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1. In het Interinstitutioneel Akkoord (IIA) van 17 mei 2006 is onder punt G.43 het volgende 

bepaald: "Het voorzitterschap van de Raad raadpleegt het Europees Parlement jaarlijks over 

een tegen 15 juni van het betrokken jaar te verstrekken prospectief document van de Raad dat 

de voornaamste aspecten en de fundamentele keuzen van het GBVB behelst, met inbegrip van 

de financiële gevolgen ervan voor de algemene begroting van de Europese Unie, en over een 

beoordeling van de in jaar n-1 aangevangen maatregelen". 

 

2. Het Politiek en Veiligheidscomité heeft het bijgaande ontwerp-verslag op 1 en 5 juli 2011 

besproken. 

 

3. In het licht van bovenstaande wordt het Coreper verzocht het ontwerp-verslag goed te keuren 

en ter bekrachtiging aan de Raad te doen toekomen.  

_________________ 
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INLEIDING 

 

Dit document bevat een overzicht en een voorlopige evaluatie van de in 2010 uitgevoerde 

maatregelen en activiteiten op het gebied van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheids-

beleid. Tevens presenteert het de zienswijzen en belangrijkste keuzes die het buitenlands beleid van 

de EU de komende maanden gestalte zullen geven. Dit verslag is gebaseerd op punt 43 van het 

Interinstitutioneel Akkoord van 2006 betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel 

beheer. Het is tevens een neerslag van het streven van de hoge vertegenwoordiger om te komen tot 

een brede dialoog met het Europees Parlement over het buitenlandse beleid van de Unie zoals zij 

andermaal heeft verwoord in haar verklaring van juli 2010 over verantwoordingsplicht. 

DEEL EEN: EEN BLIK OP 2012 

2010 was een mijlpaal voor het Europees buitenlands beleid wegens de inwerkingtreding van het 

Verdrag van Lissabon en de oprichting van de Europese Dienst voor extern optreden. Deze 

veranderingen vormden de bekroning van een decennium van debat in Europa over institutionele 

hervorming. Het was echter ook een jaar waarin wij er herhaaldelijk aan werden herinnerd waarom 

een Europees buitenlands beleid onontbeerlijk is. In een wereld die meer geïntegreerd en 

geglobaliseerd dan ooit is, worden wij geconfronteerd met dreigingen die steeds uiteenlopender 

zijn, maar ook steeds vaker onderling samenhangen: proliferatie, terrorisme, georganiseerde 

criminaliteit en regionale conflicten, naast verstoringen van de energievoorziening en de gevolgen 

van de klimaatverandering voor de veiligheid. Ons buitenlands beleid moet zich hieraan aanpassen 

en nog beter worden in het bij de bron aanpakken van deze dreigingen, die vaak hun oorsprong 

vinden in onstabiele en afgelegen delen van de wereld. Teneinde de voorwaarden voor duurzame 

verandering te scheppen, dienen wij in toenemende mate een integrale aanpak te hanteren en 

gebruik te maken van het volledige scala van diplomatieke, GVDB-, ontwikkelings- en handels-

instrumenten waarover wij beschikken. De uitvoering van een gerevitaliseerde mensenrechten-

strategie zal daarvan een belangrijk onderdeel zijn.  

 De Europese Dienst voor extern optreden is juist opgezet als instrument daartoe. Hij verenigt 

expertise in diplomatie, crisisbeheersing en ontwikkeling. De essentiële fundering is gelegd: de 

EDEO bestaat en functioneert, en de benoeming van het hogere kaderpersoneel is rond. De 

problemen die het opzetten van de dienst meebrengen, mogen echter niet worden onderschat en 

intussen staat de wereld niet stil om op ons te wachten. De EDEO kan alleen de rol vervullen 

waarvoor hij bestemd is als hij daartoe de nodige middelen krijgt. 
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Bovenaan op de agenda staat de omwenteling die aan de gang is in het Midden-Oosten en Noord-

Afrika. Zij heeft ongetwijfeld een historische draagwijdte. In Tunesië, Egypte en andere landen van 

de regio hebben veranderingen plaatsgegrepen met een snelheid en omvang die weinigen hadden 

voorspeld. Hoewel het tragische geweld in landen zoals Libië en Syrië aanhoudt, heeft de 

"Arabische lente" in het algemeen uitzicht geboden op een beter leven en een herwonnen 

waardigheid, met grotere eerbied voor de mensenrechten, pluralisme, de rechtsstaat en sociale 

rechtvaardigheid, alsook op grotere welvaart. Dit is de belangrijkste kans in een hele generatie om 

een democratische, stabielere en vrijere regio tot stand te helpen brengen rond ons werelddeel. Mits 

wij op gepaste wijze reageren, kunnen wij de gebeurtenissen werkelijk mee gestalte geven zonder 

de verantwoordelijkheid uit handen te nemen van de lokale bevolking. 

De Europese Unie kan advies en bijstand verlenen, maar zij moet ook luisteren naar de ambities van 

de bevolking en erkennen dat alleen zij over haar toekomst kan beslissen. Wij kunnen echter een 

beslissende invloed hebben. Het partnerschap zal opgebouwd worden rond vier elementen: 

democratische transformatie en institutionele opbouw; bescherming van mensenrechten; contacten 

met mensen, waaronder het maatschappelijk middenveld, en het bevorderen van duurzame groei en 

economische ontwikkeling. Het zal ook sterke persoonlijke betrekkingen vergen met diegenen die 

het veranderingsproces leiden. De hoge vertegenwoordiger heeft hiervan vroegtijdig werk gemaakt 

met haar bezoeken aan Egypte, Tunesië en andere landen in de regio, die een duidelijk teken waren 

van de steun van de EU. 

De EU heeft al veel steun verleend in de vorm van humanitaire hulp, bijstand voor institutionele 

opbouw en steun bij de voorbereiding van verkiezingen. De komende jaren zullen wij daarop 

voortbouwen. Inclusieve groei en sociale rechtvaardigheid zullen moeten worden ondersteund, 

mede via de Europese Investeringsbank en de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling. 

De markttoegang zal moeten worden verbeterd opdat de handelsbetrekkingen zich kunnen 

uitbreiden over het Middellandse Zeegebied. Dat zal toereikende en gerichtere financiële middelen 

vergen. De mobiliteit zal ook moeten worden verbeterd door het voor individuen en vooral jongeren 

gemakkelijker te maken om naar de Europese Unie te reizen en daar ervaring op te doen, terwijl 

tegelijkertijd een gericht migratiebeleid wordt gevoerd en illegale migratie gezamenlijk wordt 

bestreden. Op de lange termijn moet onze ambitie erin bestaan in de hele regio vergaande en 

uitgebreide vrijhandelszones tot stand te brengen. 
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De afzonderlijke landen in de regio zullen een gedifferentieerde aanpak vergen naargelang hun 

omstandigheden en ambities. Indien landen echter bereid zijn verdergaande en snellere 

hervormingen door te voeren, zal de EU daarop ingaan. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd 

voor de Unie voor het Middellandse Zeegebied, maar deze moet een nieuwe impuls krijgen om haar 

potentieel volledig te verwezenlijken. 

Door de veranderingen in de Arabische wereld is het des te urgenter geworden dat vooruitgang 

wordt geboekt in het vredesproces in het Midden-Oosten. Ons doel is nog steeds een rechtvaardige 

en blijvende oplossing voor het Israëlisch-Palestijnse conflict die inhoudt dat Israël en een 

onafhankelijke, democratische, aaneengesloten, soevereine en levensvatbare Staat Palestina zij aan 

zij in vrede en veiligheid leven. Wij moeten ervoor zorgen dat de huidige ontwikkelingen dat doel 

naderbij brengen en niet van ons verwijderen. In samenwerking met haar partners in het Kwartet 

heeft de Europese Unie de voorbije maanden bijgedragen tot het samenbrengen van de partijen. Dat 

zal zij blijven doen. Naast diplomatieke inspanningen blijft de Europese Unie bereid het Palestijnse 

volk verder politiek, financieel en bij de opbouw van instellingen te ondersteunen. 

Andere gedeelten van onze naaste omgeving zullen de komende maanden eveneens met belangrijke 

uitdagingen worden geconfronteerd. De Europese Unie zal haar centrale rol in de Westelijke Balkan 

handhaven. Het Europese perspectief moet blijven fungeren als lichtbaken met het oog op grotere 

politieke integratie, nu de herinnering aan de wonden van de conflicten van de jaren negentig 

vervaagt. Hoewel uiteindelijk de landen zelf de zware hervormingen moeten doorvoeren om te 

voldoen aan de Europese voorwaarden, zal de EU hen daarbij blijven helpen. De dialoog tussen 

Belgrado en Pristina, die in 2010 op gang is gebracht, biedt een reële kans om de dynamiek te 

veranderen door de samenwerking te bevorderen, Europa dichterbij te brengen en de levens-

omstandigheden van de mensen te verbeteren. De EU zal deze dialoog blijven faciliteren. In Bosnië 

en Herzegovina heeft de hoge vertegenwoordiger zich in overeenstemming met de nieuwe EU-

strategie ten zeerste beijverd om de politieke impasse te doorbreken. 
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Wat het oostelijke nabuurschap betreft, blijft de inzet van de EU om veiligheid, democratie en 

welvaart te bevorderen essentieel. De regio biedt een gemengd beeld. De jongste jaren zijn de 

ontwikkelingen in de Republiek Moldavië bemoedigend. Voor Transnistrië zijn de tekenen niet 

eenduidig, maar de EU zal haar rol in de 5+2-formule trachten uit te breiden en blijven aandringen 

op de hervatting van de formele onderhandelingen over een regeling. De nasleep van de presidents-

verkiezingen in Belarus in december jl. heeft de EU echter geen andere keuze gelaten dan een 

krachtig optreden. Zes jaar na de Oranjerevolutie in Oekraïne blijft de vooruitgang op de weg naar 

een opener en democratischer samenleving ongelijkmatig. Het jaar 2011 biedt een gelegenheid ons 

te bezinnen op het oostelijk partnerschap twee jaar na de start ervan, en om na te gaan hoe wij onze 

inzet het doeltreffendst kunnen voortzetten. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor het EU-

initiatief "Synergie voor het Zwarte Zeegebied", maar dit moet een nieuwe impuls krijgen om zijn 

potentieel volledig te verwezenlijken. 

De EU blijft nauw betrokken bij Georgië, met name via de waarnemingsmissie van de EU en als 

medevoorzitter van de besprekingen van Genève over de afgescheiden gebieden Zuid-Ossetië en 

Abchazië. Er is mogelijk ruimte voor een bredere betrokkenheid bij de situatie in Nagorno 

Karabach. 

Voor het aanpakken van deze en andere problemen in onze oostelijke buurlanden, alsmede 

belangrijke vraagstukken op het wereldtoneel, blijft een sterk strategisch partnerschap met Rusland 

essentieel. Onze samenwerking met Rusland dient gebaseerd te zijn op beginselvast engagement: 

met het behartigen van gemeenschappelijke belangen als uitgangspunt, moeten wij vasthouden aan 

de waarden van de Unie en doeltreffend kunnen werken aan wat ons verdeelt. 

In een ruimer perspectief, evolueert de wereldorde met een ongekende snelheid. De globalisering en 

de gevolgen van de economische en financiële crisis bespoedigen de verschuiving van het politieke 

en economische zwaartepunt naar de nieuwe opkomende mogendheden in Azië, Latijns-Amerika en 

elders. Deze landen zullen steeds vaker een beslissende stem hebben in mondiale vraagstukken, 

waaronder economische groei, handel, klimaatverandering en veiligheid. Het proces waarbij de 

architectuur van internationale instellingen zoals de Verenigde Naties en het Internationaal 

Monetair Fonds wordt gemoderniseerd en aangepast aan de nieuwe realiteit, is al ver gevorderd. Het 

afgelopen jaar heeft de EU onder leiding van de hoge vertegenwoordiger aanzienlijke inspanningen 

geleverd om de deelneming van de EU aan de werkzaamheden van de VN meer gewicht te geven. 

Nu de Algemene Vergadering van de VN Resolutie 65/276 heeft aangenomen, zal de EU de nieuwe 

kansen optimaal benutten. 
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Het voorbije decennium heeft de Europese Unie strategische partnerschappen ontwikkeld met de 

landen die de eenentwintigste eeuw vorm geven: de Verenigde Staten, Rusland, China, Brazilië en 

India, alsmede met Japan, Mexico, Zuid-Afrika, de Republiek Korea en andere landen. Een van de 

voornaamste prioriteiten van de hoge vertegenwoordiger is het verbeteren van de doeltreffendheid 

van deze partnerschappen. In het najaar van 2010 heeft de Europese Raad een door de hoge 

vertegenwoordiger geleid bezinningsproces op gang gebracht over de wijze waarop de bepalingen 

van het Verdrag van Lissabon hiertoe kunnen worden aangewend. Dit proces zal in 2011 worden 

voortgezet. Dit jaar zal ook verschillende gelegenheden bieden om de conclusies in de praktijk te 

brengen, waaronder topontmoetingen met China en India. Wij moeten deze gelegenheden benutten 

om onze doelstellingen inzake economische en politieke vraagstukken parallel na te streven. De 

voorbije maanden is onze veiligheidsagenda met India bijvoorbeeld uitgebreid en zijn er met name 

intensievere contacten geweest op het gebied van terrorismebestrijding en tussen leden van de 

militaire staf. 

Het Iraanse nucleaire vraagstuk blijft de Europese Unie en de gehele internationale gemeenschap 

grote zorgen baren. Wij zullen samen met de zes landen die het nauwst bij dit probleem betrokken 

zijn onze tweesporenaanpak blijven volgen, waarbij enerzijds druk op Iran wordt uitgeoefend om de 

voorschriften van de VN-Veiligheidsraad en de Internationale Organisatie voor Atoomenergie na te 

leven en zinvolle onderhandelingen te hervatten, en anderzijds sterke stimulansen worden geboden 

om vertrouwen te scheppen in het karakter van het nucleaire programma van Iran door middel van 

onderhandelingen. De in 2007 aangenomen sancties hebben reeds aanzienlijk effect gesorteerd. 

Indien Iran op de huidige weg voortgaat, zal de druk worden opgevoerd, maar de deur blijft open 

voor een reële dialoog. De hoge vertegenwoordiger heeft samen met China, Frankrijk, Duitsland, 

Rusland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten de inspanningen geleid om de Iraanse 

leiders ervan te overtuigen dat zij een betekenisvolle dialoog moeten aangaan, en zij zal deze rol 

blijven vervullen.  

In Afghanistan en Pakistan zijn de uitdagingen enorm. De EU zal steun blijven verlenen aan de 

verkozen regering van Afghanistan en zal blijven streven naar grotere stabiliteit na decennia van 

verwaarlozing en conflict. De EU heeft zich geëngageerd op lange termijn. Zij steunt haar partners 

in de Internationale strijdmacht voor bijstand aan de veiligheid (ISAF) en de bredere internationale 

gemeenschap, en verleent bijstand op de gebieden waar zij dat het best kan, onder meer via de 

Eupol-opleidingsmissie. De EU is even vastbesloten de ontwikkeling van een sterke, stabiele 

democratische regering in Pakistan te blijven steunen, de economische groei te bevorderen en 

extremisme tegen te gaan. 
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Het Afrikaanse continent biedt een gevarieerd beeld. Na jaren van zwakke groei en slecht bestuur 

vinden in vele Afrikaanse landen nu echte verbeteringen plaats. Het is bemoedigend dat de 

Afrikaanse Unie werkt aan een sterkere rol om oplossingen te vinden voor regionale problemen. Er 

blijven echter problemen bestaan, met name in Sudan waar de oprichting van een nieuwe staat in 

het zuiden met name in Abyei spanningen veroorzaakt. De EU is bereid het transitieproces te 

ondersteunen, maar vele delen van het continent, waaronder Somalië en de Sahel, blijven getekend 

door conflict en politiek geweld. De situatie in Zimbabwe blijft eveneens precair. Piraterij is een 

zeer zorgelijk probleem in een groot aantal landen van de wereld. De Europese Unie zal zich blijven 

inzetten, via het partnerschap dat wij de jongste jaren met de Afrikaanse Unie hebben ontwikkeld en 

via civiele en militaire missies in de regio. 

Het consolideren van ons gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid is essentieel om veel 

van deze uitdagingen het hoofd te bieden en ons in staat te stellen om onveiligheid op een meer 

geïntegreerde en alomvattende manier aan te pakken in alle fasen van de conflictcyclus. Nu de 

overheidsuitgaven onder druk staan, is een efficiënt gebruik van beschikbare middelen cruciaal. 

Deze beperkingen kunnen ook fungeren als stimulans om het GVDB verder te consolideren door 

middel van het poolen en delen van cruciale militaire vermogens, het vergroten van de capaciteit 

voor het plannen en uitvoeren van missies en operaties en het integreren van civiele en militaire 

missies en operaties. Uitgaande van de mogelijkheden die door het Verdrag van Lissabon worden 

geboden, hebben de lidstaten onlangs een aantal initiatieven op dit gebied ontplooid. De 

besprekingen over de toekomst van het GVDB zullen in 2011 worden voortgezet, onder andere op 

basis van de geleerde lessen van onze vorige ervaring. Intussen zullen GVDB-missies een 

belangrijke rol blijven spelen in de gehele wereld, variërend van het bestrijden van piraterij langs de 

kust van Somalië tot het opbouwen van een rechtsstaat in Kosovo. Zij stellen ons ook in staat uit de 

praktijk te leren, waardoor de EU nieuwe expertise verwerft op gebieden zoals de opbouw van 

regionale maritieme vermogens en de hervorming van de veiligheidssector. Conflictpreventie is 

eveneens een speerpunt. Het tienjarige bestaan van het programma van Göteborg biedt een 

gelegenheid om ons te bezinnen over de groeiende werkzaamheden van de EU op dit gebied en over 

de te volgen koers. 
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De problemen kunnen niet afzonderlijk worden aangepakt en er bestaan geen simpele oplossingen 

voor. Dat geldt meer dan ooit in een moderne, geïntegreerde wereld waarin de technologie en de 

markten mensen met een ongekende snelheid samenbrengen. Vraagstukken zoals cyberbeveiliging, 

energiezekerheid en de gevolgen van de klimaatverandering voor de veiligheid zijn bijgevolg een 

belangrijk deel van de internationale agenda geworden. Voor de Unie is het een extra uitdaging om 

hierop te reageren met een sterk collectief buitenlands beleid dat samenhang vertoont en snel 

genoeg tot stand komt om greep te hebben op de gebeurtenissen. 

Een Europees buitenlands beleid is echter geen kwestie van keuze. Wij treden in het buitenland op 

omdat onze interne belangen, veiligheid, welvaart en de waarden waarop wij de Europese Unie 

hebben gebouwd, dat vereisen. Wij treden gezamenlijk op, met volledige inzet van alle lidstaten, 

omdat de problemen waarmee wij worden geconfronteerd te complex zijn om met eenzijdige 

middelen te worden opgelost en omdat wij, als we samen optreden, ons gezamenlijk gewicht 

kunnen laten doorwegen. De gebeurtenissen in de zuidelijke buurlanden zijn een veelzeggende 

uiting van deze achterliggende werkelijkheid. Het komende jaar en daarna zal de Europese Unie 

blijven voortbouwen aan zo een buitenlands beleid, dat de verscheidenheid en de diversiteit van 

onze Unie weerspiegelt en tegelijkertijd de eenheid, consistentie en samenhang mobiliseert die 

vereist is voor een doeltreffend optreden, en de strategische visie van de EU op de externe 

betrekkingen verder ontwikkelen. 
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TWEEDE DEEL: TERUGBLIK OP 2010 

Overzicht van 2010 

De functie van hoge vertegenwoordiger
1
 van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid 

(HR) is de hoeksteen van het Lissabonsysteem op het gebied van externe betrekkingen en de 

belangrijkste innovatie in de wijze waarop de Unie in 2010 haar buitenlands beleid voert. Op 

GBVB-gebied vervult de hoge vertegenwoordiger de taken die tot dusver werden verricht door het 

zesmaandelijkse roulerende voorzitterschap, de hoge vertegenwoordiger en het Commissielid voor 

externe betrekkingen. De hoge vertegenwoordiger voert het gemeenschappelijk buitenlands en 

veiligheidsbeleid van de Unie, zit de Raad Buitenlandse Zaken voor en ziet, als eerste vicevoorzitter 

van de Commissie, tevens toe op de samenhang van het externe optreden van de Unie. In 2010 heeft 

de hoge vertegenwoordiger 14 zittingen van de Raad Buitenlandse Zaken voorgezeten, waarvan 

twee in de samenstelling van ministers van Defensie en twee in de samenstelling van ministers van 

Ontwikkelingssamenwerking.  

                                                 
1
 Tijdens hun informele bijeenkomst op 19 november 2009 hebben de staatshoofden en 

regeringsleiders van de EU mevrouw Catherine Ashton benoemd tot hoge vertegenwoordiger, 

voorafgaand aan de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon op 1 december 2009. Op 

4 december 2009 heeft de Europese Raad het formele besluit tot benoeming van de hoge 

vertegenwoordiger aangenomen. 
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In 2010 waren er drie hoofdprioriteiten op de agenda van het buitenlands beleid van de EU. 

De eerste prioriteit en een belangrijke institutionele verwezenlijking was in 2010 de oprichting van 

de Europese Dienst voor extern optreden. Deze dienst heeft tot taak het werk van de hoge 

vertegenwoordiger te ondersteunen bij de uitoefening van haar brede extern mandaat en met name 

bij het voeren van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU. De 

personeelsleden van de EDEO zijn afkomstig van de Europese Commissie, het secretariaat-generaal 

van de Raad en de diplomatieke diensten van de lidstaten van de EU. Zij werken in Brussel en in 

137 delegaties in de hele wereld en zij werken nauw samen met de Commissie en de lidstaten. De 

EDEO moet fungeren als geïntegreerd platform voor het wereldwijd uitdragen van de gemeen-

schappelijke waarden en belangen van de Unie. Na de hoorzitting in het Europees Parlement op 

11 januari 2010, die voorafging aan haar benoeming, bevestigde de hoge vertegenwoordiger dat de 

oprichting van de EDEO een topprioriteit was en verklaarde zij dat zich maar eenmaal in een 

generatie zo'n kans voordoet om iets op te bouwen dat zich uitstrekt tot alle onderdelen - politieke, 

economische en militaire - van ons [EU-] streven om in het buitenlands beleid een coherente 

strategie te volgen. 

De EDEO is officieel van start gegaan op 1 december 2010. Aan die datum is gedurende het hele 

jaar intensief voorbereidend werk voorafgegaan. Begin 2010 is een groep op hoog niveau ingesteld 

om de hoge vertegenwoordiger bij te staan bij de oprichting van de EDEO. Tijdens de zitting van de 

Raad Algemene Zaken op 25 maart heeft de hoge vertegenwoordiger een voorstel ingediend voor 

een besluit van de Raad betreffende de oprichting van de EDEO. Dit voorstel is vervolgens 

gewijzigd tijdens de Raad Buitenlandse Zaken op 26 april. Formeel overleg over dit voorstel heeft 

plaatsgevonden tijdens de "quadriloog" tussen de hoge vertegenwoordiger, de Europese Commissie, 

het Spaanse voorzitterschap van de Raad en het Europees Parlement. De vier partijen bereikten op 

21 juni in Madrid een akkoord, dat is goedgekeurd door het Europees Parlement bij stemming van 

8 juli
2
, en vervolgens door het College van Commissieleden op 20 juli. In het licht van de 

instemming van de Europese Commissie en de raadpleging van het Europees Parlement heeft de 

Raad Algemene Zaken het Raadsbesluit op 26 juli aangenomen. In 2010, in de aanloop naar het 

opzetten van de EDEO, hebben het Spaanse en het Belgische voorzitterschap van de Raad de hoge 

vertegenwoordiger actief gesteund bij het uitvoeren van haar nieuwe taken. 

                                                 
2
 Het Europees Parlement heeft op 8 juli 2010 een resolutie over de Europese Dienst voor 

extern optreden (EDEO) aangenomen (P7_TA-PROV(2010)0280). 
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Op 25 oktober 2010 benoemde de hoge vertegenwoordiger Pierre Vimont tot uitvoerend secretaris-

generaal en David O'Sullivan tot directeur-generaal administratie van de EDEO. Op 29 oktober 

vervolledigde de hoge vertegenwoordiger het managementteam door de benoeming van 

Helga Schmid tot plaatsvervangend secretaris-generaal voor politieke aangelegenheden en van 

Maciej Popowski tot plaatsvervangend secretaris-generaal voor interinstitutionele aangelegenheden. 

De hoge vertegenwoordiger en de nieuwe institutionele structuren ondergingen begin 2010 een 

vuurproef met de aardbeving in Haïti in januari
3
, die een sterke politieke en humanitaire respons 

van de Unie kende. De hoge vertegenwoordiger heeft uitgebreid rondgereisd. Zij bracht met name 

een belangrijk bezoek aan het Midden-Oosten (maart 2010) en was de eerste politicus die sedert 

juni 2007 Gaza vanuit Israël binnenkwam; zij heeft verscheidene bezoeken aan de Balkan gebracht 

en India (juni 2010), Georgië en Kazachstan (juli 2010) en China (september 2010) bezocht. 

De tweede prioriteit was het Europees nabuurschap. Het grootste succes van de EU tot nog toe 

was de uitbreiding tot Midden- en Oost-Europa. De EU heeft heel het jaar 2010 gewerkt aan dit 

proces en zij heeft de landen van de Westelijke Balkan geholpen om hun Europees perspectief te 

verwezenlijken. Het voorbije jaar is de Unie blijven samenwerken met de oostelijke en de zuidelijke 

buurlanden, en heeft zij laten zien dat de EU kan bijdragen tot de stabiliteit en de ontwikkeling van 

deze beide regio's. De HR en de Commissie hebben in 2010 een alomvattende evaluatie van het 

Europese nabuurschapsbeleid geïnitieerd. 

De derde prioriteit was het werk van de EU met haar strategische partners. In een wereld waarin 

problemen mondiaal zijn en het machtscentrum verschuift, bleef de EU investeren in partner-

schappen met haar "gevestigde partners" zoals de VS, Rusland, Japan en Canada, maar heeft zij 

zich ook gericht op het ontwikkelen van haar betrekkingen met opkomende en opgekomen mogend-

heden zoals China, India, Brazilië, Zuid-Afrika en de republiek Korea. Deze werkzaamheden 

omvatten niet alleen de zeer belangrijke bilaterale betrekkingen maar ook mondiale aangelegen-

heden zoals het vredesproces in het Midden-Oosten en de proliferatie van kernwapens. 

                                                 
3
 Het Europees Parlement heeft op 10 februari 2010 een resolutie over de aardbeving in Haïti 

aangenomen (P7_TA(2010)0015). 
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A. Overzicht van de activiteiten per regio 

Midden-Oosten en zuidelijke buurlanden  

In 2010 lag wezenlijke vooruitgang in het Arabisch-Israëlische conflict
4
 
5
 
6
 niet binnen hand-

bereik. De VS heeft bemiddeld in indirecte en daarna rechtstreekse onderhandelingen tussen Israël 

en de Palestijnen. Aan deze besprekingen is echter eind september een einde gekomen door het 

aflopen van het Israëlische nederzettingenmoratorium. De hoge vertegenwoordiger bezocht de 

bezette Palestijnse gebieden en Israël opnieuw (in juli en september) om het streven van de partijen 

naar onderhandelingen te ondersteunen. In de Raadsconclusies van december 2010 heeft de EU 

ertoe opgeroepen dringend vooruitgang in de richting van een tweestatenoplossing te boeken. De 

EU betreurde het niet verlengen van het moratorium, herhaalde haar oproep tot alle partijen om af te 

zien van provocerende unilaterale acties en geweld, schetste haar standpunt inzake de cruciale 

kwestie van de definitieve status en beklemtoonde het belang van intensievere coördinatie binnen 

het Kwartet. De Raad herinnerde aan de verklaring van Berlijn en herhaalde dat hij te gelegener tijd 

bereid is een Palestijnse staat te erkennen. De EU spoorde degenen die de ontvoerde Israëlische 

soldaat Gilad Shalit vasthouden, herhaaldelijk aan hem onmiddellijk vrij te laten. 

