apmācību augstāko policijas amatpersonu 

kursā KDAP misiju un operāciju vadīšanai un plānošanai. Pašlaik tas kopā ar valstu institūtiem ir 

iesaistīts izmēģinājuma apmācības izstrādē ES misiju vadītājiem un augstākajiem vadītājiem. Tas 

atbalsta arī daudzās dalībvalstu, EDAK un CEPOL ierosmes apmācības jomā, nodrošinot ekspertus 

no Briseles un misijām, lai dalītos zinātībā, kura ir gūta uz vietas.  
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ESMŠ iesaistījās apmācības sniegšanā operāciju štābu (OHQ) atbalstam. Operāciju štābu pamata 

personālam un citiem papildspēkiem tika organizēta KDAP pamatu apmācība. Uz operāciju štābiem 

nosūtīja mobilas apmācības vienības, lai izglītotu un iepazīstinātu to personālu ar ES koncepcijām 

un instrumentiem. 

ES militārajās mācībās MILEX 10 
75

 pievērsās krīžu pārvarēšanas militārajiem pamataspektiem. 

Mācības deva iespēju pārbaudīt konkrētus operatīvos aspektus, lai izvērstu ES militārus spēkus, 

kuru sastāvā ir gan zemes, gan gaisa komponente. Tajās pievērsās sadarbībai starp ES operācijas 

štābu Potsdamā (Vācija) un ES spēku štābu Tulonā (Francija). 

Efektivitātes uzlabošana 

Operācijas un misijas 

2010. gada decembrī pirātisma apkarošanas operācijas EUNAVFOR Atalanta pilnvaras tika 

pagarinātas līdz 2012. gada decembrim. Operācijas zonu septembrī paplašināja otro reizi. Operācija 

ļāva Pasaules pārtikas programmas kuģiem droši piegādāt pārtikas palīdzību, eskortējot vairāk nekā 

100 komerciālus kuģus no Mombasas uz Mogadišu. Tā arī sniedza atbalstu Āfrikas misijai Somālijā 

(AMISOM), eskortējot 91 AMISOM kuģus. 
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 Mācības notika 2010. gada 16.–25. jūnijā, sk. Padomes 2010. gada 14. jūnija paziņojumu 

presei 11083/10 (Presse 177). 
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Minētā pirātisma apkarošanas operācija ir veiksmīgi novērsusi un apspiedusi pirātisma aktus 

Somālijas piekrastē, lai gan tā nespēja novērst tādu pirātu radīto draudu vispārēju pieaugumu 

reģionā, kuri patiesi apdraud starptautisko tirdzniecību. Pamatojoties uz izdošanas nolīgumu ar 

Seišela salām un ar Keniju, Seišela salām vajāšanai ir nodotas 22 un Kenijai – 79 personas, kuras 

tur aizdomās par pirātismu. ES sadarbībā ar UNODC ir sniegusi atbalstu no Stabilitātes instrumenta 

Seišela salu tiesu sistēmai. Tā ir arī sākusi sarunas par izdošanas nolīgumu ar Maurīciju. Papildus 

pirātisma radīto seku risināšanai ES ir arī sākusi darbu, lai sekmētu jūrniecības spēju veidošanu 

reģionā, pamatojoties uz reģionālu stratēģiju, kuru Augstā pārstāve oktobrī parakstīja ministru 

konferencē Maurīcijā. 

2010. gada janvārī Padome vienojās par atbalstu Somālijas drošības sektoram un izveidoja ES 

militāru misiju, lai sekmētu Somālijas drošības spēku apmācību Ugandā, kurā jau notiek Somālijas 

spēku apmācība – ES apmācību misiju (EUTM Somalia). Padome vienojās, ka militāro misiju 

īstenos ciešā sadarbībā ar partneriem, tostarp ar Pārejas federālo valdību (Somālija), Ugandu, ĀS, 

ANO un ASV. Atzina, ka šīs apmācības jāīsteno kā daļa no plašākiem starptautiskiem centieniem. 

EUTM Somalia sāka darbību 2010. gada aprīlī. 

Misijas mērķis ir sekmēt Somālijas drošības sektora kompleksu un ilgtspējīgu attīstību. Tas ir 

jāveic, stiprinot Somālijas drošības spēkus, sniedzot īpašu militāru apmācību un atbalstot apmācību, 

kuru Uganda sniedz 2000 Somālijas jauniesaukto (līdz vada līmenim ieskaitot), ieverot atbilstīgu 

modulāru un specializētu apmācību virsniekiem un apakšvirsniekiem. Misijā apmācīs kopumā 2000 

kareivjus. Pirmās partijas apmācība sākās 2010. gada maijā, lai apmācīto kareivju pirmā grupa 

atgrieztos Somālijā 2011. gada sākumā. ES šobrīd apsver jautājumu par to, vai misijas darbības 

termiņš būtu pagarināms.  
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Visā 2010. gada laikā EUSEC DR Congo misija sekmīgi ir īstenojusi dažādas darbības Kongo 

aizsardzības reformas plānu īstenošanas atbalstam. Šīs darbības ietvēra cilvēkresursus, pārvaldi un 

loģistikas pārvaldību, kā arī nesodāmības apkarošanu. Padome 2010. gada jūlijā nolēma pagarināt 

misiju līdz 2012. gada 30. septembrim. 

EUSEC misija sniedza atbalstu Kongo iestādēm, pabeidzot pēdējo iekšējo dumpinieku grupu 

integrēšanu bruņotajos spēkos trijās austrumu provincēs. Pēc tās pabeigšanas tiks noslēgta spēku 

skaitīšana, kas ļaus uzlabot personāla pārvaldību. Nākamais pārbaudījums būs bruņoto spēku skaita 

samazināšana. 

EUSEC misija sekmē arī tās apmācības saskaņošanu, ko divpusēji dalībnieki sniedz kājnieku 

vienībām, atbalstot vietējās iestādes apmācību doktrīnas izstrādē un īstenošanā. 

2010. gadā misija EUPOL RD Congo turpināja atbalstīt drošības sektora reformu (DSR) attiecībā 

uz policiju un tās mijiedarbību ar tiesu sistēmu, veicot uzraudzības, darbaudzināšanas un 

konsultatīvas darbības. 2010. gadā pilnvaras pagarināja līdz 2011. gada septembra beigām. EUPOL 

RD Congo 2010. gada oktobrī sāka sniegt atbalstu Kongo iestādēm Policijas rīcības plāna 

īstenošanā. To dara, pievēršoties konkrētai rīcībai un projektiem, kas ļauj nostiprināt Kongo 

Nacionālās policijas (KNP) stratēģiskā līmeņa darbības, stiprina tās spējas un sekmē KNP un 

plašākas krimināltiesību sistēmas struktūru savstarpēju mijiedarbību, lai efektīvāk atbalstītu 

seksuālas vardarbības un nesodāmības apkarošanu. EUPOL RD Congo arī piedalījās policijas spēku 

apmācībā, galvenokārt pēc principa "instruktoru apmācība". Misija ir iesaistīta arī atbalsta 

sniegšanā vēlēšanu procesam, atbalstot policijas paraugiecirkņu izveidi, kurus pēc tam varētu 

izmantot kārtības uzturēšanai vēlēšanu periodā. 
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Pēc militārā dumpja 2010. gada 1. aprīlī un tai sekojošas dumpinieku iecelšanas augstākajos armijas 

amatos ES un Gvinejas-Bisavas attiecības tika pārskatītas. Kā priekšnosacījums ES iesaistīšanās 

stiprināšanai arvien tika izvirzīts kas, ka ir jāstiprina civila vara pār armiju, jāizbeidz nesodāmība un 

nelikumīga personu aizturēšana, un ir vajadzīga vēlme iesaistīties patiesā drošības sektora reformā. 

Tā kā šie priekšnosacījumi ne tuvu netika izpildīti, 30. septembrī misiju EU SSR GUINEA 

BISSAU slēdza, tomēr ES turpināja sniegt atbalstu ECOWAS/ĀS/CPLP ierosmei (tostarp VKM 

finansējumu EUR 336 000 apjomā Āfrikas Savienībai, lai sagatavotos ĀS/ECOWAS miera 

nostiprināšanas misijai pēc konflikta). ES arī vienojās sākt 96. panta procedūru. Turpmākas 

konsultācijas un pastiprināts politisks dialogs ļaus kopīgi noteikt veidu, kā turpināt mūsu attiecības 

un mūsu nākotnes iesaistīšanos. 

Kopš 2005. gada kā daļu no ES plašākas iesaistīšanās, lai palīdzētu risināt arābu un Izraēlas 

konfliktu, ir izvietotas divas civilas KDAP misijas. Misija EUPOL COPPS ir izvērtusies par 

galveno palestīniešu pašpārvaldes partneri civilas policijas spēju veidošanā un ar to saistītajās 

tiesiskuma darbībās. 2010. gadā misijas pilnvaras pagarināja vēl uz vienu gadu. Misija EUBAM 

Rafah saglabāja savas spējas tikt izvietotai un pildīt savas abu pušu prasītās funkcijas – būt par 

trešo personu Rafas robežpārejas punktā atbilstīgi 2005. gada Pārvietošanās un piekļuves 

nolīgumam. Ņemot vērā situāciju Gazā, EUBAM Rafah nevarēja izvietot atkal kopš 2007. gada. Lai 

uzturētu misijas spējas tikt izvietotai, 2010. gadā to pagarināja vēl uz vienu gadu. 

2010. gadā misiju EUJUST LEX Iraq pagarināja līdz 2012. gada 30. jūnijam. Atbilstīgi 

pašreizējam pilnvarojamam misija pamazām pārnes savas darbības un struktūras uz Irāku (uz 

Bagdādi, Erbilu, Basru). Misija ierobežos savu klātbūtni Briselē, pārceļot vairumu darbinieku uz 

Bagdādes biroju. Irākas iestādes ir paudušas gandarījumu par misiju, un misija veiksmīgi turpina 

īstenot vērā ņemamu apmācības programmu tiesu, policijas un soda izpildes sistēmas 

amatpersonām. 
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2010. gadā EUPOL Afghanistan ir izvirzījusies vadībā civilās policijas jomā, salīdzinot ar citiem 

spēkiem, piemēram, NATO Apmācības misiju Afganistānā. Lai gan arvien pastāv būtiskas 

problēmas, tomēr ir iesakņojusies pārliecība, ka ir vajadzīgi apmācītas civilas policijas spēki, kuri 

virzīti uz tiesībaizsardzību, nevis cīņu pret nemierniekiem. Misijas EUPOL ieguldījumu šajā kopējā 

procesā uzskatāmi demonstrē lielākais uzsvars, kuru piešķir Afganistānas policijas vadītāju 

apmācībai Kabulas Policijas personāla koledžā, kuru finansē no ES Stabilitātes instrumenta. ES 

delegācijas vadītāja/ESĪP iecelšana Kabulā vienā personā arī ir palīdzējusi veidot uz vietas jaunas 

sinerģijas. Maijā EUPOL Afghanistan pilnvaras tika pagarinātas uz trim gadiem, proti, līdz 

2013. gada maija beigām. 