                                                 
4
 Het Europees Parlement heeft op 10 maart 2010 een resolutie over de uitvoering van de 

Goldstone-aanbevelingen inzake Israël/Palestina aangenomen (P7_TA(2010)0054). 
5
 Het Europees Parlement heeft op 11 maart 2010 een resolutie over de zaak van Gilad Shalit 

aangenomen (P7_TA(2010)0066). 
6
 Het Europees Parlement heeft op 17 juni 2010 een resolutie over de militaire operatie van 

Israël tegen de humanitaire flottielje en over de blokkade van de Gazastrook aangenomen 

(P7_TA-PROV(2010)0235). 
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De EU bleef zich ernstig zorgen maken over de groei van de nederzettingen, de situatie in Oost-

Jeruzalem en de regeling voor het betreden en verlaten van de Gazastrook. De EU bleef betogen dat 

nederzettingen volgens het internationale recht illegaal zijn, de vrede in de weg staan en een 

bedreiging vormen voor een tweestatenoplossing. De EU sprak haar verontrusting uit over de 

situatie in Oost-Jeruzalem en wees erop dat zij de annexering van Oost-Jeruzalem nooit heeft 

erkend. Wat Gaza betreft, bleef de EU - ondanks enige verbeteringen als gevolg van besluiten van 

de Israëlische regering om de afsluiting te versoepelen, onder andere ten aanzien van bepaalde 

uitvoer van Gaza naar de EU - betogen dat verdere inspanningen en aanvullende maatregelen nodig 

zijn om een fundamentele beleidswijziging te realiseren die het economisch herstel van Gaza 

mogelijk maakt en tegelijkertijd rekening houdt met Israëls legitieme veiligheidszorgen. De EU 

stelde een breed pakket maatregelen voor Gaza voor dat is gericht op het verbeteren van de 

infrastructuur van de grensovergangen en het verstrekken van uitrusting en opleiding aan de 

Palestijnse grensautoriteiten. Zij onderstreepte opnieuw het belang van ondersteuning door de 

particuliere sector. Er is geen vooruitgang geboekt bij de inter-Palestijnse verzoening. 

De EU bleef de vorming van een Palestijnse staat ondersteunen conform het tweejarenplan van 

premier Fayyad. Dit heeft positief bijgedragen tot de voorbereidheid van de Palestijnse Autoriteit op 

het vormen van een staat in de nabije toekomst. 

De EU en Israël onderhielden sterke bilaterale betrekkingen en een open politieke dialoog in het 

kader van het huidige actieplan. In 2010 stond het politieke klimaat in Egypte in het teken van zeer 

omstreden parlementsverkiezingen die werden verstoord door ongeregeldheden en stemfraude. In 

april 2010 herhaalde de Associatieraad EU-Egypte de politieke belofte om de bilaterale 

betrekkingen te intensiveren op basis van volledige uitvoering van het ENB-actieplan. Naar het 

einde van het jaar toe strandde de politiek dialoog. 

Na een periode van relatieve stabiliteit is de politieke situatie in Libanon tijdens de tweede helft 

van het jaar op de spits gedreven door het onderzoek naar de moord op premier Rafik Hariri door 

het speciaal tribunaal voor Libanon. Tijdens de zitting van de Associatieraad in juni 2010 heeft de 

EU zich bereid verklaard nauw met de regering van Libanon samen te werken aan haar 

hervormingsagenda van december 2009. 
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In juli 2010 werd begonnen met de werkzaamheden voor een nieuw actieplan EU-Tunesië dat de 

bereidheid van Tunesië om zijn betrekkingen met de EU en al haar instellingen te verdiepen, moet 

weerspiegelen. Tijdens de tweede helft van december 2010 demonstreerde de Tunesische 

bevolking tegen het regime van president Ben Ali. De repressieve reactie van de regering hield de 

betogers niet tegen en de protesten, waarbij werd opgeroepen tot hervormingen en het vertrek van 

Ben Ali werd geëist, breidden zich uit tot verschillende steden en bleken een voorbode van ruimere 

protestbewegingen in de Arabische wereld. 

In Libië
7
 zorgden de spanningen tussen de voorstanders van modernisering en de conservatieve 

krachten ervoor dat de toekomstige koers van het land aan het einde van het jaar onvoorspelbaar 

was. 

De EU is zich blijven inzetten voor het oplossen van het Iraanse
8
 nucleaire vraagstuk, met een 

actieve betrokkenheid van de hoge vertegenwoordiger, via zowel druk als dialoog (zie punt B.1 - 

Non-proliferatie en ontwapening). 

De EU heeft een verkiezingswaarnemingsmissie gestuurd om toezicht te houden op en verslag te 

doen van de nationale verkiezingen in Irak
9
 in maart. Het platform voor de toekomstige 

betrekkingen tussen de EU en Irak werd verruimd door de ondertekening van het memorandum van 

overeenstemming over samenwerking op energiegebied in januari 2010, de parafering van de 

ontwerp-partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst in het voorjaar van 2011 en de aanneming, 

in november 2010, van het eerste meerjarige strategiedocument voor steun aan Irak. EUJUST LEX-

Iraq blijft opleiding verstrekken aan de Iraakse rechtsstaatsector. 

Jemen
10

, dat al een van de armste landen van de Arabische wereld is, en in de praktijk een falende 

staat, werd geconfronteerd met aanhoudende binnenlandse onrust. De EU zette de in 2009 

aangenomen integrale aanpak voort en nam deel aan het multilaterale "Vrienden van Jemen"-

proces. In januari 2010 werd een volwaardige EU-delegatie gevestigd in Sana'a. 

                                                 
7
 Het Europees Parlement heeft op 17 juni 2010 een resolutie over de terechtstellingen in Libië 

aangenomen (P7_TA(2010)0246). 
8
 Het Europees Parlement heeft op 8 september 2010 een resolutie over de mensenrechten-

situatie in Iran aangenomen, met name in verband met de zaken van 

Sakineh Mohammadi Astiani en Zahra Bahrami (P7_TA-PROV(2010)0310). 
9
 Het Europees Parlement heeft op 25 november 2010 een resolutie aangenomen over de 

situatie in Irak: de doodstraf (met name de zaak van Tariq Aziz) en aanvallen tegen 

christelijke gemeenschappen (P7_TA-PROV(2010)0448). 
10

 Het Europees Parlement heeft op 10 februari 2010 een resolutie over de situatie in Jemen 

aangenomen (P6_TA-PROV(2010)0017). 



 

12562/11   gra/PAU/rb 17 

BIJLAGE DG K   NL 

In juni 2010 heeft de gezamenlijke ministerraad van de EU-Samenwerkingsraad van de Golf, de 

eerste die werd voorgezeten door de hoge vertegenwoordiger, een nieuw gezamenlijk actie-

programma aangenomen voor intensievere samenwerking op gebieden zoals economie, milieu en 

onderwijs. 

Na de aanneming van een gezamenlijk document over een geavanceerde status voor Marokko in 

2008, zijn de onderhandelingen over een nieuw actieplan tussen de EU en Marokko in 

december 2010 van start gegaan. 

In juni 2010 hebben de EU en Algerije op basis van de associatieoverenkomst van 2005 hun vijfde 

zitting van de Associatieraad gehouden, waarbij zij overeenkwamen met meer ambitie en inzet te 

werken aan het versterken van hun relatie. 

De negende Associatieraad EU-Jordanië
11

 meldde een politiek akkoord over een "geavanceerde 

status"-partnerschap en de afronding van de technische onderhandelingen over het nieuwe ENB-

actieplan EU-Jordanië. Het nieuwe actieplan weerspiegelt het ambitieuze karakter van het 

partnerschap tussen de EU en Jordanië en het gedeelde diepe besef van het wederzijdse streven naar 

nauwere integratie. van het tempo en de reikwijdte van de vereiste hervormingen; en van de 

onverminderde steun van de EU bij het opruimen van de resterende belemmeringen voor het 

ontwikkelen van de betrekkingen. 

De EU bleef contact houden met Syrië
12

 om vooruitgang te boeken met betrekking tot de 

ondertekening van de associatieovereenkomst, maar Damascus heeft hierover geen besluit 

genomen. De EU bleef betreuren dat Syrië slecht meewerkt met de IAEA om onopgeloste 

kwesties in verband met de vermeende nucleaire locatie in Dair Alzour op te lossen. 

                                                 
11

 Het Europees Parlement heeft op 9 september 2010 een resolutie aangenomen over de situatie 

van de Jordaan, met name de benedenloop (P7_TA-PROV(2010)0314). 
12

 Het Europees Parlement heeft op 9 september 2010 een resolutie over de mensenrechten-

situatie in Syrië aangenomen, met name in verband met de zaak van Haythan Al-Maleh 

(P7_TA-PROV(2010)0316). 
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Het door de Commissie medegefinancierde secretariaat van de Unie voor het Middellandse 

Zeegebied
13

 werd gevestigd in Barcelona. Ondanks het feit dat de top is uitgesteld wegens de 

Israëlisch-Arabische politieke impasse, kunnen nog mogelijkheden worden verkend voor voort-

zetting van de praktische werkzaamheden van de Unie voor het Middellandse Zeegebied. Het 

secretariaat zal zich richten op de zes prioriteiten die tijdens de top van Parijs (2008) zijn vast-

gesteld: milieu en water; sociale en civiele kwesties, waaronder civiele bescherming; energie, 

waaronder hernieuwbare energiebronnen; vervoer en stadsontwikkeling; coördinatie van de 

financiering van projecten en ontwikkeling van het bedrijfsleven; hoger onderwijs en onderzoek. 

Rusland, oostelijk partnerschap en Centraal-Azië 

Rusland 

In 2010 zijn er in de betrekkingen tussen de EU en Rusland in 2010 een aantal positieve 

ontwikkelingen geweest, onder meer de officiële start van het Partnerschap voor modernisering, het 

proces van de afronding van de bilaterale onderhandelingen over de toetreding van Rusland tot de 

WTO, het akkoord over de aanpak van een mogelijke toekomstige visumvrijstellingsovereenkomst 

en twee topontmoetingen
14

 die in een bijzonder constructieve sfeer zijn verlopen. In 2010 vonden 

meer dan 30 bijeenkomsten in het kader van de politieke dialoog op diverse niveaus plaats. De EU 

bleef ernaar streven Rusland, dat een van haar strategische partners is, in het op regels gebaseerde 

internationale bestel te integreren. De EU bleef samenwerken met Rusland rond de vele 

internationale kwesties die bovenaan op de GBVB-agenda van de EU staan, zoals Iran, het Midden-

Oosten, Afghanistan en de aanslepende conflicten in de gemeenschappelijke buurlanden, vanuit het 

besef dat vooruitgang op die gebieden belangrijk is. De EU bleef ook samenwerken met Rusland 

rond mondiale vraagstukken zoals klimaatverandering, terrorisme, proliferatie van 

massavernietigingswapens, georganiseerde criminaliteit, allerlei vormen van illegale handel en 

energiezekerheid. 

 

                                                 
13

 Het Europees Parlement heeft op 20 mei 2010 een resolutie over de Unie voor het Middellandse 

Zeegebied aangenomen (P7_TA-PROV(2010)0192). 
14

 Het Europees Parlement heeft op 17 juni 2010 een resolutie over de conclusies van de top EU-

Rusland (31 mei-1 juni) (P7_TA-PROV(2010)0234) aangenomen. 
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In 2010 werd "modernisering" een steeds centraler thema van het presidentschap van Medvedev. 

In dit proces beschouwt Rusland de EU als haar natuurlijke partner. In 2010 is vooruitgang 

geboekt bij de werkzaamheden betreffende het Partnerschap voor modernisering tussen de EU 

en Rusland, wat getuigt van de sterke wederzijdse afhankelijkheid tussen de EU en Rusland en 

van hun wederzijds belang bij nauwere samenwerking. 

De onderhandelingen over een nieuwe overeenkomst EU-Rusland zijn voortgezet; in 2010 

vonden vijf ronden plaats. Het overeengekomen doel is een strategische overeenkomst te sluiten 

die een breed kader zal bieden voor de betrekkingen van de EU met Rusland in de nabije 

toekomst, en die het potentieel van onze betrekkingen zal helpen vergroten. Die overeenkomst zou 

een steviger rechtsgrond en juridisch bindende toezeggingen moeten bieden voor alle belangrijke 

onderdelen van onze betrekkingen, zoals opgenomen in de vier gemeenschappelijke ruimten 

EU/Rusland en hun routekaarten. De EU bleef het belang onderstrepen van evenwichtige vooruit-

gang in alle aspecten van de onderhandelingen, mede wat betreft de noodzakelijke bepalingen 

over handel en investeringen. 

Wat de externe veiligheid betreft, zijn in 2010, voortbouwend op de positieve ervaring die is 

opgedaan met de deelname van Rusland aan de militaire operatie Eufor Tsjaad/CAR en de 

coördinatie van Eunavfor Atalanta, informele verkennende gesprekken begonnen over een kader-

overeenkomst voor Russische deelname aan EU-crisisbeheersingsoperaties. De EU en Rusland 

hebben op 1 juni 2010 een veiligheidsovereenkomst ondertekend. 

De situatie omtrent de mensenrechten, de democratie, de rechtsstaat en binnenlandse ontwikke-

lingen in Rusland bleven in 2010 aanleiding geven tot bezorgdheid. Vooral de situatie in de 

Noordelijke Kaukasus en de situatie van mensenrechtenverdedigers zoals Oleg Orlov
15

 wekten 

zorg. De EU bleef deze kwesties aan de orde stellen in haar bijeenkomsten in het kader van de 

politieke dialoog met Rusland, ook tijdens topontmoetingen. In 2010 vond tweemaal mensen-

rechtenoverleg met Rusland plaats. Dit was voor de EU een gelegenheid om haar zorgen nader 

uiteen te zetten, onder meer over individuele gevallen en de moord op journalisten en mensen-

rechtenverdedigers. 

                                                 
15

 Het Europees Parlement heeft op 21 oktober 2010 een resolutie over de situatie van de 

mensenrechten in de noordelijke Kaukasus (Russische Federatie) en de strafrechtelijke 

vervolging van Oleg Orlov (P7_TA(2010)0390) aangenomen . 
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Oostelijk nabuurschap 

Met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon was 2010 ook een jaar van bezinning over 

het oostelijk partnerschap in het kader van de voorbereiding van de evaluatie van het Europees 

Nabuurschapsbeleid. Hoewel GBVB-aspecten tot nog toe een betrekkelijk geringe rol hebben 

gespeeld in het oostelijk partnerschap, komen ze steeds nadrukkelijker aan bod in het algemene 

buitenlands beleid. De programma's op het bilaterale spoor van het partnerschap hebben ten doel 

essentiële hervormingen en vertrouwenwekkende maatregelen als randvoorwaarde voor conflict-

oplossing te ondersteunen. Aan deze maatregelen is gewerkt in het kader van het proces van Genève 

betreffende de conflicten in Georgië
16

  
17

 en door actief optreden tegenover de regio Transnistrië 

van de Republiek Moldavië. De regering van de Republiek Moldavië heeft in haar verklaringen 

over het conflict in Transnistrië steeds onderstreept dat met de hulp van de EU doorgevoerde 

hervormingen Moldavië aantrekkelijker zullen maken voor de bevolking van de afgescheiden regio. 

Bij de onderhandelingen met Oekraïne
18

 
19

 
20

 over een nieuwe associatieovereenkomst, waarvan 

een diepgaande en uitgebreide vrijhandelszone integraal deel zou uitmaken, is verder aanzienlijke 

vooruitgang geboekt. De EU blijft ervan overtuigd dat zij voor eind 2011 kunnen worden afgerond 

indien Oekraïne blijk geeft van de politieke wil om de hangpunten op te lossen. De hoge vertegen-

woordiger woonde in februari 2010 de inauguratieplechtigheid van president Janoekovitsj bij en de 

voorzitter van de Europese Raad, de heer Van Rompuy, bezocht Kiev in juli 2010. Hoewel de 

politieke en economische stabiliteit in 2010 in Oekraïne is teruggekeerd, bestaat de vrees dat 

die terugkeer ten koste is gegaan van de democratisering. Deze kwestie bleef hoog op de 

agenda van de contacten tussen de EU en Oekraïne staan. 

                                                 
16

 Het Europees Parlement heeft op 14 december 2010 een resolutie over de overeenkomst 

tussen de EU en Georgië inzake de versoepeling van de afgifte van visa (P7_TA-

PROV(2010)0464) aangenomen. 
17

 Het Europees Parlement heeft op 14 december 2010 een resolutie over de Overeenkomst 

EU/Georgië inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied 

verblijven (P7_TA-PROV(2010)0472) aangenomen . 
18

 Het Europees Parlement heeft op 25 februari 2010 een resolutie over de situatie in Oekraïne 

(P7_TA-PROV(2010)0035) aangenomen. 
19

 Het Europees Parlement heeft op 18 mei 2010 een resolutie over macrofinanciële bijstand aan 

Oekraïne (P7_TA-PROV(2010)0169) aangenomen. 
20

 Het Europees Parlement heeft op 25 november 2010 een resolutie over Oekraïne aangenomen 

(P7_TA(2010)0444). 
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In januari 2010 gingen de onderhandelingen met Moldavië
21

 
22

 over een nieuwe associatieovereen-

komst van start en er is gedurende het hele jaar goede vooruitgang geboekt. De EU is het 

hervormingsproces in Moldavië blijven steunen. Tegelijkertijd bleef de EU intens betrokken bij de 

pogingen om het conflict in Transnistrië op te lossen, maar die hebben nog weinig tastbaars 

opgeleverd. Op 22 februari 2010 nam de Raad Buitenlandse Zaken conclusies aan over de 

Republiek Moldavië en een besluit tot verlenging van de beperkende maatregelen tegen de leiders 

van de regio Transnistrië van de Republiek Moldavië, maar schorste de uitvoering ervan uit tot 

september 2010. Bij die gelegenheid betreurde de Raad tevens dat er geen wezenlijke vooruitgang 

is geboekt op weg naar een politieke regeling van het conflict in Transnistrië. 

De inzet van de EU in de Zuidelijke Kaukasus
23

 is het hele jaar 2010 sterk gebleven; de hoge 

vertegenwoordiger ontmoette de Georgische president op 25 maart 2010 en de Armeense president 

op 27 mei 2010. Op 17 juni 2010 werd een visumversoepelingsovereenkomst tussen de EU en 

Georgië ondertekend en op 22 november 2010 een overnameovereenkomst. Er werd ook verder 

gewerkt aan de opwaardering van de contractuele betrekkingen met Armenië, Azerbeidzjan en 

Georgië op basis van de beginselen inclusiviteit, differentiatie en conditionaliteit. In mei 2011 

verleende de Raad machtiging tot het openen van onderhandelingen met Armenië, Azerbeidzjan en 

Georgië over een associatieovereenkomst. In zijn conclusies van 14 juni 2010 keek de Raad uit naar 

onderhandelingen over toekomstige associatieovereenkomsten en met name over de instelling van 

vergaande en uitgebreide vrijhandelszones zodra deze landen aan de noodzakelijke voorwaarden 

hebben voldaan. In juli 2010 zijn onderhandelingen begonnen met elk van deze drie landen en deze 

zijn sedertdien goed opgeschoten. De inzet van de EU-waarnemingsmissie in Georgië (EUMM) is 

voortgezet. 
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 Het Europees Parlement heeft op 21 oktober 2010 een resolutie over doorgevoerde 

hervormingen en ontwikkelingen in de republiek Moldavië (P7_TA-PROV(2010)0385) 

aangenomen. 
22

 Het Europees Parlement heeft op 24 november 2010 een protocol bij de partnerschaps- en 

samenwerkingsovereenkomst tussen de EG en Moldavië (P7_TA-PROV(2010)0428) 

aangenomen. 
23

 Het Europees Parlement heeft op 20 mei 2010 een resolutie inzake de noodzaak van een EU-

strategie voor de zuidelijke Kaukasus (P7_TA-PROV(2010)0193) aangenomen. 
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Interne ontwikkelingen in Belarus
24

 stelden de EU in staat haar betrekkingen met dat land geleide-

lijk op te voeren totdat de gebeurtenissen van eind 2010 de situatie drastisch veranderden. De Raad 

nam op 25 oktober 2010 conclusies aan waarin wordt herhaald dat de EU bereid is de betrekkingen 

te verdiepen en steun te verlenen als er positieve ontwikkelingen met betrekking tot mensenrechten, 

democratie en de rechtsstaat plaatsvinden. De Raad bleef bezorgd over de situatie inzake 

democratie en mensenrechten in het land, waardoor de EU de beperkende maatregelen tegen 

bepaalde functionarissen van Belarus niet volledig kon opheffen. De presidentsverkiezingen in 

Belarus op 19 december en de brute repressie door de autoriteiten betekenden het einde van de 

positieve trend. De EU heeft hierop scherp gereageerd: de hoge vertegenwoordiger legde op 

20 december een kritische verklaring af, die op 23 december werd gevolgd door een gezamenlijke 

verklaring van de hoge vertegenwoordiger en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, 

Hillary Clinton, over de situatie na de verkiezingen. 

Centraal-Azië 

In de loop van 2010 is de EU-strategie voor Centraal-Azië, met inbegrip van de politieke dialoog en 

de technische samenwerking, voortgezet. In april 2010 vond een ministerieel forum EU-Centraal-

Azië plaats, waar gemeenschappelijke bedreigingen en uitdagingen zoals terrorisme, mensen-

smokkel en drugshandel, non-proliferatie en energiezekerheid werden besproken. In de loop van het 

jaar hebben ook diverse andere bijeenkomsten op hoog niveau plaatsgevonden. In het in juni 2010 

aan de Europese Raad voorgelegde tweede gezamenlijk voortgangsverslag van de Raad en de 

Commissie over de uitvoering van de strategie voor Centraal-Azië werd gemeld dat bij de 

uitvoering goede vooruitgang is geboekt, maar dat meer moet worden gedaan om de inspanningen 

van de EU in de regio een grotere zichtbaarheid te verlenen en de samenwerking rond politieke 

vraagstukken te intensiveren. Er vonden vele contacten plaats tussen de SVEU voor Centraal-Azië 

en de landen in de regio, alsmede met derde partijen over de regionale situatie. 
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 Het Europees Parlement heeft op 10 maart 2010 een resolutie over de positie van het 

maatschappelijk middenveld en de nationale minderheden in Wit-Rusland (P7_TA-

PROV(2010)0055) aangenomen. 
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De Raad bleef bezorgd over de mensenrechtensituatie in Centraal-Azië en deze kwestie is aan de 

orde gesteld in alle bijeenkomsten op hoog niveau met alle betrokken landen. Conform haar 

strategie voor Centraal-Azië, heeft de EU een mensenrechtendialoog ingesteld met alle landen in de 

regio. Het hele jaar 2010 zijn dialogen gevoerd met de landen van Centraal-Azië. Wat Oezbekistan 

betreft, heeft de Raad na een evaluatie van de situatie op 25 oktober 2010, conclusies aangenomen 

waarin hij zich verheugt over de constructieve samenwerking tussen de EU en Oezbekistan op een 

aantal gebieden, maar tevens zijn bezorgdheid uitspreekt over de mensenrechtensituatie in 

Oezbekistan. 

De EU heeft nauw samengewerkt met de VN, de OVSE en andere internationale actoren om 

Kirgizië te helpen om te reageren op de politieke opschudding in april en de politieke onrust in 

juni 2010. De inzet van de EU, waarbij de SVEU een belangrijke rol speelde, kwam tot uiting in 

een aantal openbare verklaringen van de Hoge Vertegenwoordiger van de EU en van het voorzitter-

schap.  

Westelijke Balkan 

In 2010 is de Westelijke Balkan voor de EU een topprioriteit gebleven. De hoge vertegenwoordiger 

heeft in februari 2010 een bezoek gebracht aan Sarajevo, Pristina en Belgrado ter bevordering van 

de politieke dialoog en de toenadering tot de EU. De voorzitter van de Europese Raad, de heer Van 

Rompuy, bezocht de regio met een brede boodschap om het Europese perspectief van deze landen 

te steunen. Met de inzet van de EU-politiemissie, de Eufor Althea-missie in Bosnië en Herzegovina 

en de EU-rechtsstaatmissie in Kosovo (Eulex Kosovo) zijn er in de regio drie belangrijke GBVB-

missies die aanzienlijk bijdragen tot de stabiliteit, de hervorming van de veiligheidssector en de 

rechtsstaat. 

Op 8 november 2011 besloot de Raad de visumvereisten voor burgers van Albanië en Bosnië en 

Herzegovina
25

 per 15 december op te heffen. De Raad heeft er in december nota van genomen dat 

de Commissie voornemens is een dialoog over visumliberalisering met Kosovo te openen zodra aan 

alle voorwaarden is voldaan, en dat de Commissie haar beoordeling over het vervullen van deze 

voorwaarden met de Raad wil delen alvorens deze dialoog te openen. 
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 Het Europees Parlement heeft op 7 oktober 2010 een resolutie over derde landen waarvan de 

onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum 

(omvattende visumliberalisering voor Albanië en van Bosnië en Herzegovina) (P7_TA-

PROV(2010)0349) aangenomen. 
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Het stabilisatie- en associatieproces (SAP) bleef het algemene beleidskader voor de betrekkingen 

en onderhandelingen met de landen van de Westelijke Balkan. In 2010 heeft de Raad herhaald dat 

hij zich ondubbelzinnig blijft inzetten voor het Europees perspectief van de Westelijke Balkan, dat 

is bevestigd tijdens de vergadering op hoog niveau over de Westelijke Balkan van 2 juni 2010 te 

Sarajevo en dat van essentieel belang blijft voor de stabiliteit, de verzoening en de toekomst van de 

regio. De Raad heeft ook bevestigd tevens dat er in het kader van het SAP, en in overeenstemming 

met de hernieuwde consensus inzake de uitbreiding waarover de Europese Raad op 14-

15 december 2006 overeenstemming heeft bereikt, eerlijke en consistente voorwaarden in acht 

moeten worden genomen. 

De EU herhaalde dat regionale samenwerking en goed nabuurschap belangrijk zijn in het proces 

van toenadering tot de EU. Ondanks het feit dat in 2010 aanmerkelijke vooruitgang werd geboekt, 

blijven er bepaalde opgaven voor al deze landen. Deze omvatten constructieve politieke dialoog, het 

consolideren van de rechtsstaat, waaronder zorgen voor vrijheid van meningsuiting, bestrijding van 

corruptie en georganiseerde misdaad, doeltreffendheid en onafhankelijkheid van de rechterlijke 

macht, het verbeteren van de administratieve capaciteit en het aanpakken en oplossen van bilaterale 

problemen. Het Zuidoost-Europees Samenwerkingsproces (SEECP) speelt in dit verband een 

belangrijke rol. De Raad voor regionale samenwerking (RCC) is de samenwerking in de regio op 

bepaalde belangrijke gebieden blijven versterken.  

Kroatië heeft in 2010 aanmerkelijke vorderingen gemaakt bij de toetredingsonderhandelingen, die 

nu in de eindfase zitten. De Raad moedigde Kroatië aan een regeling te vinden voor alle 

onopgeloste bilaterale vraagstukken, in het bijzonder grensgeschillen, gelet op het belang van goede 

betrekkingen met de buurlanden. 

Na de aanvraag van Servië voor EU-lidmaatschap op 25 oktober 2009 heeft de Raad de Commissie 

verzocht een advies op te stellen. 

De stabilisatie- en associatieovereenkomst (SAO) EU-Montenegro is op 1 mei 2010 in werking 

getreden. De Europese Raad heeft Montenegro op 16 december 2010 de status van kandidaat-

lidstaat verleend. 

De uitvoering van de interim-overeenkomsten tussen de EU en Bosnië en Herzegovina, 

respectievelijk de EU en Servië, die op 1 februari 2010 in werking zijn getreden, werd voortgezet, 

in afwachting van de afronding van alle procedures voor de inwerkingtreding van de SAO. 
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Met betrekking tot Bosnië en Herzegovina
26

 herhaalde de Raad in december 2010 en na de 

verkiezingen van 3 oktober zijn oproep tot het voeren van een constructieve politieke dialoog om 

tot een gezamenlijke visie op de toekomst van het land te komen, en zijn verzoek om de EU-agenda 

een centrale plaats te geven in het regeringsprogramma. De politiemissie van de EU in BiH heeft 

haar werk voortgezet. Eufor Althea is goed blijven functioneren aangezien de veiligheidssituatie in 

het algemeen rustig en stabiel was. De EU blijft via haar speciale vertegenwoordiger (SVEU 

Kosovo) en de rechtsstaatmissie van de EU in Kosovo (EULEX Kosovo) sterk aanwezig in 

Kosovo
27

 en bevordert er de eerbiediging van mensenrechten, bescherming van minderheden en 

van cultureel en religieus erfgoed. In 2010 waren de belangrijkste aandachtsgebieden voor de 

SVEU het verlenen van steun aan het politiek proces en het leveren van een bijdrage aan de 

regionale samenwerking en stabiliteit. De EU-rechtsstaatmissie voor Kosovo (Eulex Kosovo) bleef 

een belangrijke stabiliserende factor. 

 In december 2010 heeft de Raad verklaard dat de EU te allen tijde paraat staat om een dialoog 

tussen Belgrado en Pristina te helpen faciliteren waartoe in Resolutie 64/298 van de Algemene 

Vergadering van de Verenigde Naties wordt uitgenodigd, teneinde samenwerking te bevorderen, 

nader tot de EU te komen en mensen een beter bestaan te geven Het proces van dialoog zal op zich 

een factor voor vrede, veiligheid en stabiliteit in de regio zijn.) De Raad was ingenomen met het 

streven van Pristina en Belgrado om op deze basis samen te werken en hij verzocht hen dit in een 

constructieve geest te doen.  

In december 2010 heeft de Raad de politieke partijen in Albanië
28

 met klem aanbevolen de huidige 

politieke impasse, die dateert van de verkiezingen van juni 2009, te doorbreken door een 

constructieve politieke dialoog te beginnen en gaande te houden om de door de EU verlangde 

hervormingen verder door te zetten, zodat het parlement op deugdelijke wijze kan functioneren. 
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 Het Europees Parlement heeft op 17 juni 2010 een resolutie over Bosnië en Herzegovina 

(P7_TA(2010)0238) aangenomen. 
27

 Het Europees Parlement heeft op 8 juli 2010 een resolutie over Kosovo (P7_TA(2010)0281) 

aangenomen. 
28

 Het Europees Parlement heeft op 8 juli 2010 een resolutie over Albanië (P7_TA(2010)0282) 

aangenomen . 
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In de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (FYROM) bleef de coalitieregering die in 

2008 tot stand kwam, functioneel en stabiel. In zijn conclusies van december 2010 heeft de Raad 

nota genomen van de aanbeveling van de Commissie om de toetredingsonderhandelingen te openen 

en verklaard dat hij tijdens het volgende voorzitterschap op het onderwerp zal terugkomen. 

Het onderhouden van betrekkingen van goed nabuurschap, inclusief een door onderhandelingen tot 

stand gekomen en wederzijds aanvaardbare oplossing van de naamkwestie, onder auspiciën van de 

VN, is van wezenlijk belang.  

 

Azië 

Gezien de steeds grotere invloed van China
29

 op de gang van zaken in de regio en in de wereld, 

heeft de EU China aangemoedigd een rol te spelen in het bevorderen van regionale stabiliteit, en 

actief mee te zoeken naar oplossingen voor regionale crises en mondiale uitdagingen. Tijdens het 

eerste gedeelte van het jaar lag het accent op de consolidering van de bilaterale betrekkingen in het 

post-Lissabonkader. Het bezoek aan China van het college van commissieleden in mei en de eerste 

strategische dialoog tussen State Councillor Dai Bingguo en de hoge vertegenwoordiger in september, 

eveneens in China, hebben bijgedragen tot wederzijds begrip. In het kader van de evaluatie door de EU 

van haar strategische partners is de Europese Raad op 16 september overeengekomen dat Europa zijn 

belangen en waarden in China assertiever moet uitdragen in een streven naar wederkerigheid en weder-

zijds voordeel. Dit vormde de achtergrond voor de dertiende top EU-China die op 6 oktober in Brussel 

heeft plaatsgevonden. De EU is bezorgd over de verslechterende mensenrechtensituatie in China. De 

reactie van China op de beslissing om de Nobelprijs voor de vrede toe te kennen aan de gevangen 

dissident Liu Xiaobo
30

 heeft de bilaterale betrekkingen tegen het einde van 2010 vertroebeld.  

In het kader van de lopende evaluatie van de strategische partners van de EU heeft de hoge vertegen-

woordiger in december 2010 een eerste voortgangsverslag over het strategisch partnerschap met China 

voorgelegd aan de Europese Raad. De bespreking hiervan zal, samen met de lopende contacten op hoog 

niveau tussen de twee partijen, als aanknopingspunt dienen voor de voorbereiding van de veertiende top.  

                                                 
29

 Het Europees Parlement heeft op 25 november 2011 een resolutie over Tibet – plannen om 

het Chinees tot voornaamste onderwijstaal te maken (P7_TA-PROV(2010)0449) 

aangenomen. 
30

 Het Europees Parlement heeft op 22 januari 2010 een resolutie over schendingen van de 

mensenrechten in China, met name de zaak van Liu Xiaobo (P7_TA-PROV(2010)0006) 

aangenomen. 
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De top EU-Japan (28 april 2010) was succesvol. In 2010 hebben de EU en Japan samengewerkt in 

Provinciale Wederopbouwteams in Afghanistan en besloten verder samen te werken bij het 

opbouwen van de Afghaanse politiecapaciteit en een seminar over capaciteitsopbouw te houden in 

Tadzjikistan, gericht op het vergroten van de capaciteit voor grensbeheer. Japan toonde zich voor 

het eerst bereid civiel personeel voor civiele GVDB-missies beschikbaar te stellen. Er was vrucht-

bare interactie tussen de eenheden van EU NAVFOR ATALANTA en de Japanse Maritieme 

Zelfverdediging. De EU en Japan hebben ook hun steun gecoördineerd voor de activiteiten van het 

geplande regionale opleidingscentrum in Djibouti en de centra voor informatie-uitwisseling in 

Jemen, Kenia en Tanzania. 

Tijdens de top EU-Republiek Korea (6 oktober 2010), heeft de EU een vrijhandelsovereenkomst 

ondertekend met Zuid-Korea en zijn betrekkingen met Seoul tot een strategisch partnerschap 

opgewaardeerd. Tijdens 2010, heeft de EU de acties van de DPRK tegen de Republiek Korea, 

waarbij doden te betreuren vielen, in verklaringen veroordeeld.  

In 2010 is het overgangsproces in Afghanistan
31

 waarbij verantwoordelijkheden geleidelijk worden 

overgedragen aan de Afghaanse regering op gang gebracht door de conferenties van Londen en Kabul 

en de NAVO-top in Lissabon. Tevens zijn de civiele bijstand en de regionale samenwerking 

geïntensiveerd. Voor het eerst is in Kabul een delegatiehoofd/SVEU met dubbele functie benoemd 

om de aanwezigheid van de EU ter plekke te versterken, zoals bepaald in het actieplan. Voorts heeft 

de EU een verkiezingswaarnemingsmissie ingezet voor de parlementsverkiezingen in Afghanistan in 

2010. De politiemissie van de Europese Unie in Afghanistan (Eupol Afghanistan) is een bijdrage blijven 

leveren aan de vrede en de veiligheid en beveiliging van de Afghaanse bevolking in een samenleving 

die gebaseerd is op de beginselen van de rechtsstaat. 
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 Het Europees Parlement heeft op 16 december 2010 een resolutie over een nieuwe strategie 

voor Afghanistan (P7_TA-PROV(2010)0490) aangenomen . 
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Op 4 juni 2010 heeft de EU een tweede ad-hoctop met Pakistan
32

 belegd. De EU en Pakistan zijn 

overeengekomen, als grondslag voor de strategische dialoog, een vijfjarig Engagement Plan op te stellen 

met specifieke doelstellingen voor gezamenlijke acties. De EU heeft snel gereageerd op een van de 

ergste overstromingen in de Pakistaanse geschiedenis in de zomer van 2010, waardoor meer dan twintig 

miljoen mensen getroffen werden. De Europese Raad heeft op 16 september 2010 overeenstemming 

bereikt over de vaststelling van een uitgebreid pakket van maatregelen op korte, middellange en lange 

termijn op het gebied van humanitaire hulp, ontwikkeling en handel. De hoge vertegenwoordiger en de 

minister van Buitenlandse Zaken van Pakistan hebben samen op 15 oktober 2010 in Brussel een bijeen-

komst van de Groep Vrienden van een democratisch Pakistan georganiseerd. In het gezamenlijk 

communiqué na afloop van de bijeenkomst beloofde Pakistan economische en institutionele 

hervormingen te zullen doorvoeren. 

In 2010 is een begin gemaakt met de uitvoering van het plan voor de versterking van het optreden van 

de EU in Afghanistan en Pakistan in een context van toenemend conflict in beide landen.  

In 2010 werden de betrekkingen tussen de EU en India gekenmerkt door een resoluut streven om 

de politieke en strategische dimensie van het partnerschap, die nog onvoldoende ontwikkeld is, te 

versterken. Het eerste bezoek van de hoge vertegenwoordiger aan India in juni was een mijlpaal in 

dit verband. In december 2010 vond de elfde top EU-India plaats onder het gezamenlijke voorzitter-

schap van voorzitters Van Rompuy en Barroso. De aanneming van de gezamenlijke verklaring van 

de EU en India over internationaal terrorisme op de top was een belangrijke stap op de weg naar de 

versterking van het politiek en strategisch partnerschap, evenals de afspraak om de concrete 

samenwerking op veiligheidsgebied in de toekomst te richten op terrorismebestrijding, cyber-

beveiliging en bestrijding van piraterij. Tijdens al deze bijeenkomsten zijn tevens regionale crises in 

Zuid-Azië en andere mondiale vraagstukken van gemeenschappelijk belang besproken. In 2010 

vond ook een bijeenkomst van de mensenrechtendialoog India-EU plaats, waarop een lijst van 

twintig vooraanstaande mensenrechtenverdedigers van wie de EU de situatie van nabij volgt aan de 

Indiase autoriteiten werd overhandigd. Tevens was er het nu traditionele jaarlijkse bezoek van de 

hoofden van de EU-missies aan Kasmir.  
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 Het Europees Parlement heeft op 20 mei 2010 een resolutie over de godsdienstvrijheid in 

Pakistan (P7_TA-PROV(2010)0194) aangenomen. 
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In 2010 bleven de mensenrechten een belangrijk punt in de betrekkingen tussen de EU en 

Sri Lanka. In augustus heeft de EU de SAP plus-handelsconcessies ingetrokken wegens het 

uitblijven van een stappenplan om het land in overeenstemming te brengen met internationale 

verplichtingen. De EU heeft evenwel de mogelijkheid van een hernieuwde dialoog met Colombo 

opengelaten, te beginnen met sectorale kwesties van wederzijds belang.  

De EU handhaafde haar meersporenbeleid ten aanzien van Birma/Myanmar. Dit houdt in dat de 

beperkende maatregelen worden gehandhaafd en de humanitaire hulp en ontwikkelingshulp worden 

voortgezet. In het kader van de ASEM en de ASEAND werden de dialoog en de contacten met de 

autoriteiten voortgezet. De EU is de VN-inspanningen blijven steunen. Conform de conclusies van 

de Raad van 26 april 2010, heeft de EU haar inspanningen voortgezet om de autoriteiten van 

Birma/Myanmar en de leden van de oppositie en de etnische partijen, onder meer Aung San Suu 

Kyi, te betrekken bij de politieke processen in het land. De EU betreurde dat de autoriteiten niet de 

nodige stappen hebben genomen om te zorgen voor eerlijke, vrije en inclusieve verkiezingen op 

7 november. De EU bleef zich inzetten voor een vreedzame overgang naar een legitiem, civiel 

regeringsstelsel en voor de vrijlating van alle politieke gevangenen.  

De EU heeft haar politieke dialoog met de ASEAN op ministerieel niveau voortgezet tijdens een 

bijeenkomst in mei 2010. Daarbij werd het strategische belang van de samenwerking en de 

betrekkingen tussen de EU en ASEAN nogmaals onderstreept. De ministers hebben hierbij de 

vorderingen bij de wijziging van het Verdrag van Vriendschap en Samenwerking in Zuidoost-Azië 

(TAC) verwelkomd, waardoor de EU partij bij het Verdrag moet kunnen worden, en zij zagen uit 

naar de toetreding van de EU tot het TAC. De EU heeft ook aanzienlijke vooruitgang geboekt bij de 

PSO-onderhandelingen met een aantal ASEAN-landen, met name Vietnam en de Filippijnen
33

. Er 

zijn overeenkomsten met deze twee landen geparafeerd. Terwijl het strategische doel van een 

interregionale vrijhandelsovereenkomst werd bevestigd, bleef de EU streven naar bilaterale 

vrijhandelsovereenkomsten met de betrokken ASEAN-landen en heeft zij ermee ingestemd om 

onderhandelingen te beginnen met Maleisië
34

 en Singapore. 
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 Het Europees Parlement heeft op 22 januari 2010 een resolutie over de Filippijnen 

(P7_TA(2010)0007) aangenomen. 
34

 Het Europees Parlement heeft op 16 december 2010 een resolutie over Maleisië: het toedienen 

van stokslagen (P7_TA-PROV(2010)0494) aangenomen. 
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De achtste top Azië-Europa (ASEM - Asia-Europe Meeting) vond op 4-5 oktober 2010 in Brussel 

plaats, met 46 staats- en regeringsleiders, samen met de voorzitter van de Europese Raad, de 

voorzitter van de Europese Commissie en de secretaris-generaal van ASEAN. Zij hebben onder-

werpen besproken zoals de verbetering van economisch bestuur, duurzame ontwikkeling, mondiale 

kwesties, regionale kwesties, intermenselijke betrekkingen tussen Azië en Europa en de toekomst 

van de ASEM. Naast de gebruikelijke verklaring van de voorzitter, heeft de top ook een "Verklaring 

over effectiever mondiaal bestuur" uitgegeven, om te helpen de aandacht op dit onderwerp te 

vestigen in de aanloop naar de G-20-top in Seoul.  

Afrika  

De EU heeft in 2010 haar strategische betrekkingen met de Afrikaanse Unie (AU) en de Afrikaanse 

regionale organisaties verder ontwikkeld. De gemeenschappelijke strategie Afrika-EU bleef het 

belangrijkste transcontinentale beleidskader. Het tweede actieplan (2011-2013) werd aangenomen 

op de derde top Afrika-EU
35

 in november 2010. In de loop van het jaar werd een aantal belangrijke 

vergaderingen gehouden, met name het derde gezamenlijke overleg tussen het Politiek en Veilig-

heidscomité (PVC) van de EU met de Raad voor Vrede en Veiligheid van de AU.  

Wat het partnerschap op het gebied van vrede en veiligheid betreft, werd vooruitgang geboekt bij 

het in werking stellen van een Afrikaanse vredes- en veiligheidsarchitectuur. De allereerste 

continentale opleidingscyclus, waarin het vermogen van de AU om door de AU geleide vredes-

ondersteunende operaties te plannen, te beheren en uit te voeren werd geëvalueerd, is met succes 

voltooid. 

Tot de belangrijkste verwezenlijkingen op het gebied van democratisch bestuur en mensenrechten 

behoorden het opzetten van het Platform EU-Afrika voor dialoog over goed bestuur, de financiële 

steun van de EU voor het verkiezingsondersteuningsfonds van de AU, betere coördinatie tussen de 

verkiezingswaarnemingsmissies van de EU en de AU, de organisatie van seminars van het maat-

schappelijk middenveld over mensenrechten, een tweejaarlijkse mensenrechtendialoog tussen de 

EU en de AU en steun voor de structuren van het African Peer Review Mechanism. 

                                                 
35

 Het Europees Parlement heeft op 15 december 2010 over de toekomst van het strategisch 

partnerschap Afrika-EU na de derde topontmoeting Afrika-EU (P7_TA-PROV(2010)0482) 

aangenomen. 
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In 2010 werd voort gewerkt aan de versterking van het strategisch partnerschap tussen de EU en 

Zuid-Afrika. De derde top EU-Zuid-Afrika, die op 28 september 2010 plaatsvond, bood de 

gelegenheid om contact te hebben met Zuid-Afrika als een belangrijke speler in Afrika en mogelijke 

bruggenbouwer, met name op het gebied van klimaatverandering en de totstandbrenging van een 

effectief multilateraal bestel. Andere belangrijke bijeenkomsten in de loop van het jaar waren de 

bijeenkomst in het kader van de politieke dialoog op ministerieel niveau in Brussel op 11 mei 2010, 

die gezamenlijk werd voorgezeten door de HV en de minister voor Internationale Betrekkingen en 

Samenwerking van Zuid-Afrika, alsmede het bezoek van de HV aan Zuid-Afrika in oktober. 

De Sahel-regio bleef gekenmerkt door nauw verweven veiligheids- en ontwikkelingsvraagstukken. De 

illegale handel bleef voortduren, terwijl Al Qa'ida in de Islamitische Maghreb in 2010 meer Europese 

burgers aanviel, ontvoerde en vermoordde. De ontwikkelingsinspanningen werden belemmerd door 

grensoverschrijdende veiligheidsdreigingen, gepaard met onopgeloste interne spanningen, de kwets-

baarheid en de geringe slagkracht van de staten, het gebrek aan onderwijs- en werkgelegenheidskansen, 

vooral voor de jongeren. Als reactie hierop werd de EU-strategie voor veiligheid en ontwikkeling in de 

Sahel opgesteld. Uitgaande van het bestaande nationale, bilaterale en multilaterale engagement, zal de 

EU nauw samenwerken met de autoriteiten van de landen in de regio, het maatschappelijk middenveld 

en regionale en internationale organisaties, waaronder de Afrikaanse Unie en de Economische Gemeen-

schap van West-Afrikaanse Staten (ECOWAS). 

De politieke en veiligheidssituatie in Guinee-Bissau is blijven achteruitgaan. Na een militaire 

muiterij in april, die door de EU scherp werd veroordeeld, zijn personen die betrokken waren bij 

antigrondwettelijke en andere illegale activiteiten op militaire topposities benoemd, hetgeen door de 

hoge vertegenwoordiger eveneens scherp is afgekeurd. Gezien deze negatieve ontwikkelingen, heeft 

de EU besloten een einde te maken aan de GVDB-missie EU SSR GUINEE BISSAU en zich te 

beraden op het inzetten van de procedure van artikel 96 van de Overeenkomst van Cotonou, 

alsmede op mogelijke sancties. 
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In Guinee is de politieke situatie verbeterd na de vreedzame afsluiting van de eerste vrije en 

transparante verkiezingen sedert het land onafhankelijk is en het aantreden van de nieuwe president 

in december. Dit was een belangrijke mijlpaal in de vooruitgang van Guinee op de weg naar 

democratisering en de rechtsstaat. De EU handhaafde een aantal instrumenten: maatregelen 

krachtens artikel 96, beperkende maatregelen, waaronder sancties, een wapenembargo en de 

bevriezing van tegoeden van de leden van het heersende militaire regime en met hen geassocieerde 

personen.  

In Ivoorkust
36

 werden de resultaten van de tweede ronde van de presidentsverkiezingen, die op 

28 november plaatsvond, wèl door de internationale gemeenschap erkend, maar niet door de 

zittende president. Dit veroorzaakte een grote crisis. De EU bood krachtige steun aan de VN en het 

zoeken naar een oplossing onder Afrikaanse leiding en verantwoordelijkheid, in het bijzonder via de 

inspanningen van ECOWASS en de Afrikaanse Unie. Zij legde sancties op aan de zittende 

president en aan andere personen die zich schuldig hadden gemaakt aan illegaal, gewelddadig en 

antidemocratisch optreden en plaatste de betrokken personen en entiteiten in december 2010 op de 

sanctielijst. 

De EU was in 2010 een belangrijke speler in de Hoorn van Afrika en zij gaf blijk van duurzaam 

engagement voor de Hoorn in haar Raadsconclusies in juni. Daarin werden de hoge vertegen-

woordiger en de Commissie verzocht met voorstellen te komen voor een alomvattende strategie van 

de EU voor de betrekkingen met de Hoorn van Afrika. 

In 2010 heeft de EU haar inspanningen ter bestrijding van de piraterij voor de kust van Somalië 

opgevoerd door middel van een alomvattende aanpak die de GVDB-operatie EU NAVFOR 

Atalanta en het bij de wortel aanpakken van de piraterij in Somalië omvat. (zie deel over operaties 

in het onderstaande deel E "Effectiever, capabeler, coherenter". 

In Somalië heeft de EU, in nauwe samenwerking met de VN en de AU, haar actieve ondersteuning 

verleend aan een vreedzame en duurzame oplossing voor de Somalische crisis in het kader van het 

akkoord van Djibouti. De EU heeft zich nog meer ingezet voor een alomvattende oplossing voor 

Somalië, die aspecten op het gebied van politiek, veiligheid, ontwikkeling en humanitaire zaken 

omvat. Hij heeft een GVDB-missie gestart om de Somalische strijdkrachten te trainen (EUTM 

Somalia).  
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 Het Europees Parlement heeft op 16 december 2010 een resolutie over de situatie in Ivoorkust 

(P7_TA-PROV(2010)0492) aangenomen. 
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In Sudan werd de agenda gedomineerd door de verkiezingen van april 2010 en, in het 

bijzonder, de voorbereiding van het referendum over zelfbeschikking voor Zuid-Sudan in 

januari 2011. De EU had waarnemers bij de verkiezingen en bij de voorbereidingen en met 

name de kiezersregistratie voor het referendum. De EU is steun blijven verlenen aan het AU-

uitvoeringspanel op hoog niveau voor Sudan, dat de partijen bij het alomvattend vredes-

akkoord aanzienlijk heeft geholpen bij de onderhandelingen over hangpunten en vragen in 

verband met de tijd na het referendum. In 2010 heeft de SVEU voor Sudan zich vooral 

toegelegd op het uitvoeren van het algemeen vredesakkoord in Sudan, met name het houden 

van algemene verkiezingen in april en het voorbereiden van het referendum over 

zelfbeschikking in Zuid-Sudan in januari 2011, en met de Doha-onderhandelingen over het 

bereiken van een duurzaam, veelomvattend vredesakkoord in Darfur. 

Na de illegale omverwerping van de regering in Madagascar
37

 in 2009, besloot de Raad in juni 

maatregelen conform artikel 96 van de Overeenkomst van Cotonou te nemen, die gevolgen hebben 

gehad voor de steun van de EU. Deze maatregelen vormden een aanvulling van de eerder door de 

EU genomen maatregelen. De EU steunde de bemiddeling door de Ontwikkelingsgemeenschap van 

zuidelijk Afrika (SADC). 

In het gebied van de Grote Meren was er verdere vooruitgang in de betrekkingen tussen de 

Democratische Republiek Congo (DRC)
38

 
39

 en Rwanda. Het vredesproces in het oosten van de DRC 

bleef politiek en militair een complexe aangelegenheid en de situatie in verband met mensenrechten en 

goed bestuur in het land is nog steeds ernstig. De EU blijft betrokken bij de hervorming van de veilig-

heidssector door middel van de aanwezigheid van de twee EVDB-missies EUSEC en EUPOL, waarvan 

het mandaat is verlengd en aangepast. De SVEU voor het gebied van de Grote Meren is de regionale 

politieke processen in het gebied van de Grote Meren (Goma, Nairobi, Juba en Burundi) blijven volgen, 

ook de mechanismen na het vredesproces. Voorts was de SVEU actief betrokken bij belangrijke EU-

aandachtsgebieden: tegengaan van seksueel geweld in de DRC, bestrijding van de illegale exploitatie 

van natuurlijke hulpbronnen en de strijd tegen de diaspora van de FDLR. De SVEU heeft politieke 

sturing verleend aan twee GVDB-missies in de DRC (EUPOL and EUSEC). 
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 Het Europees Parlement heeft op 11 februari 2010 een resolutie over de situatie in 

Madagascar (P7_TA-PROV(2010)0032) aangenomen. 
38

  Het Europees Parlement heeft op 17 juni 2010 een resolutie over de Democratische Republiek 

Congo: de zaak Floribert Chebeya Bahizire (P7_TA-PROV(2010)0244) aangenomen. 
39

  Het Europees Parlement heeft op 7 oktober 2010 een resolutie over falende bescherming van 

de mensenrechten en justitie in de Democratische Republiek Congo (P7_TA-

PROV(2010)0350 ) aangenomen. 
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Ook in het vredesproces in Burundi was vooruitgang zichtbaar. De rebellenbeweging FNL heeft 

haar wapens ingeleverd, is gedemobiliseerd en heeft zich omgevormd tot een politieke partij. De 

verkiezingscyclus van 2010 (presidents-, parlements- en lokale verkiezingen) is vlot verlopen, wat 

door de verkiezingswaarnemingsmissie van de EU is bevestigd.  

Amerika (Noord en Zuid) 

In 2010 is het strategisch partnerschap tussen de EU en de Verenigde Staten verder versterkt. Er 

zijn nauwe en frequente contacten geweest tussen de hoge vertegenwoordiger en minister van 

Buitenlandse Zaken Clinton, met name na de aardbeving in Haïti in januari en het mobiliseren van 

internationale steun voor Pakistan na de watersnood in het midden van het jaar.  

De top EU-VS
40

 op 20 november in Lissabon was gewijd aan werkgelegenheid en groei, mondiale 

uitdagingen, de veiligheid van de burgers en buitenlands beleid. Cyberbeveiliging werd er als een 

grote veiligheidsuitdaging en als belangrijk gebied voor samenwerking tussen de EU en de VS 

gezien en er werd een groep EU-VS voor dit probleem opgezet. Het belang van de de Trans-

Atlantische Economische Raad (TEC), die op 17 december 2010 is bijeengekomen, werd benadrukt 

en er is gewezen op zijn rol bij het stimuleren van handel en het scheppen van banen. De top EU-

VS heeft de Ontwikkelingsdialoog tussen de EU en de VS tevens een nieuw mandaat verleend om 

een werkplan ter verbetering van de samenwerking en de doeltreffendheid van de hulp op te stellen 

ter voorbereiding van het vierde forum op hoog niveau over de doeltreffendheid van ontwikkelings-

hulp in Busan in november 2011. De top werd voorafgegaan door een ministeriële bijeenkomst van 

de Energieraad EU-VS die gezamenlijk werd voorgezeten door de hoge vertegenwoordiger en de 

Amerikaanse vice-president en minister van Buitenlandse Zaken Clinton. 

Het Iraanse nucleaire programma blijft de EU en de VS grote zorgen baren. De besprekingen 

tussen Iran en China, Frankrijk, Duitsland, Rusland, het VK, de VS en de Hoge Vertegenwoordiger 

van de EU gingen gepaard met nauw overleg tussen de EU en de VS. Zowel de EU als de VS 

verleenden hun krachtige steun aan Resolutie 1929 van de VN-Veiligheidsraad, waardoor de 

beperkende maatregelen tegen Iran werden uitgebreid. 

                                                 
40

 Het Europees Parlement heeft op 11 november een resolutie over de aanstaande 

topontmoeting EU-VS en de Trans-Atlantische Economische Raad (P7_TA-

PROV(2010)0396) aangenomen. 
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De samenwerking tussen de EU en de VS had betrekking op een toenemend aantal crisis-

beheersingsoperaties, waaronder EUTM Somalia, Eunavfor Atalanta, en de EU-rechtsstaatmissie 

Eulex in Kosovo, waarvoor de VS personeel ter beschikking heeft gesteld. In Afghanistan spitsten 

de inspanningen zich toe op samenwerking tussen Eupol en de Combined Security Transition 

Command-Afghanistan (CSTC-A), de door de VS geleide opleidingsmissie, die nu gekoppeld is aan 

de nieuwe NAVO-opleidingsmissie Afghanistan (NTM-A). Op 18 november werd tussen de EU en 

de VS een ruimteveiligheidsovereenkomst inzake samenwerking op onderzoeksgebied gesloten. De 

samenwerking tussen de EU en de VS had ook betrekking op opleiding en oefeningen. In juni trad 

de VS als waarnemer op bij Milex 10, de vijfde militaire EU-oefening. 