2010. gadā integrētā ES tiesiskuma misija EULEX Kosovo saglabāja savu pierādīto funkciju – būt 

par stabilitātes faktoru. Tās darbības 2010. gadā galvenokārt saistījās ar sensitīvu izmeklēšanu 

sākšanu augstu amatpersonu lietās, Mitrovicas Apgabala tiesas regulāru darbību un muitas pārbaužu 

pastiprināšanu Kosovas ziemeļos. EULEX ir izveidojusi efektīvu partnerību ar Kosovas iestādēm ar 

Kopīgas tiesiskuma koordinējošās padomes starpniecību. Pašlaik īsteno reformas, izmantojot 

programmatisku pieeju. 

EULEX Kosovo savu ierobežoto izpildes pilnvaru robežās ir saglabājusi būtisku lomu – būt par 

otrās pakāpes drošības garantētāju; tā sadarbībā ar KFOR vajadzības gadījumā palīdz Kosovas 

policijai. 2010. gadā EULEX izdevās reaģēt uz sarežģītām situācijām drošības jomā, piemēram, 

Mitrovicā. Tomēr EULEX pilnvaru pamatā arvien bija atbalstīt vietējos drošības spēkus ar 

pārraudzības, darbaudzināšanas un konsultāciju darbībām. Jūnijā Padome EULEX Kosovo darbības 

termiņu pagarināja uz vēl diviem gadiem, proti, līdz 2012. gada jūnijam. 

2010. gadā ES pārraudzības misija (EUMM) Georgia sekmīgi atbalstīja stabilizācijas, 

normalizācijas un uzticības veidošanas centienus uz vietas. Lai gan misijai nebija dota piekļuve 

visai Gruzijas teritorijai, ES turpināja uzsvērt, ka tas ir priekšnoteikums tam, lai misija varētu pildīt 

EUMM pilnvarojumu darboties visā valstī. 
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No 2010. gada 1. janvāra ES policijas misijas Bosnijā un Hercegovinā (EUPM) pilnvaras tika 

grozītas, tās pārvirzot uz atbalstu attiecīgajām Bosnijas un Hercegovinas tiesībaizsardzības 

aģentūrām to cīņā pret organizētu noziedzību un korupciju. Tas ietver policijas un prokuroru 

sadarbības pastiprināšanu un saiknes starp policiju un cietumiem. Tā ir daļa no ES vispārējiem 

centieniem iesakņot tiesiskumu Bosnijā un Hercegovinā, lai atbalstītu tās Eiropas perspektīvas. 

Misijas pašreizējais pilnvaru termiņš beidzas 2011. gada beigās. ES šobrīd apspriež jautājumu par 

turpmāko iesaistīšanos, sniedzot atbalstu Bosnijas un Hercegovinas iestādēm šajā jomā. 

EUFOR Althea darbībā pievērsās Bosnijas un Hercegovinas centienu atbalstam uzturēt drošu vidi, 

kā arī pašlaik notiekošajai uzdevumu īstenošanai saistībā ar spēju veidošanu un apmācību, kuru 

sākšanu Padome apstiprināja 2010. gada janvārī. Operācijas komandieris pārskatīja CONOPS un 

OPLAN, un tos apstiprināja PDK attiecīgi 2010. gada septembrī un 2010. gada oktobrī. 2010. gada 

oktobrī Padome apstiprināja, ka ES saglabās izpildu militāro lomu arī pēc 2010. Gada. ANO 

Drošības padome 2010. gada 18. novembrī atjaunināja operācijas EUFOR Althea pilnvaras uz vienu 

gadu (ANO DPR 1948 (2010)). 

EUFOR Althea uzturēja ciešas darba attiecības – tostarp operatīvās lietās – ar citiem ES 

instrumentiem un ar citiem starptautiskiem dalībniekiem uz vietas. Konkrētāk, efektīva bija 

sadarbība ar EUPM, atbalstot cīņu pret organizētu noziedzību, ESĪP un spēku komandieris turpināja 

regulāras savstarpējas konsultācijas, un sadarbība ar NATO turpināja būt sekmīga. 

Instrumenti 

2010. gadā pilnībā tika izmantots Eiropas Savienības Satelītu centra (EUSC) potenciāls, lai 

atbalstītu ES KDAP militāras operācijas un civilas misijas, jo īpaši EU NAVFOR Atalanta un 

EUMM Georgia. 

EUSC saņēma dalībvalstu atbalstu – attēlus no valdībām, sākot no tā, ka Helios valstis sniedza 

attēlus operācijai EU NAVFOR Atalanta. Vācija un Augstā pārstāve parakstīja vienošanos par SAR-

Lupe attēlu sniegšanu Eiropas Savienībai, un ar Itāliju tika pabeigta COSMO-Skymed vienošanās 

īstenošanas kārtības izstrāde. 
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Sadarbība ar partneriem 

2010. gada decembrī Padome uzsvēra, ka ir jāstiprina KDAP sadarbība ar trešām valstīm un citām 

starptautiskām organizācijām, jo īpaši ar Apvienoto Nāciju Organizāciju un Āfrikas Savienību, 

tostarp lai stiprinātu spējas un atvieglotu sadarbību ar ES krīžu pārvarēšanas misijām un operācijām. 

Padome uzsvēra, ka saskaņotības, savstarpējas pastiprināšanas un rentabilitātes uzlabošanai ES 

turpinās izvērst sadarbību ar NATO militāru spēju attīstībā. Tas ietver praktiskus pasākumus un 

ciešus personāla savstarpējus kontaktus pēc vajadzības, tostarp starp EAA un NATO Sabiedroto 

transformācijas pavēlniecību, ievērojot iesaistes un lēmumu pieņemšanas neatkarības principus. 

ES un ANO sadarbība 

2008. gadā ANO sāka reformu procesu, lai uzlabotu situāciju saistībā ar miera uzturēšanas 

darbībām – ierosmi jauniem mērķiem (New Horizon initiative), kuru ES atbalstīja jau kopš tās 

pašiem pirmsākumiem. 2010. gadā dalībvalstu apspriedēs izstrādāja kopīgu Padomes 

Ģenerālsekretariāta un Komisijas dokumentu, kurā ir apzināta iespējama līdzdalība vairākās 

darbībās, piemēram, operatīvās atbildības nodošanā un plānošanas sākotnējā posmā, spēju atbalstā 

un savietojamībā, kā arī pieredzes apkopošanā. 

Tika turpināts dialogs un intensīvas konsultācijas ar ANO visos līmeņos. 2010. gada vidū Padomē 

sāka iekšēju diskusiju par ES KDAP atbalsta pastiprināšanu ANO miera uzturēšanas operācijām. 

Diskusijā galvenokārt pievērsās iespējām piedalīties ANO operācijā ar ES komponenti, kā arī ES 

iespējamajai lomai, atbalstot tās dalībvalstis, kuras vēlas piedalīties ANO operācijās kā atsevišķas 

valstu vienības. Paredzams, ka diskusijas otrajā posmā iesaistīs arī ANO DPKO un citus atbilstīgus 

ANO departamentus. 
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ES un NATO 

2010. gadā turpinājās ES un NATO sadarbība "Berlīne plus" mehānismā saistībā ar KDAP 

operāciju EUFOR Althea Bosnijā un Hercegovinā. ES un NATO Spēju grupā notika informācijas 

apmaiņa vairākās militāro spēju jomās, kuras ir svarīgas abām pusēm un kurās prasības pārklājas. 

Kā norādīts iepriekšējos ziņojumos, visu 27 ES dalībvalstu piedalīšanās vēl vairāk veicinātu 

informācijas apmaiņu militāro spēju jomā. 

Augstā pārstāve 2010. gada 16. septembrī tika aicināta izstrādāt priekšlikumus par to, kā vēl varētu 

pastiprināt ES un NATO sadarbību krīžu pārvarēšanas jomā, ievērojot Apvienoto Nāciju 

Organizācijas Statūtus un attiecīgās ANO Drošības padomes rezolūcijas. To vajadzētu darīt, abām 

organizācijām savstarpēji stiprinot vienai otru un pienācīgi ievērojot neatkarību lēmumu 

pieņemšanā, papildinot ieteikumus par konkrētiem pasākumiem, ko ES nosūtīja NATO 2010. gada 

februārī. 

Augstā pārstāve 2010. gada februārī nosūtīja NATO ģenerālsekretāram konkrētu priekšlikumu 

kopumu, ko ierosināja ES Politikas un drošības komiteja, lai sekmētu ES un NATO attiecību 

veidošanu ar mērķi uzlabot attiecības starp organizācijām. Lielāko daļu šo priekšlikumu īstenoja 

2010. gadā, radot iespējas neformālām apspriedēm par kopējas ieinteresētības jautājumiem, kā arī 

politiskākam dialogam starp ES un NATO un ciešākai sadarbībai konkrētās spēju attīstības jomās.  
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Šajā sakarībā turpinājās centieni, lai izvērstu ES un NATO sadarbību militāro spēju attīstības jomā 

laikā, kad aizsardzības budžetus skar samazināšana. ES un NATO štābi kopīgi ierosināja turpmākas 

iespējas praktiskas sadarbības paplašināšanai divās jomās, kuras ir ārkārtīgi svarīgas karaspēka 

aizsardzībai un ilgtspējai – medicīnas atbalsts un pašdarinātu spridzekļu apkarošana. Šos 

priekšlikumus atbalstīja dalībvalstis, un Padome 9. decembrī uzsvēra, ka jāturpina personāla 

savstarpējie sakari, lai saskaņā ar PDK politisko vadību noteiktu iespējamas papildu jomas 

konkrētai sadarbībai – rezultāti būs pieejami visām dalībvalstīm. Joprojām ir vajadzīgi mehānismi 

mijiedarbības veicināšanai uz vietas, kad vienā un tajā pašā vietā darbojas KDAP un NATO krīžu 

pārvarēšanas operācijas/misijas.  

ES un ĀS 

ES Politikas un drošības komitejas un ĀS Miera un drošības padomju divas ikgadējās sanāksmes 

nodrošināja politisko dialogu starp ES un ĀS un līdz ar to arī pamatnostādnes drošības jautājumos. 

ES turpināja atbalstīt Āfrikas centienus veidot Āfrikas Miera un drošības sistēmu (APSA). Āfrikas 

miera nodrošināšanas fonds sniedza palīdzību AMISOM un MICOPAX operācijām un iestāžu 

izveidei. ES turpināja iesaistīšanos ĀS un reģionālajās ekonomikas kopienās Āfrikā, lai sekmētu 

Āfrikas rezerves spēku pilnīgu izveidi. Ciešu sadarbību starp ES un ĀS apliecināja arī pirmā Amani 

Āfrikas cikla sekmīga noslēgšana. 

Trešās valstis 

ES turpināja regulāru dialogu ar partneriem KDAP jautājumos, jo īpaši ar Eiropas NATO 

dalībvalstīm, kas nav ES dalībvalstis, ar citām valstīm, kas ir ES kandidātvalstis, kā arī ar ASV, 

Kanādu, Krieviju un Ukrainu. Sāka dialogu un konsultācijas ar dažiem citiem svarīgiem spēkiem, 

tostarp ar Ķīnu un Japānu.  
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Septiņās no notiekošajām misijām un operācijām (proti, EUFOR ALTHEA, EULEX Kosovo, EUPM 

BiH, EUPOL COPPS, EUPOL Afghanistan, EUNAVFOR ATALANTA un EUPOL RD Congo) ar 

būtisku ieguldījumu piedalījās divpadsmit trešās valstis (Albānija, ASV, Bijusī Dienvidslāvijas 

Maķedonijas Republika, Čīle, Horvātija, Jaunzēlande, Kanāda, Melnkalne, Norvēģija, Šveice, 

Turcija un Ukraina). Turpinājās sekmīga sadarbība ar dažiem citiem partneriem pirātisma 

apkarošanas darbībās. 

Padome 2010. gada 26. aprīlī pilnvaroja Augsto pārstāvi sākt sarunas ar divdesmit valstīm, lai 

noslēgtu nolīgumus par pamatu to dalībai ES krīžu pārvarēšanas operācijās. Pamatojoties uz to, 

papildus jau spēkā esošajiem nolīgumiem ar Islandi, Kanādu, Norvēģiju, Turciju un Ukrainu tika 

veiktas vai vēl tiek veiktas sarunas ar vairākiem citiem partneriem. 

Saskaņotības uzlabošana 

Kompleksa pieeja  

ES 2010. gadā vēl pastiprināja centienus pastiprināt ārkārtīgi plašā instrumentu klāsta efektivitāti, 

kas ir tās rīcībā. Atbilstīgi ES kompleksajai pieejai krīzēm KDAP instrumenti ietilpst ES 

instrumentu kopumā, atbalstot ES plašākos politiskos mērķus, tostarp to, ka jārisina konflikta 

cēloņi. Turpināja darbu, lai īstenotu Lisabonas līgumu un efektīvāk nodrošinātu vajadzīgo 

koordināciju starp ES militāriem, civiliem, diplomātiskiem un attīstības instrumentiem 
76

. 
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 Eiropas Parlaments 2010. gada 23. novembrī pieņēma rezolūciju par civilmilitāro sadarbību 

un civilo un militāro spēju attīstīšanu (P7_TA-PROV(2010)0419). 
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ES civilu un militāru spēju attīstība pēc 2010. gada 

2010. gada decembrī Padome vienojās attiecībā uz norādēm par ES civilo un militāro spēju attīstību 

pēc 2010. gada, atsauces kritēriju abiem spēkā esošajiem pamatmērķiem – civilajam un militārajam 

–, un atkārtoti apliecināja, ka tā atbalsta komplekso civili militāro mērķi, kurš noteikts 2008. gada 

deklarācijā par spēju stiprināšanu. 

Padome apliecināja gribu turpināt centienus, lai atrisinātu arvien esošos iztrūkumus. Pamatojoties 

uz attiecīgajiem nobeiguma ziņojumiem, tā pagarināja 2010. gada civilā un militārā pamatmērķa 

īstenošanu pēc 2010. gada un vienojās, ka ES un dalībvalstīm būtu jāpievēršas spēju attīstības 

kvalitātes aspektam. Tā noteica mērķus civilmilitārām, civilām, kā arī militārām spējām, kuri pēc 

vajadzības jāpārskata, pamatojoties inter alia uz drošības situācijas attīstību, gūtajiem panākumiem 

spēju attīstībā un Lisabonas līguma īstenošanu. Šo norāžu īstenošanas koordināciju nodrošina 

Augstā pārstāve Padomes vadībā. 

Civilu un militāru spēju attīstības sinerģijas 

Būtiska operatīva prasība ir ES spējas izmantot dalībvalstu civilas un militāras spējas, kā uzsvērts 

Lisabonas līgumā. Civilmilitāru sinerģiju veicināšana ES spēju attīstībā ir gan vajadzība, gan ES 

politiska prioritāte. Potenciālos ieguvumus uzsvēra Padome 2010. gada aprīlī un decembrī – tā 

uzsvēra, ka konkrēti jāīsteno spējas, ar kurām tiek uzlabota darbība. 
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Tālab ES un tās dalībvalstis izpēta iespējamos veidus, kā palielināt ES spēju saskaņotu, efektīvu un 

kompleksu attīstību un kā veicināt civilmilitāras sinerģijas ikreiz, kad tās ir lietderīgas. Šo ierosmi 

sāka prezidentvalsts Zviedrija, un Padome to apstiprināja 2009. gada novembrī, to pēc tam turpināja 

PDK politiskā vadībā, un tajā iesaistīti visi atbilstīgie dalībnieki spēju attīstības jomā un 

dalībvalstis, kuras sadarbojas dažādās nozarēs 
77

, vienlaikus saglabājot civilu un militāru spēju 

attīstības procesu īpatnības. 

Darba mērķis ir iesniegt izskatīšanai PDK iespējamas konkrētas darbības, sākot no praktiskas 

kārtības, kā divējādi izmantot civilas un militāras spējas, līdz novatoriskām koncepcijām, 

izmantojot apmācību un kopīgas civili militāras procedūras. 

Šo darbu pastiprināja citas darbības, piemēram, 2010. gada februārī notikusī EAA gada konference 

"Centienu apvienošana. Civilas drošības un militāru spēju savienošana", vai prezidentvalsts 

Spānijas 2010. gada februārī organizētais seminārs "Civilu un militāru spēju attīstības sinerģijas 

krīžu pārvarēšanai". 

 

                                                 
77

 Stratēģiski un taktiski pārvadājumi, loģistikas atbalsts, komunikācijas un informācijas 

sistēmas, medicīnas atbalsts, drošība un spēku aizsardzība, kosmosa spēju izmantošana, 

bezpilota transportlīdzekļi, noliktavas un centralizētas atbalsta sistēmas, dalīšanās informācijā 

un izlūkdatos, apmācība, mācības, civilu un militāru spēju attīstības procesa savienošana, 

pieredzes apkopošana. 

 



 

 

12562/11  kv 72 

PIELIKUMS DG K   LV 

ANNEX I: ACTES JURIDIQUES PESC 2010  

DATE OBJET BASE 

JURIDIQUE 

RÉFÉRENCE J.O. 

I. MESURES RESTRICTIVES 

I.1 BALKANS OCCIDENTAUX 

07.10.2010 Nouvelles mesures définies à l'appui d'une mise en oeuvre effective 

du mandat du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie 

(TPIY) 

art. 29 2010/603/PESC 

L 265 (08.10.2010) 

08.03.2010 Renouvellement des mesures définies à l'appui d'une mise en oeuvre 

effective du mandat du Tribunal pénal international pour l'ex-

Yougoslavie (TPIY) 

art. 29 2010/145/PESC 

L 58 (09.03.2010) 

I.2 AFRIQUE 

 CÔTE D'IVOIRE 

22.12.2010 Modification de la décision du Conseil 2010/656/PESC renouvelant 

les mesures restrictives instaurées à l'encontre de la Côte-d'Ivoire 

art. 29 2010/801/PESC 

L 341 (23.12.2010) 

29.10.2010 Renouvellement des mesures restrictives instaurées à l’encontre de la 

Côte d’Ivoire 

art. 29 2010/656/PESC 

L 285 (30.10.2010) 

 REPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

20.12.2010 Adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République 

démocratique du Congo et abrogeant la position commune 

2008/369/PESC 

art. 29 2010/788/PESC 

L 336 (21.12.2010) 

 ÉRYTHRÉE 

26.07.2010 Modification la décision 2010/127/PESC concernant des mesures 

restrictives à l'encontre de l'Érythrée 

art. 29 2010/414/PESC 

L 195 (27.07.2010) 

01.03.2010 Mesures restrictives à l’encontre de l’Érythrée art. 29 2010/127/PESC 

L 51 (02.03.2010) 
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DATE OBJET BASE 

JURIDIQUE 

RÉFÉRENCE J.O. 

 LIBERIA 

01.03.2010 Modification de la position commune 2008/109/PESC concernant 

des mesures restrictives instituées à l’encontre du Liberia 

art. 29 2010/129/PESC 

L 51 (02.03.2010) 

 REPUBLIQUE DE GUINÉE 

25.10.2010 Mesures restrictives à l'encontre de la République de Guinée art. 29 2010/638/PESC 

L 280 (26.10.2010) 

29.03.2010 Modification de la position commune 2009/788/PESC concernant 

des mesures restrictives à l'encontre de la République de Guinée 

art. 29 2010/186/PESC 

L 83 (30.03.2010) 

 SIERRA LEONE 

08.11.2010 Abrogation de la position commune 98/409/PESC relative à la Sierra 

Leone 

art. 29 2010/677/PESC 

L 292 (10.11.2010) 

 SOMALIE 

26.04.2010 Mesures restrictives à l’encontre de la Somalie et abrogeant la 

position commune 2009/138/PESC 

art. 29 2010/231/PESC 

L 105 (27.04.2010) + 

C 107 (27.04.2010) 

01.03.2010 Modification de la position commune 2009/138/PESC concernant 

des mesures restrictives à l’encontre de la Somalie 

art. 29 2010/126/PESC 

L 51 (02.03.2010) 

 ZIMBABWE 

25.02.2010 Modification de l'annexe de la position commune 2004/161/PESC 

renouvelant les mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe 

art. 29 2010/121/PESC 

L 49 (26.02.2010) 

15.02.2010 Prorogation des mesures restrictives à l’encontre du Zimbabwe art. 29 2010/92/PESC 

L 41 (16.02.2010) 
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DATE OBJET BASE 

JURIDIQUE 

RÉFÉRENCE J.O. 