De EU en de VS zetten hun nauwe samenwerking op het gebied van terrorismebestrijding voort, 

met name door het sluiten van een overeenkomst over een programma voor het opsporen van 

terrorismefinanciering. Voorts werden onderhandelingen begonnen over een overeenkomst inzake 

PNR-gegevens op basis van in december goedgekeurde mandaten. 

De top EU-Canada
41

 in mei 2010 in Brussel bood de gelegenheid om een ruim scala aan onder-

werpen te bespreken. Deze omvatten een overzicht van de bilaterale agenda en met name de 

lopende onderhandelingen over een uitgebreide economische en handelsovereenkomst, samen-

werking op het gebied van buitenlands en veiligheidsbeleid, internationale vraagstukken en het 

Canadese voorzitterschap van de G8. In 2010 bleef Canada betrokken bij de GVDB-missies van de 

EU in Afghanistan, de Palestijnse Gebieden en Kosovo. Canadese waarnemers namen deel aan de 

verkiezingswaarnemingsmissie van de EU in Sudan, Ethiopië en Burundi. De Raad nam op 

6 december een onderhandelingsmandaat aan voor een uitgebreide kaderovereenkomst tussen de 

EU en Canada. 
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 Het Europees Parlement heeft op 5 mei 2010 een resolutie over de top EU-Canada (P7_TA-

PROV(2010)0142) aangenomen. 
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De politieke betrekkingen met Latijns-Amerika en het Caribisch gebied
42

 werden in 2010 verder 

geïntensiveerd. De zesde top EU-Latijns-Amerika en het Caribische gebied vond plaats in Madrid 

op 18 mei 2010; de voorzitters van de Europese Raad, respectievelijk de Europese Commissie en de 

hoge vertegenwoordiger namen eraan deel. Tijdens de top werden de onderhandelingen over een 

associatieovereenkomst met Midden-Amerika afgerond, werden de onderhandelingen over een 

associatieovereenkomst met Mercosur na een lange impasse hervat, ging de investeringsfaciliteit 

voor Latijns-Amerika (LAIF) van start, werd het besluit genomen om de EU-LAC-stichting op te 

zetten en werd een actieplan aangenomen om de uitvoering van concrete activiteiten op belangrijke 

gebieden te bevorderen. In de marge van de top vonden een aantal belangrijke bijeenkomsten plaats, 

zoals de vergadering van de LAC-ministers van Buitenlandse Zaken. 

De top EU-Mexico (16 mei) heeft formeel zijn goedkeuring gehecht aan het gezamenlijk 

uitvoeringsplan van het strategisch partnerschap EU-Mexico en erkende het belang van sectorale 

beleidsdialogen over macro-economische vraagstukken en veiligheid. 

Tijdens de top met Chili (17 mei) werd bevestigd dat de uitvoering van de associatieovereenkomst 

de afgelopen jaren een succes is geweest. Ook werd nader ingegaan op de situatie na de aardbeving 

van 2010. 

Naast de hervatting van de onderhandelingen over een associatieovereenkomst, is de top met 

Mercosur (17 mei) geresulteerd in toezeggingen van de staatshoofden in verband met het afzien 

van protectionisme, nauwere samenwerking op het gebied van wetenschap en technologie en 

intensievere coördinatie in internationale fora. 

Op de top met de Andesgemeenschap (19 mei) werd de afronding van de onderhandelingen over 

handelsovereenkomst met Colombia en Peru toegejuicht en werden toezeggingen gedaan in verband 

met de intensivering van de samenwerking inzake drugsbestrijding. 

Op de top met Centraal-Amerika op 19 mei werd overeengekomen de samenwerking op het 

gebied van veiligheid en klimaatvraagstukken te intensiveren. 
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 Het Europees Parlement heeft op 5 mei 2010 een resolutie over de strategie van de EU voor 

de betrekkingen met Latijns-Amerika (P7_TA-PROV(2010)0141) aangenomen. 
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De top EU-Caribisch Forum van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan 

(Cariforum) op 17 mei betuigde zijn steun voor de herziene regionale politieke agenda die in de 

lente geïnitieerd was, besloot een begin te maken met de werkzaamheden voor een gezamenlijke 

strategie EU-Caribisch gebied en nam een ontwerpkader aan. 

De Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering (Eurolat) heeft een bijdrage geleverd 

aan de top van Madrid door op 15 mei een aantal aanbevelingen bekend te maken betreffende 

vraagstukken zoals biregionale samenwerking, het proces van regionale integratie, de EU-LAC-

stichting, migratie, klimaatverandering, hernieuwbare energie en de financiële crisis. 

De top EU-Brazilië in juli 2010 heeft bevestigd dat onze strategische betrekkingen solide zijn. Er 

werd gesproken over klimaatverandering, de internationale economische en financiële crisis en de 

G-20. Er werden burgerluchtvaartovereenkomsten ondertekend en er werd een driehoeks-

samenwerkingsinitiatief inzake bio-energie met Mozambique opgezet. 

De vijfde zitting van de politieke dialoog EU-Cuba
43

 vond op 10 juni in Parijs plaats. De mensen-

rechten werden aan de orde gesteld, evenals de internationale agenda en met name de klimaat-

verandering. De RBZ van 25 oktober heeft de HV de opdracht gegeven een analyse te maken van 

de door Cuba genomen maatregelen en na te denken over de implicaties daarvan voor de EU. Dit 

heeft er onder meer toe geleid, mede op basis van het gemeenschappelijk standpunt, dat de HV de 

opdracht heeft gekregen de situatie te peilen en te rapporteren over de vorderingen.  

Na de tragische aardbeving in Haïti
44

 in januari 2010 heeft de EU een aanzienlijke hoeveelheid 

humanitaire hulp en ontwikkelingshulp voor de getroffen bevolking vrijgemaakt. De EU heeft 

essentiële begrotingssteun geboden met het oog op de continuïteit van de overheidsactiviteiten 

alsmede financiële middelen ter ondersteuning van het verkiezingsproces. De hoge vertegen-

woordiger heeft Haïti in maart 2010 bezocht en heeft samen met Commissieleden Piebalgs en 

Georgieva in maart 2010 in New York de internationale donorconferentie ter ondersteuning van de 

wederopbouw van Haïti bijgewoond. Daar heeft zij een EU-steunpakket van meer dan 

1,2 miljard euro aangekondigd. 
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 Het Europees Parlement heeft op 11 maart 2010 een resolutie over de situatie in Cuba 

(P7_TA-PROV(2010)0063) aangenomen. 
44

 Het Europees Parlement heeft op 10 februari 2010 een resolutie over de aardbeving in Haiti 

(P7_TA(2010)0015) aangenomen. 
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In de loop van het jaar zijn gemengde comités met Argentinië, Mexico en Chili bijeengekomen. 

Tijdens de bijeenkomst met Argentinië werd een gezamenlijk werkplan voor 2010-2013 ter 

intensivering van de bilaterale betrekkingen aangenomen. De bijeenkomst met Mexico bood de 

gelegenheid om de uitvoering van het gezamenlijke uitvoeringsplan in het kader van het strategisch 

partnerschap EU-Mexico te evalueren. De eerste mensenrechtendialoog met Mexico vond plaats in 

de loop van het jaar
45

. De besprekingen met Chili hadden betrekking op verschillende aspecten van 

de bilaterale betrekkingen, waaronder de implementatie van de associatie voor ontwikkeling en 

innovatie. Op subregionaal niveau zijn de EU en de Andesgemeenschap in maart 2010 bijeen-

gekomen ter bespreking van diverse aspecten van de huidige betrekkingen, waaronder drugs-

bestrijding, klimaatverandering en de stand van de EU-samenwerking. 

Tijdens de ministeriële vergadering van de Rio-Groep in september 2010 in New York werden de 

vooruitzichten van de Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caribische staten (CELC) 

besproken. 

 

B. Dreigingen en mondiale problemen 

Non-proliferatie en ontwapening 

In 2010 bleven de activiteiten van de EU op dit gebied gebaseerd op de strategie van de EU tegen 

de verspreiding van massavernietigingswapens (mvw
46

) en de strategie van de EU ter bestrijding 

van de illegale accumulatie van en handel in handvuurwapens en lichte wapens (salw)
47

. De 

activiteiten waren gericht op de uitvoering van het actieplan van 2008
48

, dat ten doel heeft van non-

proliferatie een horizontale prioriteit in het beleid van de EU en de lidstaten te maken door middel 

van bewustmaking, het verzamelen van beste praktijken en het bevorderen van intensievere 

coördinatie. 

 

                                                 
45

 Het Europees Parlement heeft op 11 maart 2010 een resolutie over de escalatie van het geweld 

in Mexico (P7_TA-PROV(2010)0067) aangenomen. 
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 
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De EU bleef de universele aanvaarding van de toepasselijke internationale verdragen en andere 

instrumenten en de onverkorte toepassing daarvan ondersteunen, met name door middel van uit de 

GBVB-begroting gefinancierde concrete acties en projecten
49

. Ook blijft de EU in haar contractuele 

relaties met derde landen streven naar beleidsintegratie met betrekking tot de niet-verspreiding van 

mvw
50

 en salw
51

. In 2010 zijn daartoe clausules overeengekomen met diverse landen, waaronder 

Vietnam, de Filipijnen en Mongolië. 

 

Massavernietigingswapens en de overbrengingsmiddelen daarvoor  

De EU heeft bijgedragen aan het succes van de NPV-toetsingsconferentie in 2010 en blijft zich 

inzetten voor de uitvoering van de aangenomen actieplannen over de drie pijlers van het NPV, 

nucleaire ontwapening, non-proliferatie en vreedzaam gebruik van kernenergie, met inbegrip van de 

memoranda over het Midden-Oosten. Ten vervolge op de NPV-toetsingsconferentie heeft de EU 

nog meer werk gemaakt van de voorbereiding van een EU-seminar dat in 2011 zal plaatsvinden 

overeenkomstig Besluit 2010/799/GBVB van de Raad van 13 december 2010 ter bevordering van 

een proces van vertrouwensopbouw dat moet leiden tot de instelling van een zone in het Midden-

Oosten die vrij is van massavernietigingswapens en hun overbrengingsmiddelen. 

De hoge vertegenwoordiger heeft samen met China, Frankrijk, Duitsland, de Russische Federatie, 

het Verenigd Koninkrijk en de VS nieuwe pogingen gedaan om Iran tot zinvolle onderhandelingen 

te bewegen, maar Iran heeft ontoereikend gereageerd. Daarop heeft de VN-Veiligheidsraad 

bijkomende sancties opgelegd, die aangevuld zijn met extra EU-maatregelen. De EU staat een 

langdurige relatie met Iran voor ogen, die op vertrouwen en samenwerking berust. Hiervoor zal op 

alle aandachtspunten vooruitgang moeten worden geboekt, in de allereerste plaats het nucleaire 

vraagstuk, maar ook terrorisme, Irans opstelling in het vredesproces in het Midden-Oosten, 

regionale kwesties en mensenrechten. 

                                                 
49

 Zie bijlagen I en III [p.m. volledige lijst te verstrekken door EDEO Beleidscoördinatie/Relex 

wp team] 
50

  Meer informatie is beschikbaar op de website van de Afdeling non-proliferatie van de EDEO: 
 http://www.consilium.europa.eu/showpage.aspx?id=392&lang=en 

51  
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st17/st17186.en08.pdf  

http://www.consilium.europa.eu/showpage.aspx?id=392&lang=en
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st17/st17186.en08.pdf
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Wat Noord-Korea (DVK)
52

 betreft, is de EU het zespartijenoverleg en de volledige uitvoering van 

Resoluties 1718 en 1874 van de VN-Veiligheidsraad krachtig blijven steunen. Zij heeft 

aangespoord tot inter-Koreaanse verzoening, regionale stabiliteit en denuclearisatie van het 

schiereiland. De EU bleef zich zorgen maken over de externe proliferatieactiviteiten van de DVK. 

De EU heeft de noodzaak gememoreerd van volledige, verifieerbare en onomkeerbare ontmanteling 

van alle kernwapens en bestaande nucleaire programma's door Noord-Korea
53

. 

De EU is blijven ijveren voor een spoedige inwerkingtreding van het Alomvattend Kernstop-

verdrag (CTBT) en heeft een besluit van de Raad
54

 aangenomen ter verdere ondersteuning van de 

activiteiten van de Voorbereidende Commissie van de Verdragsorganisatie voor een alomvattend 

verbod op kernproeven (CTBTO). 

De EU heeft ook verdere steun verleend aan de Internationale Organisatie voor Atoomenergie 

(IAEA) in Wenen. De EU blijft de belangrijkste geldschieter van het Fonds voor Nucleaire 

Veiligheid ten behoeve van meer dan vijftig landen in Afrika, het Midden-Oosten, Latijns-Amerika 

en Azië en is bereid aanzienlijk bij te dragen aan de splijtstofbank onder auspiciën van de IAEA en 

aan de modernisering van de beveiligingslaboratoria van de IAEA in Seibersdorf. 

In het kader van het Mondiale Partnerschap ligt de EU op schema voor haar toezegging van een 

miljard euro in 2012: inmiddels is meer dan 800 miljoen euro vastgelegd en 900 miljoen euro 

toegezegd.  

In verband met het Verdrag inzake chemische wapens (CWC) werd er voortgewerkt aan 

maatregelen voor het universeel maken en volledig uitvoeren van het Verdrag. De EU zette haar 

werkzaamheden voort op basis van het in juli 2009 aangenomen besluit van de Raad dat voortbouwt 

op het succes van de samenwerking tussen de EU en de Organisatie voor het Verbod op Chemische 

Wapens (OPCW). Ook is de EU begonnen aan het bepalen van haar standpunt over de toekomst 

van de OPCW. 

                                                 
52

 Het Europees Parlement heeft op 8 juli 2010 een resolutie over de situatie in Noord-Korea 

aangenomen (P7_TA(2010)0290). 
53 

Verordening (EU) nr. 1283/2009 van de Raad van 22 december 2009 tot wijziging van 

Verordening (EG) nr. 329/2007 van de Raad betreffende beperkende maatregelen ten aanzien 

van de Democratische Volksrepubliek Korea (PB L 346 van 23.12.2009, blz. 1-25). 
54 

Besluit 2010/461/GBVB van de Raad van 26 juli 2010 betreffende de ondersteuning van 

activiteiten van de Voorbereidende Commissie van de Verdragsorganisatie voor een 

alomvattend verbod op kernproeven (CTBTO) ter versterking van haar toezichts- en 

verificatiecapaciteit en in het kader van de uitvoering van de strategie van de Unie tegen de 

verspreiding van massavernietigingswapens. 
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De EU bleef strijden tegen de dreiging van biologische wapens, die in de hele wereld steeds 

grotere bezorgdheid wekt. De grondslag voor die werkzaamheden wordt gevormd door twee 

gemeenschappelijke optredens, een ter ondersteuning van het Verdrag inzake biologische wapens 

(BTWC), dat een reeks projecten ter ondersteuning van universalisering, nationale uitvoering en 

vertrouwenscheppende maatregelen omvat, en een ander ter ondersteuning van de activiteiten op 

het gebied van bioveiligheid en biobeveiliging van de Wereldgezondheidsorganisatie, waarbij 

uitvoering wordt gegeven aan de Internationale Gezondheidsregeling en het belang van preventieve 

maatregelen inzake bioveiligheid en biobeveiliging voor de internationale veiligheid wordt 

onderkend. Daarnaast is de EU begonnen met het bepalen van haar prioriteiten (vertrouwen in de 

naleving, nationale uitvoering en universalisering van het verdrag) ten behoeve van een geslaagde 

Toetsingsconferentie 2011 van het BTWC, en heeft zij daartoe in de marge van de vergadering van 

de verdragsstaten van 2010 intensief overleg gevoerd.  

Met betrekking tot exportcontrole steunde de EU de uitvoering van resoluties 1540, 1673 en 1810 

van de VN-Veiligheidsraad door middel van een Gemeenschappelijk Optreden van de Raad
55

, dat 

ten doel heeft de vaardigheden en capaciteiten van de functionarissen van derde landen op te 

voeren. De EU heeft diverse regionale workshops medegefinancierd die de gelegenheid hebben 

geboden om de specifieke behoeften en leemten op het gebied van exportcontrole te beoordelen. 

De EU heeft het besluit van de Raad
56

 ter ondersteuning van de Haagse Gedragscode verder 

uitgevoerd. Dit is het enige internationale instrument dat een regeling bevat voor raketten, het 

voornaamste overbrengingsmiddel voor mvw. Daarbij is het van essentieel belang om staten die de 

Code niet hebben ondertekend, daarvoor ontvankelijk te maken. 

De EU heeft in overleg met derde landen de bespreking voortgezet van een concept van 

internationale gedragscode ter versterking van vertrouwenwekkende maatregelen en 

transparantie bij activiteiten in de kosmische ruimte. 

                                                 
55 

Gemeenschappelijk Optreden 2008/368/GBVB van de Raad van 14.5.2008 (PB L 127 van 

15.5.2008, blz. 78-83). 
56 

Besluit 2008/974/GBVB van de Raad van 18.12.2008 (PB L 345 van 23.12.2008, blz. 91-95). 
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Conventionele Wapens: handvuurwapens en lichte wapens (salw), antipersoneelmijnen en 

ontplofbare oorlogsresten (erw) 

 

Het beleid van de lidstaten inzake controle op de uitvoer van conventionele wapens bleef 

uitgaan van het gemeenschappelijk standpunt van de Raad van december 2008 tot vaststelling van 

gemeenschappelijke voorschriften voor de controle op de uitvoer van militaire goederen en 

technologie. Door middel van de uitvoering van dit gemeenschappelijk standpunt passen de 

EU-lidstaten verantwoordelijke en transparante wapenuitvoercontroles toe. 

In 2010 was de EU bijzonder actief bij het stimuleren, financieren en ondersteunen van initiatieven 

ter versterking van de uitvoering van doeltreffende wapenuitvoercontroles door derde landen. De 

EU bleef de onderhandelingen over een wapenhandelsverdrag (ATT) steunen en zette zich in de 

hele wereld hiervoor actief in
57

. In 2010 werd er een Raadsbesluit ter ondersteuning van de 

ATT-onderhandelingen vastgesteld. 

Conform haar strategie van 2005 over dit onderwerp, is de EU in multilaterale gremia en in de 

politieke dialoog met derde landen blijven pleiten voor scherp toezicht op handvuurwapens en 

lichte wapens (salw). De EU heeft financiële steun verleend, onder meer voor de ontwikkeling van 

instrumenten en technieken voor het gericht controleren van vrachtvliegtuigen die verdacht worden 

van betrokkenheid bij illegale handel in salw
58

. Zij heeft ook steun verleend voor voorraadbeheer, 

inzamelen, registreren, en rapporteren van wapentransfers en de vernietiging van overtollige 

wapens in de Westelijke Balkan. 

                                                 
57 

Besluit 2009/42/GBVB van de Raad van 19 januari 2009 inzake steun aan EU-activiteiten ter 

bevordering onder derde landen van het proces dat moet leiden tot een Wapenhandelsverdrag, 

in het kader van de Europese veiligheidsstrategie (PB L 17 van 22.1.2009, blz. 39-44) en 

Besluit 2010/336/GBVB van de Raad betreffende activiteiten van de Europese Unie ter 

ondersteuning van het Wapenhandelsverdrag in het kader van de Europese veiligheids-

strategie (PB L 152 van 18.6.2010, blz. 14-20). 
58 

Besluit 2010/765/GBVB van de Raad van 2 december 2010 (PB L 327 van 11.12.2010, 

blz. 44-48). 
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De EU bleef zich inzetten voor het universeel maken en volledig uitvoeren van het Verdrag van 

Ottawa inzake antipersoneelmijnen en van het Verdrag inzake clustermunitie (CCM). De EU 

was in 2010 ook actief betrokken bij de onderhandelingen over een nieuw protocol inzake cluster-

munitie bij het Conventionelewapensverdrag (CWV) van de Verenigde Naties en heeft als 

waarnemer deelgenomen aan de eerste conferentie van de staten die partij zijn bij het Verdrag van 

Oslo inzake clustermunitie (Vientiane, 8-12 november 2010)
59

. 

Terrorisme 

In 2010 heeft de EU de terreurdreiging aan de orde gesteld in VN-verband en in haar betrekkingen 

met derde landen en internationale organisaties. Zij ging daarbij uit van de overtuiging dat 

effectieve antiterreurmaatregelen en de bescherming van mensenrechten, fundamentele vrijheden en 

de rechtsstaat complementaire, elkaar versterkende doelstellingen zijn. Wat de thematische 

gebieden betreft, werd prioriteit verleend aan preventie, de strijd tegen radicalisering en rekrutering 

en terrorismefinanciering binnen en buiten de EU. 

In het kader van de blijvende steun van de EU voor de mondiale strategie voor terrorismebestrijding 

van de VN van 2006 en voor de G8-initiatieven inzake terrorismebestrijding, met name binnen de 

Roma/Lyons-groep, heeft de EU een initiatief opgezet in Centraal-Azië teneinde de uitvoering van 

deze strategie en de regionale samenwerking te versterken. 

Pakistan en Afghanistan, Zuidoost-Azië, de Sahel, Jemen, Somalië en de Hoorn van Afrika, 

alsmede Centraal-Azië blijven hoog op de agenda voor terrorismebestrijding van de EU staan. De 

EU is zich intensiever met de Sahel gaan bezighouden omdat moest worden gereageerd op de 

verslechterende veiligheidssituatie en de ontvoering van EU-burgers moest worden voorkomen. De 

EU heeft ook haar politieke dialoog en samenwerking met derde landen over capaciteitsopbouw op 

het gebied van terrorismebestrijding uitgebreid. Er zijn dialogen gevoerd met Marokko, Rusland, 

Japan, de VS, India en de VN. Het belangrijkste financiële instrument om de inspanningen van 

derde landen ter voorkoming en bestrijding van terrorisme te ondersteunen, is het stabiliteits-

instrument. 
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 Het Europees Parlement heeft op 8 juli 2010 een resolutie aangenomen over de inwerking-

treding op 1 augustus 2010 van het Verdrag inzake clustermunitie (CCM) en de rol van de EU 

(P7_TA-PROV(2010)0285). 
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Energiezekerheid 

Gezien de kwetsbaarheid van de EU, die tijdens de recente crises is gebleken, en haar potentieel 

voor verbetering, is energiezekerheid voor de EU in 2010 een belangrijk thema gebleven. Door de 

inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon zijn twee belangrijke nieuwe bepalingen inzake 

energie ingevoerd, die met name voorschrijven dat het energiebeleid van de Unie erop gericht is 

de energiezekerheid in de Unie te garanderen. In november 2010 is in de mededeling "Energie 

2020: Een strategie voor een concurrerende, duurzame en continu geleverde energie" van de 

Commissie de nadruk gelegd op de nauwe samenhang tussen energieveiligheid en het buitenlands- 

en veiligheidsbeleid.  

De energiebetrekkingen van de EU met Rusland bleven gekenmerkt door een sterke inter-

dependentie: Rusland is de belangrijkste externe leverancier van de EU en de EU de grootste 

afnemer van Russische olie. In 2010 werd gebruik gemaakt van het mechanisme voor vroegtijdige 

waarschuwing op energiegebied tussen de EU en Rusland, dat op 16 november 2009 is onder-

tekend, toen een conflict tussen Rusland en Belarus tijdelijk de doorvoer van olie en gas via 

Belarus naar de EU verstoorde. De topontmoetingen EU-Rusland in mei/juni 2010 en 

december 2010 en de Permanente Partnerschapsraad EU-Rusland betreffende energie in 

november 2010 boden een nuttige gelegenheid om tevens energiezekerheidsvraagstukken te 

bespreken.  

Rusland heeft zich in 2009 teruggetrokken uit het Verdrag inzake het Energiehandvest maar is in 

2010 desondanks op technisch niveau blijven deelnemen aan diverse bijeenkomsten van het 

Energiehandvest. In november 2010 heeft Rusland de EU de ontwerptekst voorgelegd van een 

overeenkomst voor het waarborgen van internationale energiezekerheid. 

Binnen het kader van de versterkte samenwerking op energiegebied met de EU is Moldavië in mei 

2010 toegetreden tot de Energiegemeenschap en Oekraïne zou dat begin 2011 doen. Aldus is de op 

regels gebaseerde interne energiemarkt van de EU met deze twee landen uitgebreid, waardoor de 

energiezekerheid groter is geworden. In 2010 is voortgegaan met het integreren van de Oekraïense 

en Moldavische energiemarkten in de EU. 
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De bilaterale energiebesprekingen met andere derde landen werden voortgezet. Met name is in 

januari 2010 een memorandum van overeenstemming met Irak ondertekend. De tweede fase van de 

samenwerking tussen de regulerende energie-instanties van Euromed, waaraan wordt deel-

genomen door regulerende energie-instanties van de EU en zeven Arabische landen, Israël en 

de Palestijnse Autoriteit, is in 2010 van start gegaan.  

Versterking van de energietransportnetten is een belangrijke prioriteit van de strategie van de EU 

voor Centraal-Azië gebleven. Voorts hebben het hele jaar door contacten op hoog niveau en 

technische vergaderingen van de werkgroepen de samenwerking gestimuleerd. 

Ter bevordering van een wijdverbreid en duurzaam gebruik van hernieuwbare energie is de EU in 

juli 2010 volwaardig lid geworden van het Internationaal Agentschap voor hernieuwbare energie 

(Irena), middels ratificatie van het Irena-statuut. 

Klimaatverandering en internationale veiligheid 

In 2010 is verder gewerkt aan de uitvoering van de gezamenlijke tekst van 2008 van de Europese 

Commissie en secretaris-generaal/hoge vertegenwoordiger Solana voor de Europese Raad
60

, en de 

daaruit voortvloeiende conclusies van de Raad. Hierbij is de aandacht uitgegaan naar het 

intensiveren van de dialoog en de internationale samenwerking met andere multilaterale actoren, 

naar het voeren van een stelselmatige dialoog met derde partijen om na te gaan welke potentiële 

gevaren er zijn voor de veiligheid ten gevolge van de klimaatverandering, en naar het bewust maken 

van de gevolgen die klimaatverandering heeft voor de veiligheid en een gezamenlijke reactie 

daarop. Eén van de verwezenlijkingen is een trans-Atlantische dialoog, bestaande uit diverse 

workshops en seminars, over klimaatverandering en veiligheid voor vertegenwoordigers van 

regeringen, de universitaire wereld en maatschappelijke organisaties van Noord-Amerika en 

Europa.  

Het vermogen van de EU om klimaatverandering en internationale veiligheid aan te pakken moet 

verder worden ontwikkeld. De informele EU-stuurgroep klimaatverandering en internationale 

veiligheid is blijven functioneren als het belangrijkste forum in de EU voor discussie over en 

coördinatie van het onderwerp klimaatverandering en internationale veiligheid. De militaire staf van 

de EU en het Europees Defensieagentschap zoeken naar manieren om het milieu-effect van GVDB-

operaties te verkleinen. 
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  Zie "Klimaatverandering en internationale veiligheid" (Raadsdocument 7249/08). 
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In de bredere context van de onderhandelingen inzake klimaatverandering na de conferentie in 

Kopenhagen heeft de Europese Raad de EU in maart 2010 opgeroepen meer te doen om derde 

landen te bereiken door de klimaatverandering ter sprake te brengen in alle regionale en bilaterale 

bijeenkomsten, ook op topniveau, en in andere fora zoals de G20. Dit is in 2010 op alle niveaus 

gebeurd. 

Het netwerk voor groene diplomatie van de EU, dat in 2003 is opgezet, heeft belangrijk voor-

bereidend werk gedaan voor de 16de Conferentie van de Partijen bij het Klimaatverdrag in Cancún, 

in december 2010. 

C. Medewerking aan een effectievere multilaterale orde 

Omdat de EU erkent dat mondiale uitdagingen mondiale oplossingen vergen, is zij multilaterale 

oplossingen onvoorwaardelijk blijven steunen, wat opnieuw wordt bevestigd in het Verdrag van 

Lissabon. Het hele jaar door waren de inspanningen gericht op de uitvoering van het Verdrag van 

Lissabon. 

Verenigde Naties 

 

De versterking van de VN blijft een essentieel element in het externe optreden van de EU. Voor de 

65e zitting van de Algemene Vergadering van de VN (AVVN)
61

 heeft de EU internationale vrede 

en veiligheid, milieu en duurzame ontwikkeling, mensenrechten en hervorming van het VN-bestel 

als prioriteiten aangemerkt. 

Sedert begin 2010 zoekt de EU in de AVVN naar een oplossing over EU-deelname aan het werk 

van de VN, met als doel de externe vertegenwoordiging overeenkomstig het Verdrag van Lissabon 

in de Verenigde Naties vorm te geven, met behoud van de status van de EU als waarnemer. Na een 

opschorting van een optreden op 14 september 2010 heeft de hoge vertegenwoordiger een taskforce 

opgericht die voor succes in de campagne moet zorgen. In hoofdsteden van derde landen zijn in 

oktober en november 2010 stappen ondernomen om duidelijk aan te geven dat de EU zich opnieuw 

inzet in dit proces. Aan het eind van de eerste fase zijn er op 22 november 2010 in New York 

algemene overlegrondes georganiseerd. Naar aanleiding van de opmerkingen en suggesties van de 

VN-leden tijdens deze overlegrondes, is er op 9 december 2010 aan de leden een herziene ontwerp-

resolutie voorgelegd. Op basis van de nieuwe tekst is er een alomvattende en mondiale campagne 

gestart om steun te krijgen voor de herziene ontwerp-resolutie. 
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 Als opgenomen in doc. 10170/10. In zijn resolutie van 20 maart 2010 deed het Europees 

Parlement aanbevelingen aan de Raad ten aanzien van de prioriteiten van de EU voor de 65ste 

zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties ( P7_TA(2010)0084).  
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In 2010 is de implementatie van het R2P-beginsel ("verantwoordelijkheid om te beschermen") voor 

de EU een belangrijke prioriteit in de VN gebleven. De EU is blijven debatteren over en werken aan 

de uitvoering van het concept in de instrumenten en het beleid van de EU en de lidstaten. 

Onder leiding van de EU heeft de VN een vastberaden stap genomen in de richting van een verdere 

praktische toepassing en verbetering van het concept Bescherming van burgers in gewapende 

conflicten. Opneming van activiteiten in verband met dat concept in mandaten voor VN-vredes-

operaties werd gevolgd door versterking van de lokale bescherming, waarbij hulp en vastberaden 

diplomatie van de EU doorslaggevend zijn geweest. Tegelijkertijd heeft de EU haar richtsnoeren 

voor Bescherming van burgers in GVDB-missies en -operaties bijgewerkt. 

De herziening van de VN-architectuur van de vredesopbouw is één van de cruciale ontwikkelingen 

in de VN in 2010. De EU heeft een leidende rol gespeeld bij het vernieuwen van de inzet en doen 

opleven van de Commissie voor vredesopbouw. Dankzij een krachtige en tijdige inzet van de EU en 

de lidstaten was de herziening toegespitst op het behalen van resultaten met als doel een relevantere 

en flexibeler inzet van de commissie voor vredesopbouw op het terrein en een sterkere band met de 

VN-Veiligheidsraad en de Algemene Vergadering evenals internationale financiële instellingen. Er 

is onmiddellijk met steun van de EU een begin gemaakt met de uitvoering van de aanbevelingen. 

OVSE
62

 

In 2010 heeft de EU de inspanningen van de OVSE ten aanzien van verscheidene regionale en 

thematische kwesties gesteund. De EU hechtte bijzonder belang aan vroegtijdige waarschuwing, 

conflictpreventie en -oplossing, crisisbeheersing en wederopbouw na conflicten, onder meer via 

het werk van de Hoge Commissaris voor nationale minderheden en de werkzaamheden inzake 

vertrouwensopbouw en democratische opbouw van de veldmissies van de OVSE, en aan de 

"menselijke dimensie" van de OVSE, onder meer door ondersteuning van de werkzaamheden 

van het OVSE-Bureau voor Democratische Instellingen en Mensenrechten en van de vertegen-

woordiger voor mediavrijheid. De samenwerking met de OVSE werd verder uitgebouwd op 

gebieden als grensbeheer en -beveiliging en drugsbestrijding. 
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 Het Europees Parlement heeft op 11 november 2010 een resolutie aangenomen over 

versterking van de OVSE: een rol voor de EU (P7_TA-PROV(2010)0399). 
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De EU is blijven hameren op het belang dat zij hecht aan het beschermen van de onafhanke-

lijkheid van de OVSE-instellingen. De EU heeft zich eveneens sterk gemaakt en geijverd voor 

maatregelen aan aanleiding van negatieve ontwikkelingen inzake mediavrijheid in het OVSE-

gebied en aanvallen tegen journalisten en mensenrechtenverdedigers. 

De EU is zich, voortbouwend op het tijdens de Ministerraad van Athene in 2009 geïnitieerde 

proces van Korfoe, actief blijven inzetten voor de dialoog over de toekomst van de Europese 

veiligheid, in het bijzonder door bij te dragen aan de voorbereiding van de OVSE-top in Astana 

in december 2010. Grotendeels dankzij de inspanningen van de EU was de top een succes omdat 

er een politieke verklaring is aangenomen waarin de beginselen van Helsinki worden herhaald en 

een visie wordt geschetst van een toekomstige Europees-Atlantische en Euraziatische 

veiligheidsgemeenschap. De EU heeft met name een doorslaggevende rol gespeeld omdat zij 

ervoor heeft gezorgd dat bestaande doelstellingen van de drie dimensies van de OVSE 

ondubbelzinnig in de verklaring zijn weergegeven. 

Raad van Europa 

De EU is blijven samenwerken met de Raad van Europa (RvE), conform het memorandum van 

overeenstemming tussen de twee organisaties, met name op het gebied van het ENR en in de 

Westelijke Balkan, met betrekking tot vraagstukken over democratie, de rechtsstaat en mensen-

rechten. De samenwerking met de Commissie van Venetië wat betreft constitutionele en 

wetgevende kwesties is goed gebleven en er zijn nieuwe vooruitzichten op samenwerking in het 

zuidelijke Middellandse Zeegebied en Centraal-Azië. De EU is in onderhandelingen getreden over 

toetreding tot het Europees Verdrag inzake mensenrechten in juli, en heeft in september 2010 een 

delegatie bij de Raad van Europa geopend. 
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D. Mensenrechten, democratie en de rechtstaat  

Het werk van de EU met betrekking tot mensenrechten, democratie en de rechtsstaat is gekenmerkt 

door het feit dat 2010 het eerste volledige uitvoeringsjaar van het Verdrag van Lissabon was. Dat 

deze onderwerpen een centrale plaats innemen kwam tot uiting in de toespraak van de hoge 

vertegenwoordiger tot het Europees Parlement op 16 juni 2010. Zij heeft bij die gelegenheid de 

grote lijnen van haar benadering van de mensenrechten uitgezet. Ook heeft zij aangekondigd een 

raadplegingsproces te zullen inzetten over de toetsing van het EU-beleid en een nieuwe 

EU-strategie inzake mensenrechten
63

.  

De mensenrechten genoten in 2010 een groeiende multilaterale aandacht, niet in de laatste plaats 

dankzij het vele werk in verband met de voorbereiding voor de evaluatie (in 2011) van de 

Mensenrechtenraad van de VN. Ook de debatten over de regels en de procedures voor het werk 

van de Mensenrechtenraad nog aan de gang waren, waren er al andere tekenen die erop wezen dat 

de raad zijn potentieel begon waar te maken en zich begon te kwijten van zijn mandaat, te weten 

zich beijveren voor universeel respect voor de bescherming van alle mensenrechten en ieders 

fundamentele vrijheden. 
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 Het Europees Parlement heeft op 16 december 2010 een resolutie aangenomen over de 

mensenrechten in de wereld in 2009 en het mensenrechtenbeleid van de Europese Unie 

(P7_TA-PROV(2010)0489). 
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De EU kon in 2010 in de Mensenrechtenraad een aantal mooie successen optekenen
64

, en dat was in 

ruime mate te danken aan haar actieve inzet in regio-overschrijdende groeperingen en met haar 

belangrijkste partners. Van diverse speciale VN-rapporteurs is het mandaat verlengd. De EU heeft 

steun verleend aan het opstellen van een nieuw mandaat voor een speciaal rapporteur inzake het 

recht op vreedzame vergadering en vereniging. Er zijn resoluties aangenomen over de mensen-

rechtensituatie in de DRC
65

 
66

, Guinee, Kirgizië
67

 en Afghanistan, en over de vrijheid van 

godsdienst of overtuiging. De EU was ingenomen met het positieve resultaat van de bijzondere 

zitting van de Mensenrechtenraad over Ivoorkust eind 2010. 

Helaas was er ook sprake van enige negatieve tendensen in de Mensenrechtenraad. Voorbeelden 

daarvan waren de nog nooit eerder geziene pogingen het gezag van de voorzitter van de Mensen-

rechtenraad in te perken en de harde kritiek op de manier waarop de speciale VN-rapporteurs hun 

werk doen. Meer in het algemeen werden er in 2010 opnieuw vraagtekens geplaatst bij het concept 

verdedigers van de mensenrechten zelf. De EU heeft dit concept onder leiding van de hoge 

vertegenwoordiger met verve verdedigd. 

Later dat jaar heeft de EU al haar hoofddoelstellingen in de Derde Commissie van de Algemene 

Vergadering van de VN (die in New York gaat over mensenrechtenaangelegenheden) gehaald. Op 

basis van een regio-overschrijdend initiatief is de resolutie voor een moratorium op de doodstraf
68

 

met een recordsteun aangenomen en een resolutie tegen godsdienstige onverdraagzaamheid is bij 

consensus aangenomen. Ook landenspecifieke resoluties over Noord-Korea en Birma/Myanmar zijn 

met succes aangenomen. De EU verleende steun aan het initiatief betreffende Iran. 
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 Het Europees Parlement heeft op 25 februari 2010 een resolutie aangenomen over de 

prioriteiten van het Parlement voor de zitting van de VN-Mensenrechtenraad (Genève, 

1-26 maart) (P7_TA-PROV(2010)0036). 
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 Het Europees Parlement heeft op 17 juni 2010 een resolutie aangenomen over de situatie in de 

Democratische Republiek Congo: de zaak Floribert Chebeya Bahizire 

(P7_TA-PROV(2010)0244). 
66

 Het Europees Parlement heeft op 7 oktober 2010 een resolutie aangenomen over falende 

bescherming van de mensenrechten en justitie in de Democratische Republiek Congo 

(P7_TA-PROV(2010)0350). 
67

 Het Europees Parlement heeft op 5 mei 2010 een resolutie over Kirgizië aangenomen 

(P7_TA-PROV(2010)0149). 
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 Het Europees Parlement heeft op 7 oktober 2010 een resolutie aangenomen over de 

Werelddag tegen de doodstraf (P7_TA-PROV(2010)0351). 
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Voor het eerst werd de EU volwaardige partij bij een algemeen VN-mensenrechtenverdrag. De akte 

van formele bevestiging van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap 

(UNCRPD) werd op 23 december 2010 bij het Verdragenbureau van de VN nedergelegd. Daarmee 

kwam er een einde aan de bekrachtigingsprocedure, die een aanvang had genomen op 

26 november 2009, toen de Raad het pad effende voor de toetreding van de EU tot het UNCRPD. 

(Alle EU-lidstaten hebben het UNCRPD ondertekend, en 17 lidstaten hebben het reeds 

bekrachtigd). 

In haar bilaterale werk zet de EU haar aloude beleid voort van contact met andere landen via haar 

arsenaal van bijna 40 geregelde mensenrechtendialogen, overlegrondes en speciale subcomités. In 

2010 lag de nadruk op de evaluatie van bepaalde mensenrechtendialogen, om de doeltreffendheid 

ervan te verzekeren en om ze aan te passen aan de nieuwe uitdagingen in de respectieve landen. 

Op 26 april 2010 heeft de Raad conclusies aangenomen over betere samenwerking bij het 

voorkomen van geweld tegen vrouwen. Hierin wordt benadrukt dat de EU zich inzet voor de 

bestrijding van alle misdaden, en niet alleen van misdaden tegen het leven, de lichamelijke 

integriteit en de vrijheid, maar ook van dwang, bedreigingen en aanvallen tegen de morele 

integriteit. Zo heeft de EU herhaald dat zij hecht aan een alomvattende kijk op zulke zaken, zich 

baserend op haar Richtsnoeren inzake geweld tegen vrouwen. 
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In 2010 was het tien jaar geleden dat Resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad over vrouwen, 

vrede en veiligheid, die deze onderwerpen aanzienlijk meer belangstelling in de wereld heeft 

opgeleverd, is aangenomen
69

. Deze verjaardag vestigde de aandacht van de internationale 

gemeenschap op tekortkomingen bij de uitvoering van Resolutie 1325, mede wat betreft het deel dat 

gaat over de bescherming van vrouwen tegen seksueel geweld tijdens gewapende conflicten. Als 

belangrijke stap naar meer toezicht en aansprakelijkheid heeft de Veiligheidsraad op 26 oktober 

2010 op hoog niveau een debat gevoerd dat heeft geleid tot de validering van de reeks door Unifem 

ontwikkelde indicatoren voor toezicht op de uitvoering van Resolutie 1325 en heeft hij in december 

2010 Resolutie 1960 aangenomen, op grond waarvan er een regeling voor toezicht op, analyse van 

en rapportage over seksueel geweld in samenhang met conflicten tot stand moet worden gebracht. 

Voor de EU was dit jubileumjaar er een met diverse belangrijke ontwikkelingen, zoals de 

aanneming van 17 indicatoren voor toezicht op de uitvoering van het EU-beleid inzake vrouwen, 

vrede en veiligheid, de opstelling van het verslag "Lessen en beste praktijken betreffende de 

integratie van mensenrechten en gender in de militaire operaties en de civiele missies van het 

GVDB" en de opstelling van de grote lijnen van standaardopleidingsmodules voor het GVDB over 

mensenrechten, bescherming van kinderen en gender, alsmede van een nieuw mandaat voor een 

nieuwe bijzondere procedure (een werkgroep van vijf deskundigen) inzake discriminatie van 

vrouwen in de wet en in de praktijk. 

In december 2010 heeft de EU haar strategie voor de toepassing van de richtsnoeren over kinderen 

en gewapende conflicten herzien, waardoor haar optreden op dit gebied verder kan worden 

opgevoerd. 

De mondialisering strekt zich uit tot ieder soort activiteit en dus kreeg kinderarbeid in 2010 meer 

aandacht. De Raad heeft de internationale dag tegen kinderarbeid, op 12 juni, kracht bijgezet door 

uitgebreide conclusies aan te nemen. De Raad besloot de inspanningen van de EU, ter uitroeiing 

van kinderarbeid, te intensiveren door de EU-instrumenten effectiever te gebruiken. Uitgaande van 

de EU-richtsnoeren betreffende de rechten van het kind heeft de Raad opgeroepen kinderarbeid in 

EU-dialogen met andere landen aan de orde te stellen en het onderwerp op te nemen in de 

strategieën van de EU voor de terugdringing van de armoede. 
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 Het Europees Parlement heeft op 25 november 2010 een resolutie aangenomen over het 

tienjarig bestaan van resolutie 1325 (2000) van de VN-Veiligheidsraad over vrouwen, vrede 

en veiligheid (P7_TA-PROV(2010)0439). 
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De impact van sociale media was één van de meest kenmerkende verschijnselen van 2010. 

Enerzijds hebben deze media laten zien dat zij een geweldig potentieel hebben voor het organiseren 

van protest, maar anderzijds hebben zij het onderdrukken van de vrijheid van meningsuiting door de 

getroffen regimes bespoedigd. De EU heeft zich al snel uitgesproken over de problemen die 

mensenrechtenverdedigers en journalisten ondervinden
70

. In zijn conclusies van 22 maart herhaalt 

de Raad dat hij zich zal inzetten voor de vrijheid van meningsuiting overal in de wereld als een 

universeel recht dat inhoudt dat personen ongehinderd door landsgrenzen informatie mogen vragen, 

ontvangen en doorgeven. De EU heeft alle staten opgeroepen een eind te maken aan censuur op 

internet et geen satellietuitzendingen meer te storen. 

Terwijl pro-democratiebewegingen in diverse landen terrein begonnen te winnen, vooral tegen het 

eind van 2010, heeft de Raad in zijn conclusies van 13 december aandacht besteed aan de onder-

steuning van de democratie
71

. In deze conclusies wordt de balans opgemaakt van vorderingen op 

het terrein en wordt een lijst gegeven van landen voor een proefuitvoering van de "EU-agenda voor 

actie": de Republiek Moldavië, de Republiek Kirgizië, Libanon, Ghana, Benin, de Salomons-

eilanden, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Bolivia, Mongolië, de Filipijnen, Indonesië en de 

Malediven. 

Helaas was er in 2010 een toename van repressieve wetgeving tegen lesbiennes, homo's, 

biseksuelen en transgenders. Dat was vooral het geval in Afrikaanse landen. De Raad besloot een 

nieuw instrumentarium in te voeren ter bestrijding van de specifieke discriminatie waarmee deze 

bevolkingsgroepen te maken hebben. Ook heeft de EU diverse verklaringen doen uitgaan waarin 

homofobie wordt afgewezen en veroordeeld als een schending van de menselijke waardigheid
72

. 

Ook heeft de EU alle staten opgeroepen ervoor te zorgen dat seksuele gerichtheid en gender-

identiteit geen grond meer zijn voor strafrechtelijke sancties. 
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 Het Europees Parlement heeft op 17 juni 2010 een resolutie aangenomen over het EU-beleid 

ten aanzien van mensenrechtenverdedigers (P7_TA-PROV(2010)0226). 
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 Het Europees Parlement heeft op 21 oktober 2010 een resolutie aangenomen over het 

financieringsinstrument voor de bevordering van democratie en mensenrechten in de wereld 

(P7_TA-PROV(2010)0380). 
72

 Het Europees Parlement heeft op 16 december 2010 een resolutie aangenomen over de 

situatie in Uganda: het "wetsontwerp-Bahati" en discriminatie van de LGBT-bevolking 

(P7_TA-PROV(2010)0495). 
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In 2010 is de aandacht voor de vrijheid van godsdienst of overtuiging en voor religieuze minder-

heden verder toegenomen. Voor de EU betekende dit het in de praktijk brengen van de conclusies 

van de Raad van 16 november 2009 over een evaluatie van bestaande EU-initiatieven en het 

uitwerken van nieuwe voorstellen. Als onderdeel van dit proces is de EU de weg ingeslagen van 

proactieve inzet met diverse partners in een langetermijninspanning om bruggen van verdraag-

zaamheid te bouwen en harmonie tussen de godsdiensten te bewerkstelligen. In 2010 heeft de EU 

haar acties ter bevordering van de vrijheid van godsdienst of overtuiging in haar betrekkingen met 

derde landen verder ontwikkeld. 

In 2010 kwam de rol van particuliere beveiligingsfirma's weer op de voorgrond en werd opnieuw 

opgeroepen er regelgeving voor op te stellen. Daardoor is een aantal belangrijke vraagstukken aan 

de orde gesteld die betrekking hebben op diverse takken van het internationaal recht, zoals de wet 

inzake het gebruik van geweld, het internationaal strafrecht en de wet inzake de verantwoorde-

lijkheid van de staat. Daarom besloot de EU dat de behandeling van deze vraagstukken moet 

beginnen met een uitvoerige bestudering van bestaande internationale regelgevingskaders. 

Naar aanleiding van de aanneming van Resolutie 1894 (2009) van de VN-Veiligheidsraad over de 

bescherming van burgers bij gewapende conflicten is de EU in 2010 begonnen aan een nieuw 

"Ontwerp van herziene richtsnoeren voor de bescherming van burgers in GVDB-missies en 

-operaties". Hierbij werden de ervaringen met GVDB-missies en -operaties benut om de voor-

gaande richtsnoeren uit 2003 bij te werken. Doel was te komen tot een alomvattende aanpak voor 

de EU met ruimte voor de diverse rollen van de humanitaire en militaire actoren en instrumenten. 

Het resultaat van overleg met de VN (OCHA en DPKO) en het internationale Rode Kruis was een 

reeks uitvoerige richtsnoeren voor het plannen en uitvoeren van GVDB-missies en -operaties. 
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In 2010 is in mei/juni in Kampala met succes de Conferentie tot herziening van het Statuut van 

Rome inzake het Internationaal Strafhof
73

 afgesloten en zijn de afbakening en de voorwaarden 

voor de uitoefening van de jurisdictie van het Hof over daden van agressie overeengekomen. 

Voorafgaand aan de conferentie heeft de Raad op 25 mei 2010 conclusies aangenomen waarin 

wordt herhaald dat de EU zich geheel inzet voor het internationaal strafhof en de bestrijding van 

straffeloosheid. Tijdens de conferentie heeft de EU vier toezeggingen gedaan als bewijs van de 

grote waarde die zij hecht aan het Hof en diens opdracht. De EU zal een aanvullend 

instrumentarium samenstellen voor een betere integratie van de speciale behoeften in verband met 

de bestrijding van straffeloosheid in programma's voor ontwikkeling en de rechtsstaat. 

De EU en de betrokkenheid van de hoge vertegenwoordiger hebben er in 2010 toe bijgedragen dat 

drie nieuwe staten zijn toegetreden tot het Statuut van Rome: Bangladesh, de Seychellen en 

Moldavië. 

Het internationaal strafrecht, dat met name door het Internationaal Strafhof en de Internationale 

Straftribunalen voor het voormalige Joegoslavië (ICTY) en voor Rwanda (ICTR) en het Speciaal 

Hof voor Sierra Leone wordt toegepast, speelt een cruciale rol bij het handhaven van vrede en het 

versterken van de internationale en lokale veiligheid. Op nationaal niveau steunt de EU de buiten-

gewone kamers in de rechtbanken van Cambodja en het speciaal tribunaal voor Libanon. De 

rechtszaak van Hissene Habré is een onderwerp voor dialoog tussen Senegal, de Afrikaanse Unie en 

de EU en kan bijdragen aan het vasthouden aan aansprakelijkheid en het beëindigen van de cultuur 

van straffeloosheid. In 2010 is er een door de EU betaald verslag afgerond dat de Senegalese 

autoriteiten moet helpen bij het voorbereiden van het proces.  

In 2010 werden er zeven verkiezingswaarnemingsmissies ingezet in respectievelijk Togo, Sudan, 

Ethiopië, Guinee, Burundi, Tanzania en Ivoorkust, en werden er verkiezingsevaluatieteams 

ingezet in Irak en Afghanistan. Een verkiezingsevaluatieteam wordt uitgezonden naar een land dat 

weliswaar voldoet aan de criteria voor het inzetten van een verkiezingswaarnemingsmissie, maar 

waar om veiligheidsredenen geen volwaardige verkiezingswaarnemingsmissie mag worden ingezet. 
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 Het Europees Parlement heeft op 19 mei 2010 een resolutie aangenomen over de toetsings-

conferentie over het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof in Kampala (Uganda) 

(P7_TA-PROV(2010)0185). 
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In 2010 werden er acht missies van verkiezingsdeskundigen ingezet in respectievelijk Nicaragua, 

Rwanda, Zimbabwe, Salomonseilanden, Niger, Haïti, Kosovo en Zambia. De missie van 

verkiezingsdeskundigen in Kosovo werd niet uit het EIDHR maar uit het IPA gefinancierd. De 

missie in Zambia was gericht op de kiezersregistratie. 

 

E. Effectiever, capabeler, coherenter 

Capabeler 

Civiliele vermogens 

In juli 2010 is er op hoog niveau een studiebijeenkomst belegd over het vereenvoudigen van de 

inzet van burgerpersoneel, waaraan allerlei autoriteiten van de lidstaten hebben deelgenomen. Eind 

2010 is vastgesteld dat er op een aantal gebieden sprake is van vooruitgang. Voorbeelden daarvan 

zijn de vorderingen die de lidstaten hebben gemaakt bij het vereenvoudigen van de inzet van 

burgerpersoneel voor het GVDB en de uitvoering van het civiele hoofddoel voor 2010. In 

december 2010 heeft de Raad besloten de uitvoering van het civiele hoofddoel voor 2010 te 

verlengen tot na 2010. 

Militaire vermogens 

De werkzaamheden ter ondersteuning van de ontwikkeling van militaire vermogens door de 

lidstaten en het faciliteren van hun nationale keuzes zijn in diverse fora voortgezet, waaronder het 

Militaire Comité van de EU (EUMC) en het Europees Defensieagentschap (EDA). Er is 

vooruitgang geboekt met betrekking tot de militaire conceptuele documenten, zoals het concept 

voor het opzetten van een operationele EU-basis die in het luchtruim kan worden ingezet, waarover 

in februari 2010 een akkoord is bereikt.Tijdens twee seminars (16 maart en 13 juli) is voor het eerst 

nagedacht over de invoering van een permanente samenwerkingsstructuur (PESCO) en over de 

gevolgen daarvan. Tevens is in 2010 begonnen met het beraad over de noodzaak van een maritieme 

veiligheidsstrategie (conclusies van de Raad van april 2010). 
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In december 2010 is tijdens de Raad Buitenlandse Zaken overeenstemming bereikt over een lijst 

van na te streven militaire vermogens voor na 2010. Deze omvatte het verbeteren van het vermogen 

tot het plannen, beschermen en ondersteunen van de bij EU-operaties ingezette troepen en het 

aanpakken van kernbehoeften zoals de beschikbaarheid van troepen, superieure informatie, 

doeltreffendheid van de inzet en gespecialiseerde opleiding. In dit document werd gememoreerd dat 

de paraatheid en de snellereactievermogens verder moeten worden versterkt 
74

. Dit omvat de 

flexibiliteit en bruikbaarheid van de gevechtsgroepen van de EU; het bevorderen van de 

uitwisseling van informatie en van de beste praktijken voor het omvormen van vermogens, teneinde 

de interoperabiliteit te versterken, alsmede het optimaliseren van de bestaande plannings- en 

uitvoeringsvermogens op operationeel niveau en van het gebruik van bestaande militaire 

vermogens.  

De Weimar-brief 

Een brief van de EU-lidstaten van de Weimar-Driehoek (DE, FR, PL) van 6 december, is door de 

Raad met instemming aangemerkt als een belangrijke stimulans voor de agenda voor de 

ontwikkeling van het GVDB; de Raad heeft de hoge vertegenwoordiger verzocht om te werken aan 

een belangrijke reeks aangelegenheden die in de brief aan bod komen, waaronder plannings- en 

uitvoeringsvermogens, de betrekkingen tussen de EU en de NAVO, EU-gevechtsgroepen en het 

bundelen en delen van vermogens.  

Bundelen en delen 

Tijdens hun informele bijeenkomst in september 2010 hebben de ministers van Defensie onderkend 

dat het nodig is militaire vermogens, met name gezien de financiële crisis, in toenemende mate te 

bundelen en te delen. De Raad bevestigde dit op 9 december in zijn conclusies over militaire 

vermogensontwikkeling. De Raad moedigde de lidstaten aan om hun militaire vermogens vanuit dit 

oogpunt te analyseren. De Raad moedigt het Europees Defensieagentschap (EDA) aan tot grotere 

inspanningen om het in kaart brengen van gebieden waarop vermogen kan worden gebundeld en 

gedeeld, te begeleiden, en de lidstaten te steunen in hun vrijwillige inspanningen om 

samenwerkingsinitiatieven op te zetten. 
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 Het Europees Parlement heeft op 14 december 2010 een resolutie over de EU-structuur voor 

snelle respons aangenomen (P7_TA-PROV(2010)0465). 
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Het agentschap is het hele jaar steun blijven verlenen aan lopende projecten op het gebied van de 

Europese Luchttransportvloot, de Europese cel voor de aanbesteding van Europese 

satellietcommunicatie (satcom), de beschikbaarheid van helikopters, logistieke steun en bestrijding 

van geïmproviseerd explosieven. Tevens heeft het, op basis van de analyse van meer dan tachtig 

bestaande projecten, beproefde methodes verzameld en de besprekingen van verdere 

samenwerkingsmogelijkheden voortgezet.  