I.3 ASIE / OCÉANIE 

 BIRMANIE / MYANMAR 

26.04.2010 Renouvellement des mesures restrictives à l'encontre de la 

Birmanie/du Myanmar 

art. 29 2010/232/PESC 

L 105 (27.04.2010) + 

C 107 (27.04.2010) 

 RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE 

22.12.2010 Mesures restrictives à l'encontre de la République populaire 

démocratique de Corée et abrogeant la position commune 

2006/795/PESC 

art. 29 2010/800/PESC 

L 341 (23.12.2010) 

I.4 MOYEN-ORIENT / GOLFE 

 IRAN 

25.10.2010 Modification de la décision 2010/413/PESC concernant des mesures 

restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant la position commune 

2007/140/PESC 

art. 29 

décision 

2010/413/PESC  

art. 23 §2 

2010/644/PESC 

L 281 (27.10.2010) 

26.07.2010 Mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant la position 

commune 2007/140/PESC 

art. 29 2010/413/PESC 

L 195 (27.07.2010) 

+ rectificatif L 197 

(29.07.2010) 

 IRAQ 

01.03.2010 Modification de la position commune 2003/495/PESC sur l’Iraq art. 29 2010/128/PESC 

L 51 (02.03.2010) 
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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/PESC 

BiH/16/2010 

L 155 (22.06.2010) 

08.06.2010 Modification et prorogation de l’action commune 2008/124/PESC 

relative à la mission «État de droit» menée par l’Union européenne 

au Kosovo ( 1 ), EULEX KOSOVO 

art. 28, 

art. 43 §2 

2010/322/PESC 

L 145 (11.06.2010) 

II.2 AFRIQUE 

07.12.2010 Modification de l’action commune 2008/851/PESC concernant 

l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une 

contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des 

actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la 

Somalie 

art. 28, 

art. 43 §2 

2010/766/PESC 

L 327 (11.12.2010) 

26.11.2010 Nomination d’un commandant de la force de l’Union européenne 

pour l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une 

contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des 

actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la 

Somalie (Atalanta) 

art. 38 

action commune 

2008/851/PESC  

art. 6 

2010/753/PESC 

ATALANTA/5/2010 

L 320 (07.12.2010) 

08.10.2010 Nomination du chef de la mission de conseil et d’assistance de 

l’Union européenne en matière de réforme du secteur de la sécurité 

en République démocratique du Congo (EUSEC RD Congo) 

art. 38 

décision 

2010/565/PESC  

art. 8 

2010/610/PESC 

EUSEC/2/2010 

L 266 (09.10.2010) 

08.10.2010 Nomination du chef de la mission EUPOL RD Congo art. 38,  

décision 

2010/576/PESC  

art. 10 §1 

2010/609/PESC 

EUPOL RD 

CONGO/1/2010 

L 266 (09.10.2010) 

+ Rectificatif L 272 

(16.10.2010) 

23.09.2010 Mission de police de l'Union européenne menée dans le cadre de la 

réforme du secteur de la sécurité (RSS) et son interface avec la 

justice en République démocratique du Congo (EUPOL RD Congo) 

art. 28, 

art. 43 §2 

2010/576/PESC 

L 254 (29.09.2010) 
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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/PESC 

L 248 (22.09.2010) 

06.08.2010 Signature et à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et 

la République d’Ouganda concernant le statut de la mission placée 

sous la direction de l’Union européenne en Ouganda 

art. 37 (TUE) 

art. 218 §5  

+ §6 premier 

alinéa (TFUE) 

2010/464/PESC 

L 221 (24.08.2010) 

30.07.2010 Modification de l’action commune 2008/851/PESC concernant 

l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une 

contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des 

actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la 

Somalie 

art. 28, 

art. 43 §2 

2010/437/PESC 

L 2010 (11.08.2010) 

19.07.2010 Nomination d’un commandant de la force de l’Union européenne 

pour l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une 

contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des 

actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la 

Somalie (Atalanta) 

art. 38 

action commune 

2008/851/PESC 

art. 6  

2010/423/PSC 

ATALANTA/4/2010 

L 199 (31.07.2010) 

15.06.2010 Nomination du chef de la mission de l’Union européenne visant à 

soutenir la réforme du secteur de la sécurité en République de 

Guinée-Bissau (UE RSS GUINÉE-BISSAU) 

art. 38 

action commune 

2008/112/PESC  

art. 8, § 1, 

deuxième alinéa 

2010/334/PESC 

UE RSS GUINÉE-

BISSAU/1/2010 

L 151 (17.06.2010) 

14.06.2010 Modification et prolongation de l’action commune 2007/405/PESC 

relative à la mission de police de l’Union européenne menée dans le 

cadre de la réforme du secteur de la sécurité (RSS) et son interface 

avec la justice en République démocratique du Congo (EUPOL RD 

Congo) 

art. 28, 

art. 43 §2 

2010/329/PESC 

L 149 (15.06.2010) 
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JURIDIQUE 

RÉFÉRENCE J.O. 

28.05.2010 Nomination d'un commandant de l'opération de l'Union européenne 

pour l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une 

contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des 

actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la 

Somalie (Atalanta) 

art. 38 

action commune 

2008/851/PESC 

art. 6 §1 

2010/317/PESC 

ATALANTA/3/2010 

L 142 (10.06.2010) 

+ Rectificatif L 205 

(06.08.2010) 

25.05.2010 Modification et prolongation de l’action commune 2008/112/PESC 

relative à la mission de l’Union européenne visant à soutenir la 

réforme du secteur de la sécurité en République de Guinée- Bissau 

(UE RSS GUINÉE-BISSAU) 

art. 28, 

art. 43 §2 

2010/298/PESC 

L 127 (26.05.2010) 

18.05.2010 Établissement du Comité des contributeurs pour la mission de conseil 

et d’assistance de l’Union européenne en matière de réforme du 

secteur de la sécurité en République démocratique du Congo 

(EUSEC RD Congo) 

art. 38 

action commune 

2009/709/PESC 

art. 10 §3 

2010/297/PESC 

EUSEC/1/2010 

L 127 (26.05.2010) 

23.03.2010 Nomination du commandant de la force de l’Union européenne pour 

l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une 

contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des 

actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la 

Somalie (Atalanta) 

art. 38 

action commune 

2008/851/PESC  

art. 6 

 

2010/185/PESC 

ATALANTA/2/2010 

L 83 (30.03.2010) 

05.03.2010 Modification de la décision Atalanta/2/2009 du Comité politique et 

de sécurité relative à l’acceptation de contributions d’États tiers à 

l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une 

contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des 

actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la 

Somalie (Atalanta), ainsi que la décision Atalanta/3/2009 du Comité 

politique et de sécurité établissant le Comité des contributeurs pour 

l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une 

contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des 

actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la 

Somalie (Atalanta) 

art. 38 

action commune 

2008/851/PESC  

art. 10 

 

2010/184/PESC 

ATALANTA/1/2010 

L 83 (30.03.2010) 

15.02.2010 Mission militaire de l’Union européenne visant à contribuer à la 

formation des forces de sécurité somaliennes 

art. 28, 

art. 43 §2 

2010/96/PESC 

L 44 (19.02.2010) 
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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/PESC 

L 149 (15.06.2010) 

21.05.2010 Prorogation du mandat du chef de la mission de l'Union européenne 

d'assistance à la frontière au point de passage de Rafah 

art. 38 

action commune 

2005/889/PESC 

art. 10 §2 

2010/295/PESC 

EU BAM 

Rafah/1/2010 

L 126 (22.05.2010) 

12.05.2010 Modification et prorogation de l’action commune 2005/889/PESC 

établissant une mission de l’Union européenne d’assistance à la 

frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah) 

art. 28, 

art. 43 §2 

2010/274/PESC 

L 119 (13.05.2010) 

II.5 EUROPE ORIENTALE ET ASIE CENTRALE 

03.09.2010 Prorogation du mandat du chef de la mission d'observation de 

l'Union européenne en Géorgie, EUMM Georgia 

action commune 

2008/736/PESC  

art. 10 §1 

2010/480/PESC 

EUMM 

Georgia/1/2010 

L 234 (04.09.2010) 

12.08.2010 Mission d’observation de l’Union européenne en Géorgie (EUMM 

Georgia) 

art. 28 

art. 43 §2 

2010/452/PESC 

L 213 (13.08.2010) 

26.07.2010 Modification l’action commune 2008/736/PESC concernant la 

mission d’observation de l’Union européenne en Géorgie, EUMM 

Georgia 

art. 28 

art. 43 §2 

2010/424/PESC 

L 199 (31.07.2010) 

III. REPRÉSENTANTS SPÉCIAUX DE L'UNION EUROPÉENNE 

III.1 AFGHANISTAN 

11.08.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l'Union européenne 

pour l'Afghanistan 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/439/PESC 

L 211 (12.08.2010) 

22.03.2010 Nomination du représentant spécial de l'Union européenne pour 

l'Afghanistan 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/168/PESC 

L 75 (23.03.2010) 

25.02.2010 Prorogation et modification du mandat du représentant spécial de 

l'Union européenne pour l'Afghanistan et le Pakistan 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/120/PESC 

L 49 (26.02.2010) 

III.2 ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE (ARYM) 

11.08.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l’Union 

européenne dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/444/PESC 

L 211 (12.08.2010) 

16.03.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l’Union 

européenne dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/156/PESC 

L 67 (17.03.2010) 
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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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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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27.09.2010 Soutien aux activités de l’AIEA dans les domaines de la sécurité et 

de la vérification nucléaires et dans le cadre de la mise en oeuvre de 

la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des armes 

de destruction massive 

art. 26 §2 

art. 31§ 1 

2010/585/PESC 

L 259 (01.10.2010) 

26.07.2010 Soutien aux activités de la commission préparatoire de 

l’Organisation du traité d’interdiction complète des essais nucléaires 

(OTICE) afin de renforcer ses capacités en matière de surveillance et 

de vérification et dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie de 

l’Union européenne contre la prolifération des armes de destruction 

massive 

art. 26 §2 

art. 31§ 1 

2010/461/PESC 

L 219 (20.08.2010) 

26.07.2010 Établissant d'un réseau européen de groupes de réflexion 

indépendants sur la non-prolifération à l’appui de la mise en oeuvre 

de la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des 

armes de destruction massive 

art. 26 §2 

art. 31§ 1 

2010/430/PESC 

L 202 (04.08.2010) 

14.06.2010 Activités de l’Union européenne en faveur du traité sur le commerce 

des armes, dans le cadre de la stratégie européenne de sécurité 

art. 26 §2 

art. 31§ 1 

2010/336/PESC 

L 152 (18.06.2010) 

29.03.2010 Position de l’Union européenne en vue de la conférence d’examen de 

2010 des parties au traité sur la non-prolifération des armes 

nucléaires 

art. 29 2010/212/PESC 

L 90 (10.04.2010) 

V. LUTTE CONTRE LE TERRORISME 

12.07.2010 Mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels 

s'appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 

2001/931/PESC relative à l'application de mesures spécifiques en 

vue de lutter contre le terrorisme 

art. 29 2010/386/PESC 

L 178/28 

(13.07.2010) 

VI. AUTRES ACTES JURIDIQUES 

 PROCESSUS DE PAIX AU MOYEN-ORIENT 

17.11.2010 Accueil temporaire de certains Palestiniens par des États membres de 

l’Union européenne 

art. 29 2010/694/PESC 

L 303 (19.11.2010) 
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ANNEX II: MAIN APPEARANCES IN THE EUROPEAN PARLIAMENT IN THE FIELD 

OF CFSP/CSDP IN 2010 

 

I. HIGH REPRESENTATIVE: 

 

No DATE PERSON/ 

SU

BJ

EC

T 

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, 

Strasbour

g 

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, 

Strasbour

g 

4 10.03 HR on EEAS Conference of 
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No DATE PERSON/ 