Geleerde lessen en beproefde methodes bij het civiele GVDB 

Uit het verslag 2010 over de lessen die zijn getrokken uit civiele GVDB-missies blijkt dat er twee 

praktijken ingeburgerd moeten raken. In eerste instantie moeten de missies beter worden geïntegreerd in 

het algemeen EU-beleid ten aanzien van gastland en gastregio. Ten tweede moet naar een sterker 

engagement van het gastland worden gestreefd voordat een missie wordt uitgevoerd. Dit geldt in het 

bijzonder voor hervormingen of andere maatregelen die het gastland moet nemen ter wille van de 

stabiliteit en om te voorkomen dat een conflict opnieuw oplaait.  

Het vaker gebruik maken van benchmarks zou het voorts mogelijk moeten maken om duidelijker te 

beoordelen welke vooruitgang er is geboekt bij het bereiken van de met het gastland afgesproken 

doelen. Daardoor zou het ook gemakkelijker moeten worden om op een meer gestructureerde wijze 

lessen te leren over de beste manieren om een strategisch effect te bereiken, met name door het 

gebruik van diverse EU-instrumenten. 

Andere belangrijke maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van missies omvatten nauwere 

samenwerking tussen actoren van het GVDB en binnen de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht 

(binnen de grenzen van de EU) en met de belangrijkste partnerlanden die personeel ter beschikking 

stellen voor de missie. Het transparanter maken van de aanwervingsprocedures zal ook belangrijk 

zijn. Ten slotte moeten meer inspanningen worden geleverd om er, met inachtneming van het 

financieel reglement voor de EU-begroting, voor te zorgen dat de aanbestedingsprocedures voor de 

missies voldoende soepel zijn en afgestemd op de specifieke behoeften inzake snelle inzet.  
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Opleiding en oefeningen 

Er zijn in 2010 aanzienlijke inspanningen geleverd om te voldoen aan de algemene doelstellingen 

inzake GVDB-opleiding. Hoofddoel is het aan de lidstaten en EU-instellingen ter beschikking 

stellen van deskundig personeel (diplomatiek, civiel - onder meer politie en rechtsstaat - en militair 

personeel) dat efficiënt kan werken in alle onderdelen van het GVDB. Het is ook van belang dat het 

voor GVDB-missies en -operaties ingezet personeel behoorlijk wordt opgeleid. Tijdens een 

studiebijeenkomst in september 2010 werden de bereikte vooruitgang en de lacunes 

geïnventariseerd. In december 2010 werden minimale standaardopleidingsmodules inzake 

mensenrechten, gender en kinderbescherming in het kader van het GBVB overeengekomen. 

De Europese veiligheids- en defensieacademie (EVDA) heeft haar positie als voornaamste opleider 

op EU-niveau geconsolideerd. De academie is nu een evenwichtig netwerk bestaande uit een 

vijftigtal veiligheidspolitie-instituten, diplomatieke en andere civiele instellingen, hogere 

veiligheidsinstituten en universiteiten uit nagenoeg alle lidstaten, alsmede het Instituut voor 

veiligheidsstudies (EU ISS). Met het huidige netwerk kunnen jaarlijks ongeveer 1200 diplomaten, 

politiefunctionarissen, andere burgers en militairen gezamenlijk worden opgeleid door middel van 

ongeveer dertig verschillende opleidingsactiviteiten en kunnen specifieke EU-projecten worden 

ondersteund. De EVDA levert dus een belangrijke bijdrage aan de alomvattende EU-benadering 

van crisisbeheersing en aan de versterking van de Europese veiligheidscultuur in het GBVB. 

De lidstaten werden aangemoedigd de aan de inzet voorafgaande opleiding voor civiele GVDB-

missies te verbeteren. Gezien de toegenomen complexiteit van GVBD-crisisbeheersingsmissies en 

de moeilijke omstandigheden waarin zij opereren, benadrukte de Raad het belang van deze 

opleiding. 

Het CPCC heeft zijn samenwerking met de Europese Politieacademie (Cepol) verder ontwikkeld, 

door het verzorgen van de opleiding operationele planning tijdens de cursus "leiden en plannen van 

GVDB-missies en -operaties" voor hoge politiefunctionarissen. Het werkt momenteel, samen met 

nationale instituten, aan een proefopleiding voor EU-missiehoofden en hogere functionarissen. 

Voorts ondersteunt het talrijke opleidingsinitiatieven van de lidstaten, de EVDA en Cepol door 

deskundigen uit Brussel en de missies ter beschikking te stellen om in het veld verworven expertise 

te delen.  
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De Militaire Staf van de EU (EUMS) is verzocht opleiding te verstrekken ter ondersteuning van het 

operationeel hoofdkwartier (OHQ). De GBVB-basisopleiding (CFT) is georganiseerd voor de 

kernstaf en andere aanvullend personeelsleden van OHQ. Er zijn mobiele opleidingsteams naar de 

operationele hoofdkwartieren gestuurd om het personeel vertrouwd te maken met en op te leiden in 

het gebruik van de EU-concepten en -instrumenten. 

De militaire EU-oefening Milex 10
75

 was toegespitst op belangrijke militaire aspecten van 

crisisbeheersing. Zij bood de gelegenheid tot het testen van specifieke operationele aspecten in 

verband met de inzet van een EU-troepenmacht die zowel een land- als een luchtcomponent omvat. 

De oefening was gericht op de interactie tussen het operationele hoofdkwartier van de EU (OHQ) in 

Potsdam (Duitsland) en het hoofdkwartier van de troepenmacht van de EU (FHQ) in Toulon 

(Frankrijk). 

Effectiever 

Operaties en missies 

In december 2010 werd het mandaat van de operatie ter bestrijding van de piraterij Eunavfor 

Atalanta verlengd tot december 2012. Het inzetgebied werd in september voor de tweede keer 

uitgebreid. Door meer dan 100 koopvaardijschepen van Mombasa naar Mogadishu te begeleiden 

heeft de operatie ervoor gezorgd dat de schepen van het Wereldvoedselprogramma voedselhulp 

veilig konden afleveren. Zij heeft ook steun verleend aan de missie van de Afrikaanse Unie in 

Somalië (Amison) door het begeleiden van 91 Amisom-schepen. 
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 Gehouden van 16 tot en met 25 juni 2010, zie Persmededeling van de Raad doc. 11083/10 

(Presse 177) van 14 juni 2010. 
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Deze operatie ter bestrijding van piraterij bleek ook succesvol bij het afschrikken en beteugelen van 

piraterij voor de Somalische kust, maar heeft niet kunnen voorkomen dat het gevaar voor piraterij in 

de regio nog is toegenomen, hetgeen een aanzienlijke invloed heeft op de internationale handel. Op 

grond van de overnameovereenkomsten met de Seychellen en Kenia zijn 22 van piraterij verdachte 

personen voor vervolging overgedragen aan de Seychellen en 79 aan Kenia. De EU heeft 

samengewerkt met Unodc om in het kader van het stabiliteitsinstrument steun te verlenen aan het 

justitiële stelsel van de Seychellen. Er zijn ook onderhandelingen over een overnameovereenkomst 

met Mauritius begonnen. Naast het aanpakken van de effecten van piraterij, is de EU ook begonnen 

met activiteiten die regionale maritieme capaciteit moeten helpen ontwikkelen in het kader van de 

regionale strategie die de hoge vertegenwoordiger tijdens een ministeriële conferentie in Mauritius 

in oktober heeft ondertekend. 

In januari 2010 heeft de Raad besloten steun te verlenen aan de veiligheidssector in Somalië en een 

militaire EU-missie in te stellen die een bijdrage zal leveren aan de opleiding van de Somalische 

veiligheidstroepen in Uganda, waar nu reeds Somalische troepen worden opgeleid: de 

EU-opleidingsmissie (EUTM Somalia). De Raad kwam overeen dat de militaire missie van de EU 

in nauwe coördinatie met de partners, waaronder de federale overgangsregering (Somalië), Uganda, 

de AU, de VN en de VS zou worden uitgevoerd. De Raad onderkende dat deze opleidingsmissie 

onderdeel moet zijn van een ruimere internationale inspanning. EUTM Somalia is van start gegaan 

in april 2010. 

Doel van de missie is bij te dragen tot de algemene en duurzame ontwikkeling van de Somalische 

veiligheidssector. Daartoe zullen de Somalische veiligheidstroepen worden versterkt via het 

verstrekken van een specifieke militaire opleiding en zal ondersteuning worden verleend aan de 

door Uganda georganiseerde opleiding van 2000 Somalische rekruten tot en met pelotonsniveau, 

onder meer via modulaire en gespecialiseerde opleiding voor officieren en onderofficieren. De 

missie zal in totaal 2000 soldaten opleiden. De opleiding van de eerste groep is in mei 2010 

begonnen. Het is de bedoeling dat de eerste groep van opgeleide soldaten in het voorjaar van 2010 

naar Somalië terugkeert. Momenteel overweegt de EU of de missie moet worden verlengd. 
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In 2010 heeft de missie Eusec RD Congo diverse activiteiten uitgevoerd ter ondersteuning van de 

uitvoering van de Congolese hervormingsplannen op defensiegebied. Zij hadden onder meer 

betrekking op human resources, bestuur en logistiek beheer en het tegengaan van straffeloosheid. In 

juli 2010 besloot de Raad de missie te verlengen tot en met 30 september 2012. 

De Eusec-missie heeft de Congolese autoriteiten geholpen de integratie van de laatste interne 

rebellengroep in de strijdkrachten in de oostelijke provincies te voltooien. Zodra dit is gebeurd, zal 

de telling van de strijdkrachten worden voltooid, wat een beter personeelsbeheer mogelijk zal 

maken. Het afslanken van de strijdkrachten zal een volgende opgave zijn. 

De Eusec-missie draagt tevens bij tot de harmonisatie van de door bilaterale actoren georganiseerde 

opleiding van infanterie-eenheden door de lokale autoriteiten te helpen bij het ontwikkelen en 

toepassen van een opleidingsdoctrine. 

In 2010 is Eupol RD Congo door middel van begeleiding, follow-up en advies steun blijven 

verlenen voor de hervorming van de veiligheidssector ten aanzien van de politie en de interface 

daarvan met justitie. In 2010 is het mandaat ervan verlengd tot eind september 2011. In oktober 

2010 is Eupol RD Congo begonnen met de ondersteuning van de Congolese autoriteiten bij het 

uitvoeren van het actieplan voor de politie. Zij legt daarbij de nadruk op concrete 

activiteiten/projecten ter ondersteuning van haar optreden op strategisch niveau, op 

capaciteitsopbouw, en op het versterken van de interactie tussen het PNC en het strafrechtsysteem 

in bredere zin teneinde de bestrijding van seksueel geweld en straffeloosheid beter te ondersteunen. 

Eupol RD Congo heeft ook bijgedragen tot de opleiding van de politie, voornamelijk door middel 

van "opleiding van de opleiders". De missie was ook betrokken bij de ondersteuning van het 

verkiezingsproces en hielp bij het opzetten van modelpolitiekantoren die konden dienen voor de 

ordehandhaving tijdens de verkiezingstijd. 
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De betrekkingen tussen de EU en Guinee-Bissau werden opnieuw bekeken na de muiterij van 

militairen op 1 april 2010 en nadat vervolgens de verantwoordelijken op hoge militaire posten 

werden benoemd. De noodzaak om het civiele gezag over de militairen te versterken en 

straffeloosheid en illegale detentie aan te pakken, alsmede de bereidheid om de veiligheidssector 

echt te hervormen bleven randvoorwaarden voor een verdere versterking van de inzet van de EU. 

Aangezien deze voorwaarden bij lange na niet vervuld waren, werd de EU SSR 

GUINEE-BISSAU-missie op 30 september beëindigd. De EU bleef echter het Ecowas/AU/CPLP-

initiatief steunen (waaronder de ERM-financiering van 336 000 euro van de AU voor de 

voorbereiding van de AU/Ecowas-missie ter consolidatie van de vrede na het conflict. De EU 

besloot tevens de procedure van artikel 96 in te zetten. Nader overleg en een versterkte politieke 

dialoog moeten ons helpen bij het vaststellen van de wijze waarop onze betrekkingen en onze 

toekomstige betrokkenheid verder kunnen worden ontwikkeld.  

Sedert 2005 zijn, als onderdeel van een ruimer streven van de EU om het Arabisch-Israëlische 

conflict op te lossen twee civiele GVDB-missies ingezet. Eupol Copps is een voor de Palestijnse 

Autoriteit belangrijke partner geworden op het gebied van capaciteitsopbouw van de civiele politie 

en activiteiten in verband met de rechtsstaat. In 2010 werd het mandaat van de missie met een jaar 

verlengd. EU BAM Rafah handhaafde zijn capaciteit om op te treden en om zijn rol als derde partij 

aan de grensovergang bij Rafah te vervullen conform de Overeenkomst betreffende verkeer en 

toegang van 2005. Gezien de situatie in Gaza, is EU BAM Rafah sedert 2007 niet in staat geweest 

iets te ondernemen. Teneinde de capaciteit om op te treden te handhaven, werd de missie in 2010 

nog eens met een jaar verlengd. 

In 2010 werd EUJUST Lex Iraq verlengd tot 30 juni 2012. Conform haar huidige mandaat 

verplaatst de missie haar activiteiten en structuren geleidelijk naar Irak (Bagdad, Erbil, Basra). Door 

het grootste deel van het personeel naar haar kantoor in Bagdad over te brengen, zal de missie haar 

aanwezigheid in Brussel beperken. De missie werd toegejuicht door de Irakese autoriteiten en heeft 

met succes een omvangrijk opleidingsprogramma voor functionarissen van rechterlijke macht, 

politie en gevangeniswezen voortgezet. 
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In 2010 is Eupol Afghanistan uitgegroeid tot leidinggevende actor op het gebied van de civiele 

ordehandhaving ten overstaan van andere actoren zoals de NAVO-opleidingsmissie Afghanistan. 

Hoewel er grote problemen blijven bestaan, dringt het steeds meer door dat er behoefte is aan een 

goed opgeleide civiele politie die in eerste instantie tot taak heeft de wet te handhaven en niet 

rebellen te bestrijden. Een voorbeeld van de rol van Europol in dit algemene proces is de steeds 

grotere nadruk die in het door het EG-stabiliteitsinstrument gefinancierde "Kabul Police Staff 

College" wordt gelegd op de opleiding van Afghaanse politiehoofden. De benoeming van een 

delegatiehoofd/SVEU met dubbele functie in Kabul heeft het ook mogelijk gemaakt nieuwe 

synergieën ter plekke tot stand te brengen. In mei werd het mandaat van Eupol Afghanistan met drie 

jaar verlengd tot eind mei 2013.  

In 2010 is de geïntegreerde EU-rechtsstaatmissie Eulex Kosovo op geloofwaardige wijze haar rol 

als stabiliserende factor blijven spelen. De activiteiten in 2010 stonden hoofdzakelijk in het teken 

van gevoelige onderzoeken in ophefmakende zaken, de normale werking van de districtsrechtbank 

van Mitrovica en de intensivering van de douanecontroles in Kosovo. Eulex heeft een effectief 

partnerschap met de autoriteiten van Kosovo tot stand gebracht door middel van de 

Gemeenschappelijke coördinatieraad voor de rechtsstaat. De uitvoering van hervormingen door 

middel van de programmatische aanpak vordert. 

Binnen haar beperkte uitvoerende mandaat, handhaafde Eulex Kosovo tevens haar rol als 

secundaire leverancier van veiligheid, die waar nodig bijstand verleent aan de Kosovaarse politie, in 

samenwerking met KFOR. In 2010 heeft Eulex kunnen reageren op gecompliceerde 

veiligheidssituaties, met name in Mitrovica. De kern van het Eulex-mandaat bleef echter de 

ondersteuning van de lokale veiligheidsactoren, via toezicht, begeleiding en advies. In juni 

verlengde de Raad de duur van Eulex Kosovo met twee jaar, tot en met juni 2012.  

In 2010 heeft de waarnemingsmissie van de EU (EUMM) Georgia met succes bijgedragen tot de 

inspanningen met het oog op het stabiliseren, het normaliseren en het wekken van vertrouwen op 

het terrein. Hoewel de missie geen toegang tot het gehele grondgebied van Georgië heeft gekregen, 

bleef de EU onderstrepen dat dit een randvoorwaarde blijft voor het vervullen van het mandaat van 

de EUMM, dat op het gehele land betrekking heeft.  
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Vanaf 1 januari 2010 werd het mandaat van de politiemissie van de EU in Bosnië en Herzegovina 

(EUPM) meer gericht op bijstand aan de wetshandhavingsinstanties van Bosnië en Herzegovina 

(BiH) in de strijd tegen georganiseerde misdaad en corruptie. Dit omvat het stimuleren van 

samenwerking tussen politie en openbare aanklagers en contacten tussen de politie en het 

gevangeniswezen. Deze activiteiten passen in het algemene streven van de EU om de rechtstaat in 

Bosnië en Herzegovina te verankeren ter ondersteuning van het Europees perspectief van het land. 

Het huidige mandaat van de missie loopt eind 2011 af. De EU bespreekt op dit ogenblik hoe zij in 

de toekomst op dit gebied bij de ondersteuning van de autoriteiten van BiH betrokken zal zijn. 

Op operationeel gebied blijft de nadruk van Eufor Althea liggen op het handhaven van een veilige 

en zekere omgeving en de uitvoering van de taken inzake vermogensopbouw en opleiding die de 

Raad in januari 2010 heeft goedgekeurd. De operationele commandant heeft het Conops en het 

Oplan, die door het PVC respectievelijk in september 2010 en oktober 2010 waren goedgekeurd, 

herzien. In oktober 2010 bevestigde de Raad dat de EU na 2010 een uitvoerende militaire rol zal 

behouden. De VN-Veiligheidsraad heeft het uitvoerende mandaat van Eufor Althea op 

18 november 2010 voor een jaar verlengd (Resolutie 1948 (2010) van de VN-Veiligheidsraad). 

Eufor Althea heeft, ook in operationele aangelegenheden, een intensieve werkrelatie met de 

EU-instrumenten en met andere internationale actoren onderhouden. Met name de samenwerking 

met de EUPM ter ondersteuning van de strijd tegen georganiseerde criminaliteit bleef effectief, de 

SVEU en de commandant van de troepen bleven elkaar regelmatig raadplegen en de samenwerking 

met de Navo bleef goed functioneren.  

Hulpmiddelen 

In 2010 is ten volle gebruik gemaakt van het Satellietcentrum van de Europese Unie (EUSC) ter 

ondersteuning van de militaire operaties en civiele missies van het GVDB, met name EU Navfor 

Atalanta en EUMM Georgia. 

EUSC heeft steun van de lidstaten gekregen via beeldmateriaal uit overheidsbronnen, te beginnen 

met de Helios-naties die beelden hebben verstrekt aan EU Navfor Atalanta. De regeling voor het 

aan de Unie verstrekken van beelden via Sar-Lupe is ondertekend tussen Duitsland en de hoge 

vertegenwoordiger, en de uitvoeringsprocedures van de Cosmo-Skymed-regeling met Italië zijn 

vastgesteld. 
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Samenwerking met partners 

 

In december 2010 benadrukte de Raad dat de GVDB-samenwerking met derde landen en andere 

internationale organisaties, met name de Verenigde Naties en de Afrikaanse Unie, moet worden 

versterkt, ook om de vermogens te versterken en de deelname aan crisisbeheersingsmissies en 

-operaties van de EU te vergemakkelijken. 

De Raad onderstreepte dat de EU, ter verbetering van de samenhang, de wederzijdse versterking en 

de kosteneffectiviteit, haar samenwerking met de NAVO op het gebied van militaire 

vermogensontwikkeling zal blijven intensiveren. Dit omvat praktische maatregelen en, naar gelang 

het geval, nauwe contacten tussen functionarissen, onder meer van het EDA en het Geallieerd 

Commando Transformatie van de NAVO op basis van de beginselen inclusiviteit en 

besluitvormingsautonomie.  

EU-VN-Samenwerking 

In 2008 heeft de VN een hervormingsproces op gang gebracht om de situatie in verband met haar 

vredeshandhavingsactiviteiten te verbeteren, het "nieuwe horizon-initiatief", dat van bij het begin 

door de EU werd ondersteund. In 2010 mondde een bespreking onder de lidstaten uit in een 

gezamenlijk document van het secretariaat-generaal van de Raad en de Commissie waarin de 

mogelijke bijdragen aan diverse activiteiten, zoals de overdracht van operationele 

verantwoordelijkheden en vroegtijdige planning, interoperabiliteit en geleerde lessen, in kaart 

worden gebracht.  

De dialoog en het intensieve overleg met de VN zijn op alle niveaus voortgezet. Medio 2010 werd 

in de Raad een interne bespreking op gang gebracht over het versterken van de steun van GVDB-

missies van de EU aan de vredeshandhavingsoperaties van de VN. De bespreking had vooral 

betrekking op de mogelijkheid om met een EU-component bij te dragen aan een VN-operatie en 

over de mogelijke ondersteunende rol van de EU ten aanzien van lidstaten die als afzonderlijke 

nationale entiteiten wensen deel te nemen aan VN-operaties. Het is de bedoeling dat het 

departement Vredeshandhavingsoperaties (DPKO) van de VN en andere relevante VN-

departementen in een tweede ronde bij de besprekingen worden betrokken.  
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EU-NAVO 

In 2010 is de samenwerking tussen de NAVO en de EU in het kader van de "Berlin Plus"-

overeenkomsten voor de GVDB-operatie EUFOR Althea in Bosnië en Herzegovina voortgezet. In 

de Groep vermogens EU-NAVO werd informatie uitgewisseld over een aantal militairevermogens-

aspecten van gemeenschappelijk waarbij de behoeften elkaar overlappen. Zoals vermeld in vorige 

verslagen zal dit, als alle 27 lidstaten van de EU eraan deelnemen, de uitwisseling van gegevens 

over militaire vermogens verder ten goede komen. 

Op 16 september 2010 werd de hoge vertegenwoordiger verzocht ideeën uit te werken over de 

wijze waarop de samenwerking tussen de EU en de NAVO bij crisisbeheersing verder kan worden 

versterkt, in overeenstemming met het Handvest van de Verenigde Naties en de desbetreffende 

resoluties van de VN-Veiligheidsraad. Dit dient plaats te vinden in een geest van wederzijdse 

versterking en met respect voor elkaars beslissingsautonomie, voortbouwend op de aanbevelingen 

voor concrete maatregelen die de EU in februari 2010 aan de NAVO heeft doen toekomen. 

In februari 2010 heeft de hoge vertegenwoordiger de secretaris-generaal van de NAVO een reeks 

concrete voorstellen toegezonden die door het Politiek en Veiligheidscomité van de EU zijn 

vastgesteld, teneinde de betrekkingen tussen de EU en de NAVO, van organisatie tot organisatie, te 

verbeteren. De meerderheid van die voorstellen is in 2010 uitgevoerd, waardoor ruimte is ontstaan 

voor informele besprekingen over aangelegenheden van gemeenschappelijk belang, voor meer 

politiek overleg tussen de EU en de NAVO en voor een nauwere samenwerking op concrete 

gebieden van de vermogensontwikkeling. 
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In dit verband werd er verder naar gestreefd de samenwerking tussen de NAVO en de EU op het 

gebied van militaire vermogensontwikkeling verder te ontwikkelen, nu de defensiebegrotingen 

onder druk komen te staan. EU- en NAVO-functionarissen hebben samen voorstellen gedaan voor 

het bevorderen van de praktische samenwerking op twee terreinen die essentieel zijn voor de 

bescherming en de duurzame ontwikkeling van troepen: medische ondersteuning en de bestrijding 

van geïmproviseerde explosieven (IED's). Deze voorstellen werden gesteund door de lidstaten, en 

de Raad heeft op 9 december benadrukt dat de interpersoonlijke contacten moeten worden 

voortgezet, zodat kan worden onderzocht op welke nieuwe gebieden concreet onder politieke 

aansturing van het PVC kan worden samengewerkt, waarbij de resultaten van dat onderzoek aan 

alle lidstaten beschikbaar zal worden gesteld. Er blijft behoefte bestaan aan regelingen om interactie 

in het veld te vergemakkelijken wanneer GVDB- en NAVO-crisisbeheersingsoperaties/-missies op 

hetzelfde strijdtoneel aanwezig zijn.  

EU-AU 

De politieke dialoog tussen de EU en de AU en ook de sturing op veiligheidsgebied werd verzorgd 

door de twee jaarlijkse bijeenkomsten van het Politiek en Veiligheidscomité van de EU en van de 

Raad voor Vrede en Veiligheid van de AU. De EU bleef steun verlenen aan de inspanningen van 

Afrika bij de opbouw van de APSA (Afrikaanse vredes- en veiligheidsstructuur). Uit de 

Vredesfaciliteit voor Afrika is financiële steun verleend aan de operaties AMISOM en MICOPAX, 

alsook voor institutionele opbouw. De EU is haar engagement betreffende de volledige paraatheid 

van de Afrikaanse stand-by-troepenmacht jegens de AU en de Regionale Economische 

Gemeenschappen (REC) in Afrika nagekomen. De afsluiting van een geslaagde eerste Amani-

Afrikacyclus stond ook symbool voor de nauwe samenwerking tussen de EU en de AU. 

Derde staten 

De EU heeft een regelmatige dialoog over het GVDB met partners gevoerd, met name met de 

Europese NAVO-landen die niet tot de EU behoren, andere landen die kandidaat zijn voor 

toetreding tot de EU, en de VS, Canada, Rusland en Oekraïne. Er is een dialoog en overleg gevoerd 

met een aantal andere belangrijke partners, waaronder China en Japan.  
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Twaalf derde landen (Albanië, Canada, Chili, Kroatië, de voormalige Joegoslavische republiek 

Macedonië, Montenegro, Noorwegen, Nieuw-Zeeland, Zwitserland, Turkije, Oekraïne en de VS) 

hebben in belangrijke mate bijgedragen aan zeven van de lopende BVDB-missies en -operaties. 

(onder meer Eufor Althea, Eulex Kosovo, EUPM BiH, Eupol Copps, Eupol Afghanistan, Eunavfor 

Atalanta en Eusec RD Congo). De vruchtbare interactie met diverse andere partners bij de 

activiteiten ter bestrijding van piraterij is voortgezet. 

Op 26 april 2010 machtigde de Raad de hoge vertegenwoordiger onderhandelingen te openen met 

twintig landen met het oog op de sluiting van overeenkomsten voor de deelname van deze landen 

aan EU-crisisbeheersingsoperaties. Op basis daarvan, en naast de reeds bestaande overeenkomsten 

met Canada, IJsland, Noorwegen, Turkije en Oekraïne, is of wordt met diverse andere partners 

onderhandeld over soortgelijke overeenkomsten. 

Coherenter 

Alomvattende aanpak  

In 2010 heeft de EU nog meer moeite gedaan om het unieke brede gamma van instrumenten 

waarover zij beschikt zo doeltreffend mogelijk te maken. Conform de totaalaanpak van de EU 

inzake crisisbeheersing maken de GVDB-instrumenten deel uit van het instrumentarium van de EU 

ter ondersteuning van de ruimere politieke doelstellingen van de EU en met name het streven om 

conflicten bij de wortel aan te pakken. Er is voort gewerkt aan de implementatie van het Verdrag 

van Lissabon en het doeltreffender maken van de noodzakelijke coördinatie tussen de militaire, 

civiele, diplomatieke en ontwikkelingsinstrumenten van de EU 
76
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 Het Europees Parlement heeft op 23 november 2011 een resolutie over civiel-militaire 

samenwerking en de ontwikkeling van civiel-militaire capaciteiten aangenomen (P6_TA-

PROV(2010)0494). 
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Ontwikkeling van de civiele en militaire vermogens van de EU na 2010 

In december 2010 nam de Raad richtsnoeren aan over de civiele en militaire vermogens-

ontwikkeling van de EU na 2020 en de referentiebenchmark voor de twee bestaande civiele en 

militaire hoofddoelen en verklaarde hij onverminderd vast te houden aan het brede civiel-militaire 

ambitieniveau van 2008, zoals omschreven in de verklaring over de versterking van de vermogens. 