SU

BJ

EC

T 

PLACE 

President

s 

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, 

Strasbour

g 

7 16.06 HR on the EU-

Russia 

summit, the 

Israeli 

military 

operation 

against the 

humanitaria

n flotilla 

and the 

Gaza 

blockade, 

on the 

Annual 

report on 

human 

rights, the 

EP Plenary, 

Strasbour

g 
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No DATE PERSON/ 

SU

BJ

EC

T 

PLACE 

Situation in 

the Korean 

Peninsula 

and on 

Bosnia and 

Herzegovin

a 

8 

 

07.07 

 

HR statements on 

EP report on 

EEAS, 

Kyrgyzstan, 

AIDS/HIV 

and on 

Convention 

on Cluster 

Munition 

EP Plenary, 

Strasbour

g 

 

9 19.10 HR on EEAS EP Plenary, 

Strasbour

g 

10 27.10 HR: exchange of 

views with 

AFET 

AFET, Brussels 

11 08.11 HR on 

developmen

t-related 

aspects of 

the EEAS 

DEVE, Brussels 

12 15.12 HR statements on 

Afghanistan

, Human 

Rights, 

NATO 

Summit in 

Lisbon (19-

EP Plenary, 

Strasbour

g 
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No DATE PERSON/ 

SU

BJ

EC

T 

PLACE 

20/11) and 

situation in 

Côte 

d'Ivoire 
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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/ 

SU

BJ

EC

T 

PLACE 

1 03.02 PSC Chair 

Fer

nan

dez

-

Ari

as 

AFET/BUDG 

bureau

x, EP  

2 14.04 PSC Chair 

Fer

nan

dez

-

Ari

as 

AFET/BUDG 

bureau

x, EP 

3 13.07 PSC Chair 

Ste

ven

s 

AFET/BUDG 

bureau

x, EP 

4 17.11 PSC Chair 

Ste

ven

s 

AFET/BUDG 

bureau

x, EP 

 

 

 

                                                 
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 
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III. EUROPEAN UNION SPECIAL REPRESENTATIVES (EUSRS): 

 

No DATE PERSON/ 

SUB

JEC

T 

PLACE 

1 26.01 EUSR Inzko 

on 

the 

situat

ion 

in 

Bosn

ia 

and 

Herz

egovi

na - 

in 

came

ra 

AFET, 

B

r

u

s

s

e

l

s 

2 26.01 EUSR 

Foué

ré on 

FYR

OM 

AFET, 

B

r

u

s

s

e

l

s 

3 27.04 EUSR 

More

l on 

Kyrg

yzsta

n and 

Geor

AFET, 

B

r

u

s

s

e

                                                 

the organisation and functioning of the EEAS (OJ C 210/01, 03.08.2010). 
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No DATE PERSON/ 

SUB

JEC

T 

PLACE 

gia l

s 

4 27.04 EUSR 

Sem

neby 

on 

Repo

rt by 

the 

EU-

Geor

gia 

PCC 

deleg

ation 

visit 

to 

Tbili

si 

(29-

31/3) 

AFET, 

B

r

u

s

s

e

l

s 

5 22.06 EUSR Feith 

on 

Koso

vo 

AFET, 

B

r

u

s

s

e

l

s  

6 23.06 EUSR 

More

l on 

Kyrg

yzsta

AFET, 

B

r

u

s



 

 

12562/11  kv 91 

PIELIKUMS DG K   LV 

No DATE PERSON/ 

SUB

JEC

T 

PLACE 

n s

e

l

s 

7 13.07 EUSR 

Bryll

e on 

Suda

n-

post 

electi

ons 

AFET, 

B

r

u

s

s

e

l

s 

8 28.09 EUSR 

Ušac

kas 

on 

the 

EU 

in 

Afgh

anist

an 

AFET, 

B

r

u

s

s

e

l

s 

9 02.12 EUSR Feith 

on 

Koso

vo 

AFET, 

B

r

u

s

s

e

l

s 
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IV.     EXCHANGE OF VIEWS WITH NEWLY APPOINTED EU SPECIAL REPRESENTATIVES (EUSRS)80:   

 

No DATE PERSON/ 

SUB

JEC

T 

PLACE 

1 23.03 Exchange 

of 

view

s 

with 

EUS

R 

Ušac

kas 

on 

Afg

hani

stan  

(in 

cam

era) 

AFET, 

B

r

u

s

s

e

l

s 

2 29.09 Exchange 

of 

view

s 

with 

EUS

R 

Mar

sden 

on 

Suda

n 

AFET, 

B

r

u

s

s

e

l

s 

 

                                                 
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). 
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V. EXCHANGE OF VIEWS WITH NEWLY APPOINTED EU HEADS OF DELEGATIONS (HOD)81:  

 

No DATE PERSON/ 

SUB

JEC

T 

PLACE 

1 08.04 Exchange 

of 

view

s 

with 

de 

Alm

eida, 

newl

y 

appo

inted 

HoD 

in 

Was

hing

ton 

(in 

cam

era) 

AFET, 

B

r

u

s

s

e

l

s 

                                                 

 
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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2 30.11 Exchange 

of 

view

s 

with 

Dim

itrov

, 

newl

y 

appo

inted 

EU 

HoD 

in 

Geor

gia 

(in 

cam

era) 

AFET, 

B

r

u

s

s

e

l

s 

3 01.12 Exchange 

of 

view

s 

with 

Eder

er, 

newl

y 

appo

inted 

EU 

HoD 

in 

Chin

a (in 

cam

era) 

AFET, 

B

r

u

s

s

e

l

s 
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4 01.12 Exchange 

of 

view

s 

with 

Sch

weis

gut, 

newl

y 

appo

inted 

EU 

HoD 

in 

Japa

n (in 

cam

era) 

AFET, 

B

r

u

s

s

e

l

s 

5 09.12 Exchange 

of 

view

s 

with 

Eich

horst

, 

newl

y 

appo

inted 

EU 

HoD 

in 

Leba

non 

(in 

cam

era) 

AFET, 

B

r

u

s

s

e

l

s 
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ANNEX III: CFSP BUDGET 2010 - COMMITMENT APPROPRIATIONS 

Actions financed in 2010:  

 
19.0301 MONITORING AND IMPLEMENTATION OF PEACE AND SECURITY PROCESSES 

DECISION NO AND DESCRIPTION COST € 

2009/572/CFSP EUMM Georgia (prolongation until 14 September 2010, €12.500.000)  3.500.000 

2010/274/CFSP EUBAM RAFAH (prolongation until 24 May 2011) 1.950.000 

2010/424/CFSP EUMM Georgia (budget top up period until 14 September 2010) 2.500.000 

2010/452/CFSP EUMM Georgia (15 September 2010 - 14 September 2011) 26.600.000 

 

19.0302 NON-PROLIFERATION AND DISARMAMENT 

DECISION NO AND DESCRIPTION  COST € 

2009/1012/CFSP Support of EU activities to promote the Control of arms exports 787.000 

2010/179/CFSP Support of SEESAC arms control activities in Western Balkans  1.600.000 

2010/336/CFSP EU activities in support of the Arms Trade Treaty (ATT-UNIDIR) 1.520.000 

2010/461/CFSP on EU activities in support of the CTBTO   5.280.000 

2010/430/CFSP establishing a European network of independent think tanks  2.182.000 

2010/585/CFSP EU support for the IAEA activities in the area of nuclear security ... 

(IAEA V) 

9.966.000 

2010/765/CFSP EU action to counter the illicit trade of SALW by air (SIPRI) 900.000 
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19.0303 CONFLICT RESOLUTION AND OTHER STABILISATION MEASURES 

DECISION NO AND DESCRIPTION COST € 

2010/330/CFSP EUJUST LEX IRAQ (1 July 2010 - 30 June 2011) 17.500.000 

2010/322/CFSP amending JA 2009/124/CFSP EULEX Kosovo (2009 budget extension 

until 14 October2010) 

19.164.882 

2010/565/CFSP EUSEC DR Congo (1 October 2010 - 30 September 2011) 12.600.000 

2010/619/CFSP EULEX Kosovo (15 October 2010 - 14 October 2011- first instalment - 

budget €165 Mio)     

70.000.000 

 

19.0305 PREPARATORY AND FOLLOW-UP MEASURES 

DECISION NO AND DESCRIPTION COST € 

External Audits (5 audit assignments and 2 FR Art. 56 assessments) 273.365 

Specific audit  22.600 

Equipment for preparatory measures 32.000 

 

19.0306 EUROPEAN UNION SPECIAL REPRESENTATIVES 

DECISION NO AND DESCRIPTION COST € 

2010/106/CFSP EUSR for the crisis in Georgia  (€502.000) 419.753 

2010/107/CFSP EUSR for the Middle East Peace process (€730.000) 608.847 

2010/108/CFSP EUSR in the Republic of Moldova (€1.025.000) 863.000 

2010/109/CFSP EUSR for the South Caucasus (€1.855.000) 1.549.094 

2010/110/CFSP EUSR for Sudan (€1.410.000)  1.175.258 
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2010/111/CFSP EUSR in Bosnia and Herzegovina (€2.350.000) 1.950.000 

2010/112/CFSP EUSR for Central Asia (€800.000) 700.000 

2010/113/CFSP EUSR for the African Great Lakes (€1.065.000) 894.660 

2010/118/CFSP EUSR in Kosovo (€1.660.000) 1.360.000 

2010/119/CFSP EUSR to the African Union (no cost extension until 31.08.2010)  0 

2010/120/CFSP EUSR for Afghanistan and Pakistan (no cost extension until 31.03.2010)  0 

2010/156/CFSP EUSR in fYROM (€340.000)  290.000 

2010/168/CFSP EUSR in Afghanistan (€2.500.000) 2.090.000 

2010/439/CFSP EUSR in Afghanistan (12 month extension) 4.515.000 

2010/440/CFSP EUSR for the African Great Lakes (12 month extension) 1.520.000 

2010/441/CFSP EUSR to the African Union (12 month extension) 1.280.000 

2010/442/CFSP EUSR in Bosnia and Herzegovina (12 month extension) 3.700.000 

2010/443/CFSP EUSR for Central Asia (12 month extension) 1.250.000 

2010/444/CFSP EUSR in FYROM (6 month extension) 310.000 

2010/445/CFSP EUSR for the crisis in Georgia (12 month extension) 700.000 

2010/446/CFSP EUSR in Kosovo (6 month extension) 1.230.000 

2010/447/CFSP EUSR for the Middle East  peace process (6 month extension) 585.000 

2010/448/CFSP EUSR in the Republic of Moldova (6 month extension) 830.000 

2010/449/CFSP EUSR for the South Caucasus (6 month extension) 1.410.000 

2010/450/CFSP EUSR for Sudan (12 month mandate) 1.820.000 
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19.0307 POLICE MISSIONS 

Decision no and description COST € 

2010/279/CFSP EUPOL Afghanistan (31 May 2010 - 31 May 2011) 54.600.000 

2010/298/CFSP EUSSR Guinea-Bissau (no-cost ext. and extension  1 July - 30 September 

2010) 630.000 

2010/329/CFSP EUPOL Congo (extension 1 July - 30 September 2010) 2.020.000 

2010/576/CFSP EUPOL Congo (extension 1 October 2010 - 30 September 2011) 6.430.000 