De Raad bevestigde dat hij de nog bestaande tekortkomingen zal blijven aanpakken. Op basis van 

de desbetreffende eindverslagen verlengde hij de uitvoering van de militaire en civiele hoofddoelen 

voor 2010 tot na 2010 en kwam overeen dat de EU en de lidstaten zich moeten concentreren op de 

kwalitatieve aspecten van vermogensontwikkeling. Hij stelde civiel-militaire, civiele en militaire 

vermogensdoelstellingen vast die opnieuw zullen worden bezien, onder meer in het licht van het 

evoluerende veiligheidsklimaat, de vorderingen die bij de vermogensontwikkeling worden gemaakt 

en de uitvoering van het Verdrag van Lissabon. De hoge vertegenwoordiger zorgt, onder het gezag 

van de Raad, voor coördinatie van de uitvoering van deze richtsnoeren. 

Civiel-militaire synergieën bij vermogensontwikkeling 

De mogelijkheid van de EU om een beroep te doen op de civiele en militaire vermogens van de 

lidstaten, die in het Verdrag van Lissabon wordt onderstreept, is een belangrijke operationele 

vereiste. Het bevorderen van civiel-militaire synergieën bij de ontwikkeling van de vermogens van 

de EU is voor de EU zowel een noodzaak als een politieke prioriteit. De Raad wees in april en 

december 2010 op de mogelijke voordelen en onderstreepte dat het concreet beschikbaar maken van 

vermogens die leiden tot operationele verbeteringen, centraal moet staan. 
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Daartoe onderzoeken de EU en haar lidstaten manieren om de ontwikkeling van vermogens in de 

EU zo doeltreffend en volledig mogelijk te maken en, waar zij een meerwaarde bieden, civiel-

militaire synergieën te bevorderen. Dit initiatief van het Zweedse voorzitterschap, dat de Raad in 

november 2009 heeft onderschreven, wordt sedertdien voortgezet onder politieke leiding van het 

PVC en omvat alle betrokken EU-actoren op het gebied van vermogensontwikkeling en lidstaten 

die op diverse gebieden samenwerken
77

, zonder afbreuk te doen aan de specifieke aard van de 

civiele en militaire vermogensontwikkelingsprocessen. 

Dit werk heeft ten doel het PVC mogelijke concrete acties in overweging te geven, gaande van 

concrete mogelijkheden voor tweevoudig gebruik van civiele of militaire vermogens tot 

innoverende concepten door middel van opleiding en gezamenlijke civiel-militaire procedures.  

Dit werk werd versterkt door andere activiteiten zoals de jaarlijkse conferentie van het EDA over 

"Bruggen slaan: koppeling tussen civiele veiligheid en militaire vermogensontwikkeling" en de 

door het Spaanse voorzitterschap in februari 2010 georganiseerde studiebijeenkomst over 

"synergieën tussen de civiele en militaire vermogenontwikkeling voor crisisbeheersing".  

                                                 
77

  Strategisch en tactisch vervoer, logistieke steun, communicatie- en informatiesystemen, 

medische zorg, veiligheid en bescherming van de troepenmacht, gebruik van ruimte-

vermogens, onbemande voertuigen, opslag en gecentraliseerde ondersteuningssystemen, 

uitwisseling van informatie en inlichtingen, training, oefeningen, koppeling van de civiele en 

militaire EU-vermogensontwikkelingsprocessen, geleerde lessen.  
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BIJLAGE 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) 

                                                 
78

 Under United Nations Security Council Resolution 1244 (1999) - SK 



 

12562/11   MF/pfa 77 

BIJLAGE DG K   NL 

DATE OBJET BASE 

JURIDIQUE 

RÉFÉRENCE J.O. 

15.06.2010 Nomination du chef de l’élément de commandement de l’Union 

européenne à Naples, dans le cadre de l’opération militaire de 

l’Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine 

art. 38,  

action commune 

2004/570/PESC 

art. 6 

2010/344/PESCBiH/

16/2010L 155 

(22.06.2010) 

08.06.2010 Modification et prorogation de l’action commune 2008/124/PESC 

relative à la mission «État de droit» menée par l’Union européenne 

au Kosovo ( 1 ), EULEX KOSOVO 

art. 28, 

art. 43 §2 

2010/322/PESC 

L 145 (11.06.2010) 

II.2 AFRIQUE 

07.12.2010 Modification de l’action commune 2008/851/PESC concernant 

l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une 

contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des 

actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la 

Somalie 

art. 28, 

art. 43 §2 

2010/766/PESC 

L 327 (11.12.2010) 

26.11.2010 Nomination d’un commandant de la force de l’Union européenne 

pour l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une 

contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des 

actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la 

Somalie (Atalanta) 

art. 38 

action commune 

2008/851/PESC  

art. 6 

2010/753/PESC 

ATALANTA/5/2010 

L 320 (07.12.2010) 

08.10.2010 Nomination du chef de la mission de conseil et d’assistance de 

l’Union européenne en matière de réforme du secteur de la sécurité 

en République démocratique du Congo (EUSEC RD Congo) 

art. 38 

décision 

2010/565/PESC  

art. 8 

2010/610/PESC 

EUSEC/2/2010 

L 266 (09.10.2010) 

08.10.2010 Nomination du chef de la mission EUPOL RD Congo art. 38,  

décision 

2010/576/PESC  

art. 10 §1 

2010/609/PESC 

EUPOL RD 

CONGO/1/2010 

L 266 (09.10.2010) 

+ Rectificatif L 272 

(16.10.2010) 

23.09.2010 Mission de police de l'Union européenne menée dans le cadre de la 

réforme du secteur de la sécurité (RSS) et son interface avec la 

justice en République démocratique du Congo (EUPOL RD Congo) 

art. 28, 

art. 43 §2 

2010/576/PESC 

L 254 (29.09.2010) 
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DATE OBJET BASE 

JURIDIQUE 

RÉFÉRENCE J.O. 

21.09.2010 Mission de conseil et d'assistance de l'Union européenne en matière 

de réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du 

Congo (EUSEC RD Congo) 

art. 28,art. 43 2010/565/PESCL 

248 (22.09.2010) 

06.08.2010 Signature et à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et 

la République d’Ouganda concernant le statut de la mission placée 

sous la direction de l’Union européenne en Ouganda 

art. 37 (TUE) 

art. 218 §5  

+ §6 premier 

alinéa (TFUE) 

2010/464/PESC 

L 221 (24.08.2010) 

30.07.2010 Modification de l’action commune 2008/851/PESC concernant 

l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une 

contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des 

actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la 

Somalie 

art. 28, 

art. 43 §2 

2010/437/PESC 

L 2010 (11.08.2010) 

19.07.2010 Nomination d’un commandant de la force de l’Union européenne 

pour l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une 

contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des 

actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la 

Somalie (Atalanta) 

art. 38 

action commune 

2008/851/PESC 

art. 6  

2010/423/PSC 

ATALANTA/4/2010 

L 199 (31.07.2010) 

15.06.2010 Nomination du chef de la mission de l’Union européenne visant à 

soutenir la réforme du secteur de la sécurité en République de 

Guinée-Bissau (UE RSS GUINÉE-BISSAU) 

art. 38 

action commune 

2008/112/PESC  

art. 8, § 1, 

deuxième alinéa 

2010/334/PESC 

UE RSS GUINÉE-

BISSAU/1/2010 

L 151 (17.06.2010) 

14.06.2010 Modification et prolongation de l’action commune 2007/405/PESC 

relative à la mission de police de l’Union européenne menée dans le 

cadre de la réforme du secteur de la sécurité (RSS) et son interface 

avec la justice en République démocratique du Congo (EUPOL RD 

Congo) 

art. 28, 

art. 43 §2 

2010/329/PESC 

L 149 (15.06.2010) 



 

12562/11   MF/pfa 79 

BIJLAGE DG K   NL 

DATE OBJET BASE 

JURIDIQUE 

RÉFÉRENCE J.O. 

28.05.2010 Nomination d'un commandant de l'opération de l'Union européenne 

pour l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une 

contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des 

actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la 

Somalie (Atalanta) 

art. 38 

action commune 

2008/851/PESCar

t. 6 §1 

2010/317/PESCATA

LANTA/3/2010L 

142 (10.06.2010)+ 

Rectificatif L 205 

(06.08.2010) 

25.05.2010 Modification et prolongation de l’action commune 2008/112/PESC 

relative à la mission de l’Union européenne visant à soutenir la 

réforme du secteur de la sécurité en République de Guinée- Bissau 

(UE RSS GUINÉE-BISSAU) 

art. 28, 

art. 43 §2 

2010/298/PESC 

L 127 (26.05.2010) 

18.05.2010 Établissement du Comité des contributeurs pour la mission de conseil 

et d’assistance de l’Union européenne en matière de réforme du 

secteur de la sécurité en République démocratique du Congo 

(EUSEC RD Congo) 

art. 38 

action commune 

2009/709/PESC 

art. 10 §3 

2010/297/PESC 

EUSEC/1/2010 

L 127 (26.05.2010) 

23.03.2010 Nomination du commandant de la force de l’Union européenne pour 

l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une 

contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des 

actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la 

Somalie (Atalanta) 

art. 38 

action commune 

2008/851/PESC  

art. 6 

 

2010/185/PESC 

ATALANTA/2/2010 

L 83 (30.03.2010) 

05.03.2010 Modification de la décision Atalanta/2/2009 du Comité politique et 

de sécurité relative à l’acceptation de contributions d’États tiers à 

l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une 

contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des 

actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la 

Somalie (Atalanta), ainsi que la décision Atalanta/3/2009 du Comité 

politique et de sécurité établissant le Comité des contributeurs pour 

l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une 

contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des 

actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la 

Somalie (Atalanta) 

art. 38 

action commune 

2008/851/PESC  

art. 10 

 

2010/184/PESC 

ATALANTA/1/2010 

L 83 (30.03.2010) 

15.02.2010 Mission militaire de l’Union européenne visant à contribuer à la 

formation des forces de sécurité somaliennes 

art. 28, 

art. 43 §2 

2010/96/PESC 

L 44 (19.02.2010) 
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DATE OBJET BASE 

JURIDIQUE 

RÉFÉRENCE J.O. 

II.3 ASIE / OCÉANIE 

13.09.2010 Signature et conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la 

République islamique d’Afghanistan concernant le statut de la 

mission de police de l’Union européenne en Afghanistan (EUPOL 

AFGHANISTAN) 

art. 37 (TUE) 

art. 218 §5+6 

premier alinéa 

(TFUE) 

2010/686/PESC 

L 294 (12.11.2010) 

11.06.2010 Nomination du chef de la Mission EUPOL Afghanistan art. 38  

décision 

2010/279/PESC 

art. 10§1 

2010/341/PESC 

AFGHANISTAN/2/2

010 

L 154 (19.06.2010) 

18.05.2010 Nomination du chef par intérim de la Mission EUPOL Afghanistan art. 38 3ème 

alinéa 

décision 

2010/279/PESC 

art. 10§1 

2010/292/PESC 

AFGHANISTAN/1/2

010 

L 125 (21.05.2010) 

18.05.2010 Mission de police de l’Union européenne en Afghanistan (EUPOL 

AFGHANISTAN) 

art. 28, 

art. 43 §2 

2010/279/PESC 

L 123 (19.05.2010) 

II.4 MOYEN-ORIENT / GOLFE 

21.12.2010 Prolongation du mandat du chef de la mission de police de l'Union 

européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS) 

art. 38 

décision 

2010/784/PESC  

art. 10 §1 

2010/796/PESC 

L 338 (22.12.2010) 

17.12.2010 Mission de police de l’Union européenne pour les territoires 

palestiniens (EUPOL COPPS) 

art. 28, 

art. 43 §2 

2010/784/PESC 

L 335 (18.12.2010) 

02.12.2010 Modification de l’action commune 2005/797/PESC et la décision 

2009/955/PESC du Conseil concernant la mission de police de 

l’Union européenne pour les territoires palestiniens 

art. 28, 

art. 43 §2 

2010/747/PESC 

L 318 (04.12.2010) 

22.06.2010 Prorogation du mandat du chef de la mission intégrée «État de droit» 

de l'Union européenne pour l'Iraq, EUJUST LEX-IRAQ 

art. 38 

décision 

2010/330/PESC 

art. 9 §2 

2010/351/PESC 

EUJUST LEX 

IRAQ/1/2010 

L 160 (26.06.2010) 
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DATE OBJET BASE 

JURIDIQUE 

RÉFÉRENCE J.O. 

14.06.2010 Mission intégrée «État de droit» de l'Union européenne pour l'Iraq, 

EUJUST LEX-IRAQ 

art. 28,art. 43 §2 2010/330/PESCL 

149 (15.06.2010) 

21.05.2010 Prorogation du mandat du chef de la mission de l'Union européenne 

d'assistance à la frontière au point de passage de Rafah 

art. 38 

action commune 

2005/889/PESC 

art. 10 §2 

2010/295/PESC 

EU BAM 

Rafah/1/2010 

L 126 (22.05.2010) 

12.05.2010 Modification et prorogation de l’action commune 2005/889/PESC 

établissant une mission de l’Union européenne d’assistance à la 

frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah) 

art. 28, 

art. 43 §2 

2010/274/PESC 

L 119 (13.05.2010) 

II.5 EUROPE ORIENTALE ET ASIE CENTRALE 

03.09.2010 Prorogation du mandat du chef de la mission d'observation de 

l'Union européenne en Géorgie, EUMM Georgia 

action commune 

2008/736/PESC  

art. 10 §1 

2010/480/PESC 

EUMM 

Georgia/1/2010 

L 234 (04.09.2010) 

12.08.2010 Mission d’observation de l’Union européenne en Géorgie (EUMM 

Georgia) 

art. 28 

art. 43 §2 

2010/452/PESC 

L 213 (13.08.2010) 

26.07.2010 Modification l’action commune 2008/736/PESC concernant la 

mission d’observation de l’Union européenne en Géorgie, EUMM 

Georgia 

art. 28 

art. 43 §2 

2010/424/PESC 

L 199 (31.07.2010) 

III. REPRÉSENTANTS SPÉCIAUX DE L'UNION EUROPÉENNE 

III.1 AFGHANISTAN 

11.08.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l'Union européenne 

pour l'Afghanistan 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/439/PESC 

L 211 (12.08.2010) 

22.03.2010 Nomination du représentant spécial de l'Union européenne pour 

l'Afghanistan 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/168/PESC 

L 75 (23.03.2010) 

25.02.2010 Prorogation et modification du mandat du représentant spécial de 

l'Union européenne pour l'Afghanistan et le Pakistan 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/120/PESC 

L 49 (26.02.2010) 

III.2 ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE (ARYM) 

11.08.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l’Union 

européenne dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/444/PESC 

L 211 (12.08.2010) 

16.03.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l’Union 

européenne dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/156/PESC 

L 67 (17.03.2010) 
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JURIDIQUE 

RÉFÉRENCE J.O. 

III.3 ASIE CENTRALE 

11.08.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l’Union 

européenne pour l’Asie centrale 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/443/PESC 

L 211 (12.08.2010) 

22.02.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l’Union 

européenne pour l’Asie centrale 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/112/PESC 

L 46 (23.02.2010) 

III.4 BOSNIE-HERZÉGOVINE 

11.08.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l’Union 

européenne en Bosnie-et-Herzégovine 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/442/PESC 

L 211 (12.08.2010) 

22.02.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l’Union 

européenne en Bosnie-et-Herzégovine 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/111/PESC 

L 46 (23.02.2010) 

III.5 CAUCASE DU SUD 

11.08.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l’Union 

européenne pour le Caucase du Sud 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/449/PESC 

L 211 (12.08.2010) 

22.02.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l'Union européenne 

pour le Caucase du Sud 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/109/PESC 

L 46 (23.02.2010) 

III.6 GÉORGIE 

11.08.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l’Union 

européenne pour la crise en Géorgie 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/445/PESC 

L 211 (12.08.2010) 

22.02.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l'Union européenne 

pour la crise en Géorgie 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/106/PESC 

L 46 (23.02.2010) 

III.7 KOSOVO 

11.08.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l’Union 

européenne au Kosovo 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/446/PESC 

L 211 (12.08.2010) 

25.02.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l'Union européenne 

au Kosovo  

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/118/PESC 

L 49 (26.02.2010) 

III.8 PROCESSUS DE PAIX AU MOYEN-ORIENT 

11.08.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l’Union 

européenne pour le processus de paix au Moyen-Orient 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/447/PESC 

L 211 (12.08.2010) 

22.02.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l'Union européenne 

pour le processus de paix au Moyen-Orient 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/107/PESC 

L 46 (23.02.2010) 
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DATE OBJET BASE 

JURIDIQUE 

RÉFÉRENCE J.O. 

III.9 RÉGION DES GRANDS LACS AFRICAINS 

11.08.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l'Union européenne 

pour la région des Grands Lacs africains 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/440/PESC 

L 211 (12.08.2010) 

22.02.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l'Union européenne 

pour la région des Grands Lacs africains 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/113/PESC 

L 46 (23.02.2010) 

III.10 RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE 

11.08.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l’Union 

européenne en République de Moldavie 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/448/PESC 

L 211 (12.08.2010) 

22.02.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l'Union européenne 

en République de Moldavie 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/108/PESC 

L 46 (23.02.2010) 

III.11 SOUDAN 

11.08.2010 Nomination du représentant spécial de l’Union européenne pour le 

Soudan 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/450/PESC 

L 211 (12.08.2010) 

22.02.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l’Union 

européenne pour le Soudan 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/110/PESC 

L 46 (23.02.2010) 

III.12 UNION AFRICAINE 

11.08.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l'Union européenne 

auprès de l'Union africaine 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/441/PESC 

L 211 (12.08.2010) 

25.02.2010 Prorogation et modification du mandat du représentant spécial de 

l'Union européenne auprès de l'Union africaine 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/119/PESC 

L 49 (26.02.2010) 

IV. NON-PROLIFERATION 

13.12.2010 Soutien au processus d’instauration d’un climat de confiance 

conduisant à la création d’une zone exempte d’armes de destruction 

massive et de leurs vecteurs au Moyen-Orient, à l’appui de la mise en 

oeuvre de la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération 

des armes de destruction massive 

art. 26 §2 2010/799/PESC 

L 341 (23.12.2010) 

02.12.2010 Action de l’Union européenne contre le commerce illicite d’armes 

légères et de petit calibre (ALPC) par voie aérienne 

art. 26 §2 2010/765/PESC 

L 327 (11.12.2010) 
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DATE OBJET BASE 

JURIDIQUE 

RÉFÉRENCE J.O. 

27.09.2010 Soutien aux activités de l’AIEA dans les domaines de la sécurité et 

de la vérification nucléaires et dans le cadre de la mise en oeuvre de 

la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des armes 

de destruction massive 

art. 26 §2art. 31§ 

1 

2010/585/PESCL 

259 (01.10.2010) 

26.07.2010 Soutien aux activités de la commission préparatoire de l’Organisation 

du traité d’interdiction complète des essais nucléaires (OTICE) afin 

de renforcer ses capacités en matière de surveillance et de 

vérification et dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie de 

l’Union européenne contre la prolifération des armes de destruction 

massive 

art. 26 §2 

art. 31§ 1 

2010/461/PESC 

L 219 (20.08.2010) 

26.07.2010 Établissant d'un réseau européen de groupes de réflexion 

indépendants sur la non-prolifération à l’appui de la mise en oeuvre 

de la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des 

armes de destruction massive 

art. 26 §2 

art. 31§ 1 

2010/430/PESC 

L 202 (04.08.2010) 

14.06.2010 Activités de l’Union européenne en faveur du traité sur le commerce 

des armes, dans le cadre de la stratégie européenne de sécurité 

art. 26 §2 

art. 31§ 1 

2010/336/PESC 

L 152 (18.06.2010) 

29.03.2010 Position de l’Union européenne en vue de la conférence d’examen de 

2010 des parties au traité sur la non-prolifération des armes 

nucléaires 

art. 29 2010/212/PESC 

L 90 (10.04.2010) 

V. LUTTE CONTRE LE TERRORISME 

12.07.2010 Mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels 

s'appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 

2001/931/PESC relative à l'application de mesures spécifiques en 

vue de lutter contre le terrorisme 

art. 29 2010/386/PESC 

L 178/28 

(13.07.2010) 

VI. AUTRES ACTES JURIDIQUES 

 PROCESSUS DE PAIX AU MOYEN-ORIENT 

17.11.2010 Accueil temporaire de certains Palestiniens par des États membres de 

l’Union européenne 

art. 29 2010/694/PESC 

L 303 (19.11.2010) 
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BIJLAGE II: MAIN APPEARANCES IN THE EUROPEAN PARLIAMENT IN THE FIELD 

OF CFSP/CSDP IN 2010 

 

I. HIGH REPRESENTATIVE: 

 

No DATE PERSON/ SUBJECT PLACE 

1 11.01 Hearing for appointment AFET, Brussels 

2 19.01 HR on the earthquake in Haiti, the situation in Iran, the situation in Yemen and 

the situation in Iraq 

EP Plenary, Strasbourg 

3 10.03 HR on the two annual EP reports on CFSP (Rapporteur Albertini) and ESDP 

(Rapporteur Danjean), the review of the NPT and statement on EU policy on 

Arctic issues 

EP Plenary, Strasbourg 

4 10.03 HR on EEAS Conference of Presidents 

5 23.03 HR on the setting-up of EEAS and debriefing of FAC (22-23/3) AFET, Brussels 

6 20.04 HR on the EU strategy for the relations with Latin America, Kyrgyzstan and 

the EU-Canada summit 

EP Plenary, Strasbourg 

7 16.06 HR on the EU-Russia summit, the Israeli military operation against the 

humanitarian flotilla and the Gaza blockade, on the Annual report on human 

rights, the Situation in the Korean Peninsula and on Bosnia and Herzegovina 

EP Plenary, Strasbourg 

8 

 

07.07 

 

HR statements on EP report on EEAS, Kyrgyzstan, AIDS/HIV and on 

Convention on Cluster Munition 

EP Plenary, Strasbourg 

 

9 19.10 HR on EEAS EP Plenary, Strasbourg 

10 27.10 HR: exchange of views with AFET AFET, Brussels 

11 08.11 HR on development-related aspects of the EEAS DEVE, Brussels 

12 15.12 HR statements on Afghanistan, Human Rights, NATO Summit in Lisbon (19-

20/11) and situation in Côte d'Ivoire 

EP Plenary, Strasbourg 
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II. APPEARANCES AS PART OF THE 2006 I.I.A. (JOINT CONSULTATION MEETINGS ON THE 

FINANCING OF CFSP) 79:  

 

No DATE PERSON/ SUBJECT PLACE 

1 03.02 PSC Chair Fernandez-Arias AFET/BUDG bureaux, EP  

2 14.04 PSC Chair Fernandez-Arias AFET/BUDG bureaux, EP 

3 13.07 PSC Chair Stevens AFET/BUDG bureaux, EP 

4 17.11 PSC Chair Stevens AFET/BUDG bureaux, EP 

 

 

 

III. EUROPEAN UNION SPECIAL REPRESENTATIVES (EUSRS): 

 

No DATE PERSON/ SUBJECT PLACE 

1 26.01 EUSR Inzko on the situation in Bosnia and Herzegovina - in camera AFET, Brussels 

2 26.01 EUSR Fouéré on FYROM AFET, Brussels 

3 27.04 EUSR Morel on Kyrgyzstan and Georgia AFET, Brussels 

4 27.04 EUSR Semneby on Report by the EU-Georgia PCC delegation visit to Tbilisi 

(29-31/3) AFET, Brussels 

5 22.06 EUSR Feith on Kosovo AFET, Brussels  

6 23.06 EUSR Morel on Kyrgyzstan AFET, Brussels 

7 13.07 EUSR Brylle on Sudan-post elections AFET, Brussels 

8 28.09 EUSR Ušackas on the EU in Afghanistan AFET, Brussels 

9 02.12 EUSR Feith on Kosovo AFET, Brussels 

 

 

                                                 
79

 In accordance with the 2006 I.I.A. (OJ C 139/01, 14.6.2006) and the Declaration by the High 

Representative on political accountability on the adoption of the Council decision establishing 

the organisation and functioning of the EEAS (OJ C 210/01, 03.08.2010). 
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IV.  EXCHANGE OF VIEWS WITH NEWLY APPOINTED EU SPECIAL REPRESENTATIVES (EUSRS)80:  

 

No DATE PERSON/ SUBJECT PLACE 

1 23.03 Exchange of views with EUSR Ušackas on Afghanistan (in camera) AFET, Brussels 

2 29.09 Exchange of views with EUSR Marsden on Sudan AFET, Brussels 

 

 

V. EXCHANGE OF VIEWS WITH NEWLY APPOINTED EU HEADS OF DELEGATIONS (HOD)81:  

 

No DATE PERSON/ SUBJECT PLACE 

1 08.04 Exchange of views with de Almeida, newly appointed HoD in Washington (in 

camera) 

AFET, Brussels 

2 30.11 Exchange of views with Dimitrov, newly appointed EU HoD in Georgia (in 

camera) 

AFET, Brussels 

3 01.12 Exchange of views with Ederer, newly appointed EU HoD in China (in camera) AFET, Brussels 

4 01.12 Exchange of views with Schweisgut, newly appointed EU HoD in Japan (in 

camera) 

AFET, Brussels 

5 09.12 Exchange of views with Eichhorst, newly appointed EU HoD in Lebanon (in 

camera) 

AFET, Brussels 

 

 

                                                 
80

        In accordance with the Declaration by the High Representative on political accountability on 

the adoption of the Council decision establishing the organisation and functioning of the 

EEAS (OJ C 210/01, 03.08.2010). 