2010/755/CFSP EUPM Bosnia Herzegovina (extension 1 January - 31 December 2011: 

17,6 Mio) 7.470.013 

2010/747/CFSP EUPOL COPPS (Budget top up  January - December 2010) 220.000 

2010/784/CFSP EUPOL COPPS (extension 1 January - 31 December 2011) 8.250.000 

 

 

______________________________ 
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ANNEX IV: 2010 OVERVIEW OF HR / VP DECLARATIONS ON BEHALF OF THE EU, HR / VP 

STATEMENTS, STATEMENTS BY THE HR / VP SPOKESPERSON AND LOCAL STATEMENTS 

  

 Declarations on behalf of the EU 

  

 

11/01/2010 

Declaration by High Representative Catherine Ashton on behalf of the EU on 5th anniversary of signature 

of Comprehensive Peace Agreement for Sudan  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/112203.pdf 

 

12/01/2010 

Declaration by High Representative Catherine Ashton on behalf of the EU on the trial against seven Baha'i 

leaders in Iran  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/112212.pdf 

 

14/01/2010 

Declaration by the High Representative, Catherine Ashton, on behalf of the EU on the moratorium on the 

death penalty in Mongolia 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=PESC/10/3&format=HTML&aged=0&language

=en&guiLanguage=en 

 

27/01/2010 

Declaration by High Representative Catherine Ashton on behalf of the EU on the situation in Honduras: 

inauguration of Mr. Porfirio Lobo  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/112630.pdf 

 

05/02/2010 

Declaration by High Representative Catherine Ashton on behalf of the EU on the ratification of Protocol 14 

to the European Convention on Human Rights by the Russian Federation  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/112765.pdf 

 

08/02/2010 

Joint Statement by EU and USA calling on Iranian government to fulfil its human rights obligations 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112843.pdf 

 

19/02/2010 

Statement by HR C. Ashton, on behalf of the EU welcoming the ceasefire in the North of Yemen  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/112936.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/112203.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/112203.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/112203.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/112212.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/112212.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/112212.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=PESC/10/3&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=PESC/10/3&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=PESC/10/3&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=PESC/10/3&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/112630.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/112630.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/112630.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/112765.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/112765.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/112765.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112843.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112843.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/112936.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/112936.pdf
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02/03/2010 

Statement by HR C. Ashton, on behalf of the EU on Côte d'Ivoire  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/113132.pdf 

 

10/03/2010 

Statement by HR C. Ashton, on behalf of the EU on the decision by the Government of Israel to build new 

housing units in East Jerusalem  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/113283.pdf 

 

10/03/2010 

Declaration by HR Ashton on behalf of the EU on the Georgian strategy on Abkhazia and South Ossetia  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/113293.pdf 

 

 17/03/2010 

 Declaration by HR Catherine Ashton on behalf of the EU on parliamentary and presidential approval of 

Kyrgyz law on accession to Second Optional Protocol to ICCPR on abolition of death penalty 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/113417.pdf 

 

 21/03/2010 

 Declaration by HR Ashton on International Day for Elimination of Racial Discrimination  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/113458.pdf 

 

 22/03/2010 

 Declaration by HR Catherine Ashton on behalf of the EU to commemorate the World Water Day  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/113472.pdf 

  

 31/03/2010 

 Speech by EU HR Catherine Ashton on Behalf of the European Union, to the International Conference on 

Haiti  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113648.pdf 

 

31/03/2010 

HR's Declaration on behalf of the EU on the situation in Belarus 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/113643.pdf 

 

 09/04/2010 

 Declaration by HR Catherine Ashton on behalf of the European Union on decision by Pre-Trial Chamber of 

the International Criminal Court to investigate the 2007-2008 post-election violence in Kenya  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/113679.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/113132.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/113132.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/113283.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/113283.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/113283.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/113293.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/113293.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/113417.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/113417.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/113417.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/113458.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/113458.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/113472.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/113472.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113648.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113648.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113648.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/113643.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/113643.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/113679.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/113679.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/113679.pdf
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 14/04/2010 

 Declaration by HR Ashton on behalf of the EU on the situation after the national elections in Iraq  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/113787.pdf 

 

27/04/2010 

Declaration by HR Catherine Ashton on behalf of the EU on the situation in the Middle East 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114051.pdf 

  

 30/04/2010 

 Declaration by HR Catherine Ashton on behalf of the EU on Djibouti's introduction of the abolition of the 

death penalty in its Constitution  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/114089.pdf 

  

 03/05/2010  -  Declaration by the HR Catherine Ashton on behalf of the EU on World Press Freedom 

Day, 3 May 2010  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/114167.pdf 

 

10/05/2010 

Declaration on the launch of proximity talks between Israel and the Palestinians 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114343.pdf 

 

11/05/2010 

Declaration on the alignment of certain third countries concerning the Council Decision 2009/969/CFSP  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114386.pdf 

 

12/05/2010 

Declaration by High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on the execution of 

five individuals in Iran  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114457.pdf 

 

17/05/2010 

Declaration by HR Catherine Ashton on behalf of the EU on International Day against Homophobia  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/114473.pdf 

 

20/05/2010 

Statement by HR Catherine Ashton on the publication of the report on the sinking of the Republic of 

Korea Ship 'Cheonan  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114589.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/113787.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/113787.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114051.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114051.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/114089.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/114089.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/114089.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/114167.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/114167.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/114167.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114343.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114343.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114386.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114386.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114457.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114457.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114457.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/114473.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/114473.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114589.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114589.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114589.pdf
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21/05/2010 

Declaration by High Representative Catherine Ashton on behalf of the EU on the human rights of LGBT 

people in Malawi  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/114600.pdf 

 

26/05/2010 

Declaration by the High Representative on behalf of the European Union on the alignment of certain third 

countries with the Council Decision 2010/92/CFSP extending restrictive measures against Zimbabwe 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114649.pdf 

31/05/2010 

Declaration - Council decisions on the Republic of Guinea 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114723.pdf 

 

31/05/2010 

Declaration by HR Catherine Ashton on behalf of the EU on the Israeli military operation against the 

Flotilla  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114730.pdf 

 

02/06/2010 

Declaration by the High Representative on behalf of the European Union on the alignment of certain third 

countries with the Council Decision 2010/129/CFSP amending Common Position 2008/109/CFS  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114791.pdf 

 

03/06/2010 

Myanmar/Burma: Declaration by HR Ashton on behalf of EU on alignment of third countries with Council 

Decision renewing restrictive measures 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/114843.pdf 

  

 03/06/2010 

 Democratic People's Republic of Korea: Declaration by HR Ashton on behalf of EU on alignment of third 

countries with Council Decision concerning restrictive measures  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/114844.pdf 

  

 09/06/2010 

 Declaration by the High Representative on behalf of the European Union on the alignment of certain third 

countries with Council Decision 2010/127/CFSP concerning restrictive measures against Eritrea  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/115023.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/114600.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/114600.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/114600.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114649.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114649.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114649.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114723.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114723.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114730.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114730.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114730.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114791.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114791.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114791.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/114843.pdf
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 11/06/2010 

 Declaration by the High Representative Catherine Ashton on behalf of the EU on human rights in China  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/115142.pdf 

  

 12/06/2010 

 Declaration by the High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on Iran  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/115144.pdf 

  

 15/06/2010 

 Declaration by the High Representative on behalf of the European Union on the alignment of certain third 

countries with Council Decision 2010/231/CFSP concerning restrictive measures against Somalia  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/115190.pdf 

  

 25/06/2010 

 Joint Declaration by the African Union and by the High Representative Catherine Ashton on behalf of the 

EU on the UN International Day in support of victims of torture  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/er/115506.pdf 

  

 30/06/2010 

 Declaration by the High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on Feminicide  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115578.pdf 

 

 01/07/2010 

 Declaration by the High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on the 

Appointment of a UN Panel of Experts on accountability Issues in Sri Lanka  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/115592.pdf 

 

 15/07/2010 

 Declaration by HR Ashton on behalf of the EU on the situation of Human Rights Defenders in the North 

Caucasus  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/115805.pdf 

 

 22/07/2010 

 Declaration by High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on the ICJ advisory 

opinion  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115902.pdf 
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 26/07/2010 

 Declaration by High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on Syria Human 

rights cases  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/115970.pdf 

 

 01/08/2010 

 Declaration by the High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on the 

Convention on Cluster Munitions  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/116071.pdf 

 

 05/08/2010 

 Declaration by High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on the approval of 

a new Constitution in Kenya  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/116100.pdf 

 

 09/08/2010 

 Declaration by High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on the 

International Day of the World's Indigenous People  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/116122.pdf 

  

 10/08/2010 

 Declaration by the High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on the General 

Election in the Solomon Islands  

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/365&format=HTML&aged=0&langua

ge=en&guiLanguage=en 

  

 12/08/2010 

 Declaration by High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on the sentencing 

of seven Baha'i leaders  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/116157.pdf 

  

 15/08/2010 

 Declaration by High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on the fifth 

Anniversary of the signature of the Aceh MoU and Aceh's peaceful evolution  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/116168.pdf 
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 19/08/2010 

 EU Statement on the Occasion of the General Assembly Plenary Meeting on the Humanitarian Situation 

resulting from the Floods in Pakistan  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116223.pdf 

  

 20/08/2010 

 Statement by the Middle East Quartet - European Union, United Nations, Russian Federation, United 

States  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116226.pdf 

 

 08/09/2010 

 Declaration by the High Representative on behalf of the European Union on the alignment of certain third 

countries with Council Decision 2010/414/CFSP amending Decision 2010/127/CFSP concerning restrictive 

measures against Eritrea  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/116333.pdf 

 

 17/09/2010 

 Declaration by High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on political 

prisoners in Eritrea  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/116600.pdf 

  

 28/09/2010 

 Declaration by the High Representative on behalf of the European Union on the elections in the Bolivarian 

Republic of Venezuela  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/116787.pdf 

  

 06/10/2010 

 Declaration by HR Ashton on behalf of the EU on the OHCHR Report of the Mapping Exercise documenting 

the most serious violations of human rights and international humanitarian law committed within the 

territory of the Democratic Republic of the Congo between March 1993 and June 2003  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/116903.pdf 

  

 20/10/2010 

 Declaration by the High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on recent 

legislative developments in Guatemala concerning the death penalty  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/117228.pdf 
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 07/11/2010 

 Declaration by the High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on the 

elections in Burma/Myanmar  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/117548.pdf 

  

 08/11/2010 

 Declaration by the High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on the 

publication of the Final Report of the EU Election Observation Mission to Ethiopia 2010  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/117578.pdf 

  

 16/11/2010 

 Declaration by the High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on violence 

against journalists in the Russian Federation  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/117735.pdf 

  

 19/11/2010 

 Declaration by the High Representative Catherine Ashton, on behalf of the European Union, on the 

political situation in Madagascar  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/117904.pdf 

  

 25/11/2010 

 Declaration by the High Representative, Catherine Ashton, on behalf of the European Union on the 

International Day for the Elimination of Violence against Women  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/117997.pdf 

 

 30/11/2010  -  Declaration by High Representative Catherine Ashton on behalf of the EU in support of 

ratification of new strategic arms reduction treaty (START)  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/118094.pdf 

 

 10/12/2010  -  Declaration by the High Representative, Catherine Ashton, on behalf of the European 

Union on the Human Rights Day, 10 December 2010  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/118390.pdf 
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 Statements by the High Representative 

  

  

 01/01/2010 

 Statement by High Representative on the brutal bomb attack in Lakki Marwat, Pakistan 

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/1&format=HTML&aged=0&language

=en&guiLanguage=en 

  

 14/01/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton: Haiti situation - press conference  

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/2&format=HTML&aged=0&langua

ge=en&guiLanguage=en 

  

 19/01/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the situation in Haiti  

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/3&format=HTML&aged=0&langua

ge=en&guiLanguage=en 

  

 19/01/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on Yemen  

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/6&format=HTML&aged=0&langua

ge=en&guiLanguage=en 

 19/01/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on Iran 

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/4&format=HTML&aged=0&langua

ge=en&guiLanguage=en 

  

 19/01/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on Iraq  

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/5&format=HTML&aged=0&langua

ge=en&guiLanguage=en 

  

 20/01/2010 

 Sri Lanka's pre-election situation: statement by High Representative Catherine Ashton 

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/37&format=HTML&aged=0&language=e

n&guiLanguage=en 
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20/01/2010 

Statement by High Representative Catherine Ashton on Guinea 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/38&format=HTML&aged=0&language=e

n&guiLanguage=en 

 

29/01/2010 

Joint statement on Nigeria  

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/105&format=HTML&aged=0&language=

en&guiLanguage=en 

  

29/01/2010 

Statement by High Representative Catherine Ashton on the Holocaust Remembrance Day  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/100127-Holocaust-remembrance.pdf 

 

29/01/2010 

Statement by High Representative Catherine Ashton on the Presidential elections in Sri Lanka 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/106&format=HTML&aged=0&language=

en&guiLanguage=en 

 

29/01/2010 

Statement by High Representative Catherine Ashton on Iran 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/112714.pdf 

 

04/02/2010 

Statement by High Representative Catherine Ashton on the pre-electoral situation in Ukraine  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112764.pdf 

 

05/02/2010 

Statement by High Representative Catherine Ashton, on imminent executions in Iran  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112772.pdf 

 

08/02/2010 

Statement by High Representative Catherine Ashton on Ukrainian presidential elections, January 17 and 

February 7, 2010  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112805.pdf 

 

09/02/2010 

Statement by HR Catherine Ashton, on human rights in China 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112848.pdf 
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09/02/2010 

Statement by HR Catherine Ashton, on Iranian nuclear activities  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112849.pdf 

 

 11/02/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton, on demonstrations in Iran 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112858.pdf 

 

 12/02/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton, on human rights in China  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112890.pdf 

 17/02/2010 

 Statement by HR Ashton on the situation of the Union of Poles in Belarus  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112913.pdf 

  

 22/02/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton, on Guinea  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/112946.pdf 

  

 23/02/2010 

 EU roundly condemns fraudulent use of European passports in Dubai assassination  

 http://www.eu2010.es/en/documentosynoticias/noticias/feb22_consejoexteriores.html 

  

 25/02/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton on the India-Pakistan meeting in New Delhi  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113059.pdf 

  

 27/02/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton on the earthquake in Chile  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113081.pdf 

  

 27/02/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton following telephone conversation with Chile's Foreign Minister Mariano 

Fernandez  

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/204&format=HTML&aged=0&language=

en&guiLanguage=en 
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 07/03/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton on the Iraqi elections  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113202.pdf 

 

 08/03/2010 

 International Women's Day – 8 March 2010 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/245&format=HTML&aged=0&language=

en&guiLanguage=en 

 

 09/03/2010 

 Déclaration de la Haute Représentante Catherine Ashton et du Commissaire en charge du développement 

Andris Piebalgs sur les élections présidentielles au Togo 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/FR/foraff/113231.pdf 

  

 15/03/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton on the Agreement between the Transitional Federal Government of 

Somalia and Ahlu Sunna Waljama'a  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/113371.pdf 

 

 18/03/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton at Erez crossing  

http://www.delisr.ec.europa.eu/english/whatsnew.asp?id=1161 

 

 23/03/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton following meeting with President Mbeki  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113529.pdf 

  

 24/03/2010 

 Declaration by HR Catherine Ashton on the decision by the Israeli authorities on the Shepherd Hotel  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113542.pdf 

 

 26/03/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton on the violence in and around Gaza  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113629.pdf 

 

 26/03/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton on ratification of Rome Statute of International Criminal Court by 

Bangladesh  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113593.pdf 
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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 
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 13/04/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton on the Parliamentary Elections in Sri Lanka  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113711.pdf 

  

 13/04/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton on the political situation in Thailand  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113710.pdf 

  

 17/04/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the helicopter crash in Haiti 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113884.pdf 

  

 19/04/2010 

 Statement by HR/VP Catherine Ashton on elections in Sudan  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113893.pdf 

  

 20/04/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton on adoption of Constitutional Amendment in Pakistan  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113904.pdf 

 

 11/05/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton on the adoption of negotiating directives for Association Agreements 

between the EU and Armenia, Azerbaijan and Georgia  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114367.pdf 

 

 12/05/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the State of Emergency in Egypt  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114450.pdf 

  

 14/05/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on Kyrgyzstan  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114462.pdf 

  

 17/05/2010 

 Statement by HR/VP Catherine Ashton, on Moldova/Transnistria  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/114472.pdf 
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 18/05/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton recalling the EU position on the Falkland Islands  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114503.pdf 

  

 21/05/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton and Commissioner Stefan Füle on Albania  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/114591.pdf 

  

 21/05/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on Nagorno Karabakh  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114603.pdf 

  

 21/05/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the political situation in Thailand  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114598.pdf 

  

 22/05/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on Iran  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114609.pdf 

 

 24/05/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the Federal Republic of Nigeria  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114610.pdf 

 

 25/05/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton on the Legislative Elections in Ethiopia 

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/607&format=HTML&aged=0&language=

en&guiLanguage=en 

  

 25/05/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the UNRWA attack 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114630.pdf 

  

 25/05/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton on 10th anniversary of Optional Protocols to UN Convention on the 

Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114629.pdf 
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 28/05/2010 

 Burundi: Statement by HR/VP Ashton and Commissioner Piebalgs on the communal elections of 24 May  

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/633&format=HTML&aged=0&language=

en&guiLanguage=en 

  

 28/05/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the Lahore attacks 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114695.pdf 

  

 29/05/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the outcome of the NPT Review Conference  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114696.pdf 

  

 30/05/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on train derailment in India  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114697.pdf 

  

 31/05/2010 

 Reaction of High Representative Catherine Ashton on Israel's military operation against Gaza flotilla  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114726.pdf 

 01/06/2010 

 Joint statement by High Representative Catherine Ashton and Minister for Foreign Affairs of the Russian 

Federation Sergey Lavrov  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/114733.pdf 

  

 02/06/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton on the publication of the certified results of the Iraqi elections  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114787.pdf 

 

 09/06/2010 

 Statement by the E3+3 with the support of the EU High Representative following the adoption of UN 

Security Council Resolution 1929 on the Iranian nuclear programme  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115039.pdf 

 

 11/06/2010 

 Joint statement by High Representative / Vice President Catherine Ashton and Home Affairs 

Commissioner Cecilia Malmström on the release of Max Göldi  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115109.pdf 
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 11/06/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the new clashes in Kyrgyzstan  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115125.pdf 

  

 28/06/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the constitutional referendum in Kyrgyzstan  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115525.pdf 

  

 30/06/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on Israel-Palestinian proximity peace talks  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115546.pdf 

  

 01/07/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton on the Presidential Elections in the Republic of Guinea  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115586.pdf 

 02/07/2010 

 Déclaration de Madame Catherine Ashton, Haute Représentante, sur les élections présidentielles au 

Burundi  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/FR/foraff/115597.pdf 

  

 05/07/2010 

 Statement by Catherine Ashton, High Representative of the European Union for Foreign Affairs and 

Security Policy/European Commission Vice-President on announcement by Israel on Gaza blockade  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115675.pdf 

  

 06/07/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on imminent executions in Iran  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115714.pdf 

  

 08/07/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton following the vote in the European Parliament on the European Union 

External Action Service  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115736.pdf 

 

 08/07/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton on the announcement of the liberation of 52 political prisoners in 

Cuba 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115737.pdf 
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 09/07/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton on further ships carrying humanitarian aid to Gaza  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115755.pdf 

 

 11/07/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton and EU Commissioner for Enlargement and 

Neighbourhood Policy Stefan Füle on the occasion of the 15th commemoration of Srebrenica  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115756.pdf 

 12/07/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the attacks in Uganda  

 http://consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115768.pdf 

  

 19/07/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the national dialogue process in Yemen  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115882.pdf 

  

 28/07/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the death penalty in Japan  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116068.pdf 

  

 03/08/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on Israel-Lebanon border incident  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116096.pdf 

 

 11/08/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton following phone call with Russian Foreign Minister 

Sergey Lavrov to offer support in wake of recent fires in Russia  

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/367&format=HTML&aged=0&langua

ge=en&guiLanguage=en 

  

 11/08/2010 

 Statement by the High Representative Catherine Ashton and EU Commissioner for Development Andris 

Piebalgs on the Presidential Elections in Rwanda  

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/366&format=HTML&aged=0&langua

ge=en&guiLanguage=en 

  

 11/08/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the recent mudslides in China  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116136.pdf 
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 12/08/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the ratification of the Rome Statute of the 

International Criminal Court by Seychelles  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116138.pdf 

 

 13/08/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on Russian plans on missile deployment in Abkhazia  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116161.pdf 

  

 18/08/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton following her call with UN Secretary-General Ban Ki-

moon  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116221.pdf 

  

 19/08/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the ratification of the Rome Statute of the 

International Criminal Court by Saint Lucia  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116222.pdf 

  

 20/08/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on resumption of direct talks between Israel and the 

Palestinians  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116227.pdf 

  

 24/08/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on Azerbaijan's Supreme Court judgment of 19 

August concerning the two youth organization members  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116230.pdf 

 

24/08/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton on terrorist attack in Somalia 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116231.pdf 

  

  

 27/08/2010 

 Joint statement by Catherine Ashton, the High Representative, and Andris Piebalgs, the EU Development 

Commissioner, on the resurgence of violence in North Kivu, DRC. 

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1074&format=HTML&aged=0&language

=en&guiLanguage=en 
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 01/09/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the attack in the Middle East  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116258.pdf 

  

 02/09/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the launch of direct talks on the Middle East 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116267.pdf 

  

 08/09/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the next steps at the UN concerning the 

advisory opinion on Kosovo  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116353.pdf 

  

10/09/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the adoption of the UN General Assembly 

resolution on the ICJ opinion on Kosovo  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116439.pdf 

 

17/09/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton ahead of the parliamentary elections in 

Afghanistan  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116588.pdf 

 

22/09/2010 

Middle East Quartet Statement  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116664.pdf 

 

22/09/2010 

Human rights failures in the Democratic Republic of Congo 

http://www.eutrio.be/pressrelease/olivier-chastel-human-rights-failures-democratic-republic-congo 

 

22/09/2010 

Statement delivered by EU High Representative Catherine Ashton on behalf on the E3+3  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116679.pdf 

 

24/09/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton on remarks made by Iranian President Mahmoud 

Ahmadinejad at the UN General Assembly 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116685.pdf 
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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 
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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 
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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 
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 23/11/2010 

 EU HR/VP Catherine Ashton appoints new Head of EU Delegation to WTO  

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/606&format=HTML&aged=0&langua

ge=en&guiLanguage=en 

  

 25/11/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the non-use of force commitment announced 

by Georgian President Saakashvili  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118001.pdf 

 

 30/11/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton and Commissioner Stefan Füle on the parliamentary 

elections in the Republic of Moldova  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118093.pdf 

 

01/12/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the second round of presidential elections in 

Côte d'Ivoire 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118116.pdf 

  

 02/12/2010 

 EU High Representative Catherine Ashton appoints EEAS Managing Director for Crisis Response  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118159.pdf 

  

 03/12/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the forest fires in northern Israel  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118198.pdf 

  

 04/12/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on Ivory Coast election results  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118213.pdf 

  

 05/12/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton welcoming the IAEA nuclear fuel bank  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118216.pdf 
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 06/12/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the elections to the People's Assembly of 

Egypt  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118243.pdf 

 

06/12/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton and EU Commissioner for Development Andris 

Piebalgs on the Presidential Elections in Guinea  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118252.pdf 

 

07/12/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton on behalf of E3+3 after the talks with Iran  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118263.pdf 

 

08/12/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the announcement of preliminary results of 

elections in the Republic of Haiti  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118345.pdf 

08/12/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the Middle East Peace Process  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118344.pdf 

  

10/12/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton on Nobel Peace Prize winner Liu Xiaobo  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118406.pdf 

  

13/12/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton and European Commissioner for Enlargement 

Štefan Füle on Kosovo elections  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118432.pdf 

  

14/12/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the passing of Ambassador Holbrooke  

http://consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118462.pdf 

 

14/12/2010 

EU High Representative Catherine Ashton appoints two Managing Directors for the External Action Service  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118477.pdf 
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15/12/2010 

EU HR/VP Catherine Ashton - Statement on Ivory Coast, European Parliament Strasbourg, 15 December 

2010  

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/758&format=HTML&aged=0&lang

uage=en&guiLanguage=en 

  

 15/12/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on Sakharov Prize  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118505.pdf 

 

 15/12/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on recent bomb attacks in Chabahar 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118537.pdf 

  

 16/12/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the Middle East  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118541.pdf 

  

 17/12/2010 

 EU High Representative Catherine Ashton appoints Director of the European Union Situation Centre 

(SITCEN) for the External Action Service  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/esdp/118626.pdf 

  

 18/12/2010 

 EU High Representative Catherine Ashton welcomes the establishment of new coalition government in the 

Kyrgyz Republic  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118630.pdf 

  

  

  

 20/12/2010 

 SUDAN: EU to observe the South Sudan Referendum  

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1755&format=HTML&aged=0&language

=en&guiLanguage=en 

  

 20/12/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the presidential elections in Belarus  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118650.pdf 
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 21/12/2010 

 EU High Representative Catherine Ashton appoints two new Managing Directors for the External Action 

Service  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118656.pdf 

  

 21/12/2010 

 Statement by the High Representative, Catherine Ashton on the formation of a new Government of Iraq  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118659.pdf 

  

 23/12/2010 

 EU High Representative Catherine Ashton appoints the permanent chairs of several Working Groups in 

the Council  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118693.pdf 

  

 23/12/2010 

 Statement by Catherine Ashton, EU High Representative for Foreign Affairs, on ratification by the U.S. 

Senate of the START Treaty  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118696.pdf 

 

 23/12/2010 

 Joint Statement by EU High Representative Catherine Ashton and US Secretary of State Hillary Clinton on 

the post-Presidential Elections situation in Belarus 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118697.pdf 

 

 30/12/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the Khodorkovskii/Lebedev case  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118699.pdf 
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 Statements by the Spokesperson 

  

 19/01/2010 

 Chile Presidential elections, statement by spokesperson of High Representative Catherine Ashton  

 http://eeas.europa.eu/chile/docs/statement_ashton_210110_en.pdf 

  

 10/02/2010 

 Statement by the Spokesperson of the High Representative / Vice President Catherine Ashton on the 

situation in Sri Lanka  

 http://eeas.europa.eu/statements/docs/statement_ashton_sri_lanka_en.pdf 

  

 19/02/2010 

 Statement by the Spokesperson of the High Representative / Vice President Catherine Ashton on Niger  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/112931.pdf 

  

 25/02/2010 

 Statement by the Spokesperson of HR Catherine Ashton, on the death of Mr Tamayo in Cuba  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113057.pdf 

  

 26/02/2010 

 Statement by the Spokesperson of HR Catherine Ashton, on acts of violence in Chittagong Hill Tracts, 

Bangladesh 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113070.pdf 

  

 26/02/2010 

 Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton, on heritage sites in Hebron and Bethlehem  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113080.pdf 

  

 01/03/2010 

 Statement by the Spokesperson of HR Catherine Ashton, on Nigeria  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113083.pdf 

 

01/03/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton,on the rejection of Aung San Suu Kyi's appeal by 

the Supreme Court of Burma/Myanmar  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113102.pdf 
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18/03/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton, on Sahel region 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113427.pdf 

 

04/04/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton, on the car bomb attacks in Iraq  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113654.pdf 

 

05/04/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton,on the attacks in Pakistan  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113655.pdf 

 

09/04/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton, on Kyrgyzstan  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113669.pdf 

 

23/04/2010 

Statement by the spokesperson of HR Ashton on New Zealand joining the UN Declaration on the Rights of 

Indigenous People  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113952.pdf 

 

26/04/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton, on the normalisation of relations between 

Turkey and Armenia  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/114008.pdf 

 

30/04/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on the political situation in Nepal  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114126.pdf 

 

01/05/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on the resumption of executions in Taiwan  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114127.pdf 

 

04/05/2010 

Statement by the Spokesperson of HR Catherine Ashton, on the recent attacks against mosques in 

Somalia  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/114173.pdf 
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11/05/2010 

Statement by the Spokesperson of HR Catherine Ashton on attacks in Iraq  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114396.pdf 

 

28/05/2010 

Statement by the spokesperson of High Representative Catherine Ashton on the flotilla sailing to Gaza  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114694.pdf 

 

02/06/2010 

Déclaration par la Porte-parole de la Haute Représentante Catherine Ashton sur la situation politique aux 

Comores  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114806.pdf 

 

 

04/06/2010 

Statement by the spokesperson of High Representative Catherine Ashton on the death of Floribert 

Chebeya Bahizire, Executive Director of the organisation "La Voix des Sans Voix"  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115001.pdf 

 

09/06/2010 

Statement by the spokesperson of High Representative Catherine Ashton on the Qatari mediation 

between Djibouti and Eritrea  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115019.pdf 

 

22/06/2010 

Statement by the Spokesperson of High Representative Catherine Ashton on Nagorno-Karabakh  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115451.pdf 

 

23/06/2010 

Statement by the Spokesperson of High Representative Catherine Ashton on terrorist attacks in Turkey  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115450.pdf 

 

25/06/2010 

Statement by the spokesperson of High Representative Catherine Ashton on Hong Kong  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115504.pdf 
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30/06/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on the signature of the ECFA agreement between 

China and Taiwan  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115548.pdf 

 

02/07/2010 

Statement by the spokesperson of High Representative Catherine Ashton on the attack against the Data 

Darbar Sufi shrine in Lahore  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115611.pdf 

 

02/07/2010 

Statement by the Spokesperson of High Representative Catherine Ashton on the incident in Kosovo 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115647.pdf 

 

06/07/2010 

Statement by the Spokesperson of High Representative Catherine Ashton on Guinea Bissau  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115676.pdf 

 

08/07/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on the adoption of the Georgian Action Plan for 

Engagement for Abkhazia and South Ossetia  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115731.pdf 

 

16/07/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on the attacks in Iran  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115843.pdf 

 

16/07/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on the Political Crisis in the Maldives 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115849.pdf 

 

16/07/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on the murder of Rwandan politician  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115851.pdf 

 

16/07/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on death sentence in Gambia  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115852.pdf 
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16/07/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on the expulsion of the acting Australian High 

Commissioner by Fiji  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115853.pdf 

 

19/07/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on suicide bombings in Iraq on Sunday 18 July 

2010  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115881.pdf 

 

22/07/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on President Al-Bashir  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115899.pdf 

 

02/08/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on the Referendum on the formation of the 

Government of National Unity in Zanzibar 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116076.pdf 

 

03/08/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton in support of U.N. international Gaza flotilla 

probe  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116097.pdf 

 

13/08/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on the bomb attack in Bogota  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116160.pdf 

  

24/08/2010 

Statement by the Spokesperson of High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security 

Policy on conviction of human rights defender Abdallah Abu Rahma  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116232.pdf 

 

25/08/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on explosions in Iraq  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116234.pdf 
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27/08/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on President Al-Bashir's visit to Kenya  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116239.pdf 

  

02/09/2010 

Statement by the spokesperson of the HR Catherine Ashton on the attacks in Lahore  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116270.pdf 

 

03/09/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on the outcome of the launch of Middle East 

peace talks  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116277.pdf 

 

04/09/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on the murder of police officers in Colombia  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116278.pdf 

 

10/09/2010 

Statement by the spokesperson of the HR Catherine Ashton on the suicide bombing in Vladikavkaz  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116426.pdf 

  

 10/09/2010 

 Statement by the spokesperson of the HR Catherine Ashton on Georgian prisoner in Abkhazia 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116458.pdf 

  

 14/09/2010 

 Statement by the spokesperson of the HR Catherine Ashton on the occasion of the appointment of 

Michelle Bachelet as the head of UN Women  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116496.pdf 

  

 17/09/2010 

 Statement by the spokesperson of the HR Catherine Ashton on Guinea  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116564.pdf 

 

18/09/2010 

Statement by the Spokesperson of the High Representative Catherine Ashton on the conviction of human 

rights defender Azimjan Askarov 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116602.pdf 
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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 
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http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116988.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/117180.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/117180.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/117180.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117226.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117226.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117226.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117529.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117529.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117529.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117531.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117531.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117531.pdf


 

 

12562/11  kv 135 

PIELIKUMS DG K   LV 

  

 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 
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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 
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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 
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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 
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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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