 
81

 In accordance with the Declaration by the High Representative on political accountability on 

the adoption of the Council decision establishing the organisation and functioning of the 

EEAS (OJ C 210/01, 03.08.2010). 
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BIJLAGE 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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BIJLAGE IV: 2010 OVERVIEW OF HR / VP DECLARATIONS ON BEHALF OF THE EU, HR / VP 

STATEMENTS, STATEMENTS BY THE HR / VP SPOKESPERSON AND LOCAL STATEMENTS 

 

  

 

 Declarations on behalf of the EU 
 

  

 

11/01/2010 

Declaration by High Representative Catherine Ashton on behalf of the EU on 5th anniversary of signature of Comprehensive Peace 

Agreement for Sudan  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/112203.pdf 

 

12/01/2010 

Declaration by High Representative Catherine Ashton on behalf of the EU on the trial against seven Baha'i leaders in Iran  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/112212.pdf 

 

14/01/2010 

Declaration by the High Representative, Catherine Ashton, on behalf of the EU on the moratorium on the death penalty in Mongolia 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=PESC/10/3&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en 

 

27/01/2010 

Declaration by High Representative Catherine Ashton on behalf of the EU on the situation in Honduras: inauguration of Mr. Porfirio 

Lobo  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/112630.pdf 

 

05/02/2010 

Declaration by High Representative Catherine Ashton on behalf of the EU on the ratification of Protocol 14 to the European 

Convention on Human Rights by the Russian Federation  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/112765.pdf 

 

08/02/2010 

Joint Statement by EU and USA calling on Iranian government to fulfil its human rights obligations 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112843.pdf 

 

19/02/2010 

Statement by HR C. Ashton, on behalf of the EU welcoming the ceasefire in the North of Yemen  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/112936.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/112203.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/112203.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/112203.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/112212.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/112212.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=PESC/10/3&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=PESC/10/3&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/112630.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/112630.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/112630.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/112765.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/112765.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/112765.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112843.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112843.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/112936.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/112936.pdf
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02/03/2010 

Statement by HR C. Ashton, on behalf of the EU on Côte d'Ivoire  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/113132.pdf 

 

10/03/2010 

Statement by HR C. Ashton, on behalf of the EU on the decision by the Government of Israel to build new housing units in East 

Jerusalem  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/113283.pdf 

 

10/03/2010 

Declaration by HR Ashton on behalf of the EU on the Georgian strategy on Abkhazia and South Ossetia  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/113293.pdf 

 
 

 17/03/2010 
 

 Declaration by HR Catherine Ashton on behalf of the EU on parliamentary and presidential approval of Kyrgyz law on accession to 

Second Optional Protocol to ICCPR on abolition of death penalty 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/113417.pdf 

 
 

 21/03/2010 
 

 Declaration by HR Ashton on International Day for Elimination of Racial Discrimination  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/113458.pdf 

 
 

 22/03/2010 
 

 Declaration by HR Catherine Ashton on behalf of the EU to commemorate the World Water Day  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/113472.pdf 
 

  
 

 31/03/2010 
 

 Speech by EU HR Catherine Ashton on Behalf of the European Union, to the International Conference on Haiti  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113648.pdf 

 

31/03/2010 

HR's Declaration on behalf of the EU on the situation in Belarus 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/113643.pdf 

 
 

 09/04/2010 
 

 Declaration by HR Catherine Ashton on behalf of the European Union on decision by Pre-Trial Chamber of the International 

Criminal Court to investigate the 2007-2008 post-election violence in Kenya  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/113679.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/113132.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/113132.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/113283.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/113283.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/113283.pdf
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
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 14/04/2010 
 

 Declaration by HR Ashton on behalf of the EU on the situation after the national elections in Iraq  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/113787.pdf 

 

27/04/2010 

Declaration by HR Catherine Ashton on behalf of the EU on the situation in the Middle East 
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114051.pdf 
 

  
 

 30/04/2010 
 

 Declaration by HR Catherine Ashton on behalf of the EU on Djibouti's introduction of the abolition of the death penalty in its 

Constitution  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/114089.pdf 
 

  
 

 03/05/2010 - Declaration by the HR Catherine Ashton on behalf of the EU on World Press Freedom Day, 3 May 2010  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/114167.pdf 

 

10/05/2010 

Declaration on the launch of proximity talks between Israel and the Palestinians 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114343.pdf 

 

11/05/2010 

Declaration on the alignment of certain third countries concerning the Council Decision 2009/969/CFSP  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114386.pdf 

 

12/05/2010 

Declaration by High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on the execution of five individuals in Iran  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114457.pdf 

 

17/05/2010 

Declaration by HR Catherine Ashton on behalf of the EU on International Day against Homophobia  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/114473.pdf 

 

20/05/2010 

Statement by HR Catherine Ashton on the publication of the report on the sinking of the Republic of Korea Ship 'Cheonan  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114589.pdf 
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http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114386.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
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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
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http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/114843.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/114843.pdf
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http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/114844.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/114844.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/114844.pdf
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 11/06/2010 
 

 Declaration by the High Representative Catherine Ashton on behalf of the EU on human rights in China  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/115142.pdf 
 

  
 

 12/06/2010 
 

 Declaration by the High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on Iran  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/115144.pdf 
 

  
 

 15/06/2010 
 

 Declaration by the High Representative on behalf of the European Union on the alignment of certain third countries with Council 

Decision 2010/231/CFSP concerning restrictive measures against Somalia  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/115190.pdf 
 

  
 

 25/06/2010 
 

 Joint Declaration by the African Union and by the High Representative Catherine Ashton on behalf of the EU on the UN 

International Day in support of victims of torture  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/er/115506.pdf 
 

  
 

 30/06/2010 
 

 Declaration by the High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on Feminicide  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115578.pdf 

 
 

 01/07/2010 
 

 Declaration by the High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on the Appointment of a UN Panel of 

Experts on accountability Issues in Sri Lanka  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/115592.pdf 

 
 

 15/07/2010 
 

 Declaration by HR Ashton on behalf of the EU on the situation of Human Rights Defenders in the North Caucasus  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/115805.pdf 

 
 

 22/07/2010 
 

 Declaration by High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on the ICJ advisory opinion  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115902.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/115142.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/115142.pdf
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http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/er/115506.pdf
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http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115578.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115578.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/115592.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/115592.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/115592.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/115805.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/115805.pdf
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 26/07/2010 
 

 Declaration by High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on Syria Human rights cases  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/115970.pdf 

 
 

 01/08/2010 
 

 Declaration by the High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on the Convention on Cluster Munitions  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/116071.pdf 

 
 

 05/08/2010 
 

 Declaration by High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on the approval of a new Constitution in 

Kenya  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/116100.pdf 

 
 

 09/08/2010 
 

 Declaration by High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on the International Day of the World's 

Indigenous People  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/116122.pdf 
 

  
 

 10/08/2010 
 

 Declaration by the High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on the General Election in the Solomon 

Islands  
 

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/365&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en 
 

  
 

 12/08/2010 
 

 Declaration by High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on the sentencing of seven Baha'i leaders  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/116157.pdf 
 

  
 

 15/08/2010 
 

 Declaration by High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on the fifth Anniversary of the signature of 

the Aceh MoU and Aceh's peaceful evolution  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/116168.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/115970.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/115970.pdf
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http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/116122.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/116122.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/365&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/365&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/365&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/116157.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/116157.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/116168.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/116168.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/116168.pdf


 

12562/11   MF/pfa 98 

BIJLAGE DG K   NL 

 

  
 

 19/08/2010 
 

 EU Statement on the Occasion of the General Assembly Plenary Meeting on the Humanitarian Situation resulting from the Floods in 

Pakistan  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116223.pdf 
 

  
 

 20/08/2010 
 

 Statement by the Middle East Quartet - European Union, United Nations, Russian Federation, United States  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116226.pdf 

 
 

 08/09/2010 
 

 Declaration by the High Representative on behalf of the European Union on the alignment of certain third countries with Council 

Decision 2010/414/CFSP amending Decision 2010/127/CFSP concerning restrictive measures against Eritrea  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/116333.pdf 

 
 

 17/09/2010 
 

 Declaration by High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on political prisoners in Eritrea  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/116600.pdf 
 

  
 

 28/09/2010 
 

 Declaration by the High Representative on behalf of the European Union on the elections in the Bolivarian Republic of Venezuela  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/116787.pdf 
 

  
 

 06/10/2010 
 

 Declaration by HR Ashton on behalf of the EU on the OHCHR Report of the Mapping Exercise documenting the most serious 

violations of human rights and international humanitarian law committed within the territory of the Democratic Republic of the 

Congo between March 1993 and June 2003  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/116903.pdf 
 

  
 

 20/10/2010 
 

 Declaration by the High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on recent legislative developments in 

Guatemala concerning the death penalty  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/117228.pdf 
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 07/11/2010 
 

 Declaration by the High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on the elections in Burma/Myanmar  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/117548.pdf 
 

  
 

 08/11/2010 
 

 Declaration by the High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on the publication of the Final Report of 

the EU Election Observation Mission to Ethiopia 2010  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/117578.pdf 
 

  
 

 16/11/2010 
 

 Declaration by the High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on violence against journalists in the 

Russian Federation  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/117735.pdf 
 

  
 

 19/11/2010 
 

 Declaration by the High Representative Catherine Ashton, on behalf of the European Union, on the political situation in Madagascar  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/117904.pdf 
 

  
 

 25/11/2010 
 

 Declaration by the High Representative, Catherine Ashton, on behalf of the European Union on the International Day for the 

Elimination of Violence against Women  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/117997.pdf 

 
 

 30/11/2010 - Declaration by High Representative Catherine Ashton on behalf of the EU in support of ratification of new 

strategic arms reduction treaty (START)  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/118094.pdf 

 
 

 10/12/2010 - Declaration by the High Representative, Catherine Ashton, on behalf of the European Union on the Human 

Rights Day, 10 December 2010  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/118390.pdf 
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http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/117997.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/118094.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/118094.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/118094.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/118390.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/118390.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/118390.pdf
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 Statements by the High Representative 
 

  
 

  
 

 01/01/2010 
 

 Statement by High Representative on the brutal bomb attack in Lakki Marwat, Pakistan 
 

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/1&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en 
 

  
 

 14/01/2010 
 

 Statement by High Representative Catherine Ashton: Haiti situation - press conference  
 

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/2&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en 
 

  
 

 19/01/2010 
 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the situation in Haiti  
 

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/3&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en 
 

  
 

 19/01/2010 
 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on Yemen  
 

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/6&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en 
 

 19/01/2010 
 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on Iran 
 

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/4&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en 
 

  
 

 19/01/2010 
 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on Iraq  
 

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/5&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en 
 

  
 

 20/01/2010 
 

 Sri Lanka's pre-election situation: statement by High Representative Catherine Ashton 
 

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/37&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/1&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/1&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/2&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/2&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/3&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/3&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/6&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/6&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/4&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/4&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/5&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/5&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/37&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/37&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
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20/01/2010 

Statement by High Representative Catherine Ashton on Guinea 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/38&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en 

 

29/01/2010 

Joint statement on Nigeria  

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/105&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en 
 

  

29/01/2010 

Statement by High Representative Catherine Ashton on the Holocaust Remembrance Day  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/100127-Holocaust-remembrance.pdf 

 

29/01/2010 

Statement by High Representative Catherine Ashton on the Presidential elections in Sri Lanka 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/106&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en 

 

29/01/2010 

Statement by High Representative Catherine Ashton on Iran 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/112714.pdf 

 

04/02/2010 

Statement by High Representative Catherine Ashton on the pre-electoral situation in Ukraine  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112764.pdf 

 

05/02/2010 

Statement by High Representative Catherine Ashton, on imminent executions in Iran  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112772.pdf 

 

08/02/2010 

Statement by High Representative Catherine Ashton on Ukrainian presidential elections, January 17 and February 7, 2010  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112805.pdf 

 

09/02/2010 

Statement by HR Catherine Ashton, on human rights in China 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112848.pdf 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/38&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/38&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/105&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/105&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/100127-Holocaust-remembrance.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/100127-Holocaust-remembrance.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/106&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/106&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/112714.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/112714.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112764.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112764.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112772.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112772.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112805.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112805.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112848.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112848.pdf
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09/02/2010 

Statement by HR Catherine Ashton, on Iranian nuclear activities  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112849.pdf 

 
 

 11/02/2010 
 

 Statement by HR Catherine Ashton, on demonstrations in Iran 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112858.pdf 

 
 

 12/02/2010 
 

 Statement by HR Catherine Ashton, on human rights in China  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112890.pdf 
 

 17/02/2010 
 

 Statement by HR Ashton on the situation of the Union of Poles in Belarus  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112913.pdf 
 

  
 

 22/02/2010 
 

 Statement by HR Catherine Ashton, on Guinea  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/112946.pdf 
 

  
 

 23/02/2010 
 

 EU roundly condemns fraudulent use of European passports in Dubai assassination  
 

 http://www.eu2010.es/en/documentosynoticias/noticias/feb22_consejoexteriores.html 
 

  
 

 25/02/2010 
 

 Statement by HR Catherine Ashton on the India-Pakistan meeting in New Delhi  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113059.pdf 
 

  
 

 27/02/2010 
 

 Statement by HR Catherine Ashton on the earthquake in Chile  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113081.pdf 
 

  
 

 27/02/2010 
 

 Statement by HR Catherine Ashton following telephone conversation with Chile's Foreign Minister Mariano Fernandez  
 

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/204&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112849.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112849.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112858.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112858.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112890.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112890.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112913.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112913.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/112946.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/112946.pdf
http://www.eu2010.es/en/documentosynoticias/noticias/feb22_consejoexteriores.html
http://www.eu2010.es/en/documentosynoticias/noticias/feb22_consejoexteriores.html
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113059.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113059.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113081.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113081.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/204&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/204&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
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 07/03/2010 
 

 Statement by HR Catherine Ashton on the Iraqi elections  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113202.pdf 

 
 

 08/03/2010 
 

 International Women's Day – 8 March 2010 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/245&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en 

 
 

 09/03/2010 
 

 Déclaration de la Haute Représentante Catherine Ashton et du Commissaire en charge du développement Andris Piebalgs sur les 

élections présidentielles au Togo 
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/FR/foraff/113231.pdf 
 

  
 

 15/03/2010 
 

 Statement by HR Catherine Ashton on the Agreement between the Transitional Federal Government of Somalia and Ahlu Sunna 

Waljama'a  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/113371.pdf 

 
 

 18/03/2010 
 

 Statement by HR Catherine Ashton at Erez crossing  

http://www.delisr.ec.europa.eu/english/whatsnew.asp?id=1161 

 
 

 23/03/2010 
 

 Statement by HR Catherine Ashton following meeting with President Mbeki  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113529.pdf 
 

  
 

 24/03/2010 
 

 Declaration by HR Catherine Ashton on the decision by the Israeli authorities on the Shepherd Hotel  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113542.pdf 

 
 

 26/03/2010 
 

 Statement by HR Catherine Ashton on the violence in and around Gaza  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113629.pdf 

 
 

 26/03/2010 
 

 Statement by HR Catherine Ashton on ratification of Rome Statute of International Criminal Court by Bangladesh  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113593.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113202.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113202.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/245&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/245&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/FR/foraff/113231.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/FR/foraff/113231.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/FR/foraff/113231.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/113371.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/113371.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/113371.pdf
http://www.delisr.ec.europa.eu/english/whatsnew.asp?id=1161
http://www.delisr.ec.europa.eu/english/whatsnew.asp?id=1161
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113529.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113529.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113542.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113542.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113629.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113629.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113593.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113593.pdf
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 28/03/2010 
 

 Statement by HR Catherine Ashton on agreement between United States and Russia on new strategic arms reduction treaty (START)  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113631.pdf 
 

  
 

 29/03/2010 
 

 Statement by HR Catherine Ashton on metro explosions in Moscow  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113634.pdf 

 
 

 31/03/2010 
 

 Joint statement by HR Catherine Ashton and Commissioner Štefan Füle on the Serbian Declaration on Srebrenica  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113647.pdf 

 

01/04/2010 

Statement by High Representative Catherine Ashton on Guinea Bissau 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113649.pdf 

 
 

 07/04/2010 
 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the Opposition unrests in Kyrgyzstan 
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113660.pdf 
 

  
 

 08/04/2010 
 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the political situation in Thailand  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113665.pdf 
 

  
 

 08/04/2010 
 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the situation in Kyrgyzstan  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113664.pdf 
 

  
 

 09/04/2010 
 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the upcoming elections in Sudan  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113666.pdf 
 

  
 

 10/04/2010 
 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on Polish plane crash  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113681.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113631.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113631.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113634.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113634.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113647.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113647.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113649.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113649.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113660.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113660.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113665.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113665.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113664.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113664.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113666.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113666.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113681.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113681.pdf
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 13/04/2010 
 

 Statement by HR Catherine Ashton on the Parliamentary Elections in Sri Lanka  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113711.pdf 
 

  
 

 13/04/2010 
 

 Statement by HR Catherine Ashton on the political situation in Thailand  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113710.pdf 
 

  
 

 17/04/2010 
 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the helicopter crash in Haiti 
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113884.pdf 
 

  
 

 19/04/2010 
 

 Statement by HR/VP Catherine Ashton on elections in Sudan  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113893.pdf 
 

  
 

 20/04/2010 
 

 Statement by HR Catherine Ashton on adoption of Constitutional Amendment in Pakistan  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113904.pdf 

 
 

 11/05/2010 
 

 Statement by HR Catherine Ashton on the adoption of negotiating directives for Association Agreements between the EU and 

Armenia, Azerbaijan and Georgia  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114367.pdf 

 
 

 12/05/2010 
 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the State of Emergency in Egypt  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114450.pdf 
 

  
 

 14/05/2010 
 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on Kyrgyzstan  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114462.pdf 
 

  
 

 17/05/2010 
 

 Statement by HR/VP Catherine Ashton, on Moldova/Transnistria  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/114472.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113711.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113711.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113710.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113710.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113884.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113884.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113893.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113893.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113904.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113904.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114367.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114367.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114367.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114450.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114450.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114462.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114462.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/114472.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/114472.pdf
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 18/05/2010 
 

 Statement by High Representative Catherine Ashton recalling the EU position on the Falkland Islands  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114503.pdf 
 

  
 

 21/05/2010 
 

 Statement by High Representative Catherine Ashton and Commissioner Stefan Füle on Albania  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/114591.pdf 
 

  
 

 21/05/2010 
 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on Nagorno Karabakh  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114603.pdf 
 

  
 

 21/05/2010 
 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the political situation in Thailand  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114598.pdf 
 

  
 

 22/05/2010 
 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on Iran  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114609.pdf 

 
 

 24/05/2010 
 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the Federal Republic of Nigeria  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114610.pdf 

 
 

 25/05/2010 
 

 Statement by HR Catherine Ashton on the Legislative Elections in Ethiopia 
 

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/607&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en 
 

  
 

 25/05/2010 
 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the UNRWA attack 
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114630.pdf 
 

  
 

 25/05/2010 
 

 Statement by HR Catherine Ashton on 10th anniversary of Optional Protocols to UN Convention on the Rights of the Child on the 

involvement of children in armed conflict  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114629.pdf 
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http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114609.pdf
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http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/607&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
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 28/05/2010 
 

 Burundi: Statement by HR/VP Ashton and Commissioner Piebalgs on the communal elections of 24 May  
 

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/633&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en 
 

  
 

 28/05/2010 
 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the Lahore attacks 
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114695.pdf 
 

  
 

 29/05/2010 
 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the outcome of the NPT Review Conference  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114696.pdf 
 

  
 

 30/05/2010 
 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on train derailment in India  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114697.pdf 
 

  
 

 31/05/2010 
 

 Reaction of High Representative Catherine Ashton on Israel's military operation against Gaza flotilla  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114726.pdf 
 

 01/06/2010 
 

 Joint statement by High Representative Catherine Ashton and Minister for Foreign Affairs of the Russian Federation Sergey Lavrov  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/114733.pdf 
 

  
 

 02/06/2010 
 

 Statement by HR Catherine Ashton on the publication of the certified results of the Iraqi elections  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114787.pdf 

 
 

 09/06/2010 
 

 Statement by the E3+3 with the support of the EU High Representative following the adoption of UN Security Council Resolution 

1929 on the Iranian nuclear programme  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115039.pdf 

 
 

 11/06/2010 
 

 Joint statement by High Representative / Vice President Catherine Ashton and Home Affairs Commissioner Cecilia Malmström on 

the release of Max Göldi  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115109.pdf 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/633&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
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 11/06/2010 
 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the new clashes in Kyrgyzstan  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115125.pdf 
 

  
 

 28/06/2010 
 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the constitutional referendum in Kyrgyzstan  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115525.pdf 
 

  
 

 30/06/2010 
 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on Israel-Palestinian proximity peace talks  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115546.pdf 
 

  
 

 01/07/2010 
 

 Statement by HR Catherine Ashton on the Presidential Elections in the Republic of Guinea  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115586.pdf 
 

 02/07/2010 
 

 Déclaration de Madame Catherine Ashton, Haute Représentante, sur les élections présidentielles au Burundi  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/FR/foraff/115597.pdf 
 

  
 

 05/07/2010 
 

 Statement by Catherine Ashton, High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy/European 

Commission Vice-President on announcement by Israel on Gaza blockade  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115675.pdf 
 

  
 

 06/07/2010 
 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on imminent executions in Iran  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115714.pdf 
 

  
 

 08/07/2010 
 

 Statement by HR Catherine Ashton following the vote in the European Parliament on the European Union External Action Service  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115736.pdf 

 
 

 08/07/2010 
 

 Statement by HR Catherine Ashton on the announcement of the liberation of 52 political prisoners in Cuba 
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115737.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115125.pdf
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 09/07/2010 
 

 Statement by HR Catherine Ashton on further ships carrying humanitarian aid to Gaza  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115755.pdf 

 
 

 11/07/2010 
 

 Statement by High Representative Catherine Ashton and EU Commissioner for Enlargement and Neighbourhood Policy Stefan Füle 

on the occasion of the 15th commemoration of Srebrenica  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115756.pdf 
 

 12/07/2010 
 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the attacks in Uganda  
 

 http://consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115768.pdf 
 

  
 

 19/07/2010 
 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the national dialogue process in Yemen  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115882.pdf 
 

  
 

 28/07/2010 
 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the death penalty in Japan  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116068.pdf 
 

  
 

 03/08/2010 
 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on Israel-Lebanon border incident  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116096.pdf 

 
 

 11/08/2010 
 

 Statement by High Representative Catherine Ashton following phone call with Russian Foreign Minister Sergey Lavrov to offer 

support in wake of recent fires in Russia  
 

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/367&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en 
 

  
 

 11/08/2010 
 

 Statement by the High Representative Catherine Ashton and EU Commissioner for Development Andris Piebalgs on the Presidential 

Elections in Rwanda  
 

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/366&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en 
 

  
 

 11/08/2010 
 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the recent mudslides in China  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116136.pdf 
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 12/08/2010 
 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the ratification of the Rome Statute of the International Criminal Court by 

Seychelles  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116138.pdf 

 
 

 13/08/2010 
 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on Russian plans on missile deployment in Abkhazia  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116161.pdf 
 

  
 

 18/08/2010 
 

 Statement by High Representative Catherine Ashton following her call with UN Secretary-General Ban Ki-moon  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116221.pdf 
 

  
 

 19/08/2010 
 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the ratification of the Rome Statute of the International Criminal Court by 

Saint Lucia  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116222.pdf 
 

  
 

 20/08/2010 
 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on resumption of direct talks between Israel and the Palestinians  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116227.pdf 
 

  
 

 24/08/2010 
 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on Azerbaijan's Supreme Court judgment of 19 August concerning the two 

youth organization members  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116230.pdf 

 

24/08/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton on terrorist attack in Somalia 
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116231.pdf 
 

  
 

  
 

 27/08/2010 
 

 Joint statement by Catherine Ashton, the High Representative, and Andris Piebalgs, the EU Development Commissioner, on the 

resurgence of violence in North Kivu, DRC. 
 

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1074&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en 
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 01/09/2010 
 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the attack in the Middle East  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116258.pdf 
 

  
 

 02/09/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the launch of direct talks on the Middle East 
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116267.pdf 
 

  
 

 08/09/2010 
 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the next steps at the UN concerning the advisory opinion on Kosovo  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116353.pdf 
 

  

10/09/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the adoption of the UN General Assembly resolution on the ICJ opinion 

on Kosovo  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116439.pdf 

 

17/09/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton ahead of the parliamentary elections in Afghanistan  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116588.pdf 

 

22/09/2010 

Middle East Quartet Statement  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116664.pdf 

 

22/09/2010 

Human rights failures in the Democratic Republic of Congo 

http://www.eutrio.be/pressrelease/olivier-chastel-human-rights-failures-democratic-republic-congo 

 

22/09/2010 

Statement delivered by EU High Representative Catherine Ashton on behalf on the E3+3  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116679.pdf 

 

24/09/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton on remarks made by Iranian President Mahmoud Ahmadinejad at the UN 

General Assembly 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116685.pdf 
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http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116664.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116664.pdf
http://www.eutrio.be/pressrelease/olivier-chastel-human-rights-failures-democratic-republic-congo
http://www.eutrio.be/pressrelease/olivier-chastel-human-rights-failures-democratic-republic-congo
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116679.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116679.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116685.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116685.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116685.pdf
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25/09/2010 

Remarks by High Representative Catherine Ashton at the informal meeting of EU Defence Ministers Ghent, 23 and 24 September 

2010 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116710.pdf 

 

27/09/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the Middle East peace talks  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116778.pdf 

 

30/09/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton on events in Ecuador  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116856.pdf 

 

01/10/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton following her visit to the Middle East  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116860.pdf 

 
 

 05/10/2010 
 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on elections in Bosnia and Herzegovina  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116889.pdf 

05/10/2010 
 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the 10th anniversary of democratic changes in Serbia  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116890.pdf 
 

  
 

 07/10/2010 
 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the pardon of Ethiopian opposition leader Birtukan Midekssa  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116917.pdf 
 

  
 

 08/10/2010 
 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on Nobel Peace Prize being awarded to Liu Xiaobo  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116987.pdf 

 
 

 11/10/2010 
 

 Nouveau Chef de mission pour EUSEC RD Congo  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/FR/foraff/116991.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116710.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116710.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116710.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116778.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116778.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116856.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116856.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116860.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116860.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116889.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116889.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116890.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116890.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116917.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116917.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116987.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116987.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/FR/foraff/116991.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/FR/foraff/116991.pdf
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 11/10/2010 
 

 Nouveau chef de mission pour EUPOL RD Congo  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/FR/foraff/116990.pdf 

 
 

 11/10/2010 
 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the Kyrgyzstan elections  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116989.pdf 

 
 

 14/10/2010 
 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the ratification of the Rome Statute of the International Criminal Court 

by the Republic of Moldova  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117068.pdf 
 

  
 

 18/10/2010 
 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the removal of the Russian checkpoint from the village of Perevi in 

Georgia  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117147.pdf 

 
 

 20/10/2010 
 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton and European Commissioner for Enlargement Stefan Füle on Ukraine before 

the European Parliament  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117230.pdf 

 
 

 25/10/2010 
 

 High Representative Catherine Ashton nominates the top management of the External Action Service 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/117313.pdf 

 
 

 01/11/2010 
 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the referendum in Niger  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117525.pdf 

 

02/11/2010 

Statement by High Representative / Vice-president Mrs Catherine Ashton on the Côte d’Ivoire elections 
 

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1457&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/FR/foraff/116990.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/FR/foraff/116990.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116989.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116989.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117068.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117068.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117068.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117147.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117147.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117147.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117230.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117230.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117230.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/117313.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/117313.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117525.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117525.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1457&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1457&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
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 02/11/2010 
 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the General Elections in the United Republic of Tanzania  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117530.pdf 
 

  
 

 08/11/2010 
 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the Presidential Elections in the Republic of Guinea  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117582.pdf 
 

  
 

  
 

 08/11/2010 
 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the Parliamentary elections in Azerbaijan  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117582.pdf 
 

  
 

 12/11/2010 
 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the election of the speaker of the Iraqi Parliament  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117700.pdf 
 

  
 

 13/11/2010 
 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the release of Aung San Suu Kyi  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117708.pdf 
 

  
 

 16/11/2010 
 

 EU High Representative Catherine Ashton appoints the Permanent Chair of the Political and Security Committee Policy  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117740.pdf 
 

  
 

 20/11/2010 
 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the occasion of the Universal Children's Day  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117891.pdf 

 
 

 23/11/2010 
 

 Statement by EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy Catherine Ashton on North Korean attack on South 

Korean Island 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117954.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117530.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117530.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/117573.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117582.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117582.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117582.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117700.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117700.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117708.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117708.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117740.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117740.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117891.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117891.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117954.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117954.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117954.pdf
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 23/11/2010 
 

 EU HR/VP Catherine Ashton appoints new Head of EU Delegation to WTO  
 

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/606&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en 
 

  
 

 25/11/2010 
 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the non-use of force commitment announced by Georgian President 

Saakashvili  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118001.pdf 

 
 

 30/11/2010 
 

 Statement by High Representative Catherine Ashton and Commissioner Stefan Füle on the parliamentary elections in the Republic of 

Moldova  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118093.pdf 

 

01/12/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the second round of presidential elections in Côte d'Ivoire 
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118116.pdf 
 

  
 

 02/12/2010 
 

 EU High Representative Catherine Ashton appoints EEAS Managing Director for Crisis Response  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118159.pdf 
 

  
 

 03/12/2010 
 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the forest fires in northern Israel  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118198.pdf 
 

  
 

 04/12/2010 
 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on Ivory Coast election results  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118213.pdf 
 

  
 

 05/12/2010 
 

 Statement by High Representative Catherine Ashton welcoming the IAEA nuclear fuel bank  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118216.pdf 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/606&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/606&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118001.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118001.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118001.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118093.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118093.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118093.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118116.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118116.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118159.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118159.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118198.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118198.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118213.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118213.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118216.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118216.pdf
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 06/12/2010 
 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the elections to the People's Assembly of Egypt  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118243.pdf 

 

06/12/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton and EU Commissioner for Development Andris Piebalgs on the Presidential 

Elections in Guinea  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118252.pdf 

 

07/12/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton on behalf of E3+3 after the talks with Iran  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118263.pdf 

 

08/12/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the announcement of preliminary results of elections in the Republic of 

Haiti  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118345.pdf 

08/12/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the Middle East Peace Process  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118344.pdf 
 

  

10/12/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton on Nobel Peace Prize winner Liu Xiaobo  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118406.pdf 
 

  

13/12/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton and European Commissioner for Enlargement Štefan Füle on Kosovo 

elections  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118432.pdf 
 

  

14/12/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the passing of Ambassador Holbrooke  

http://consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118462.pdf 

 

14/12/2010 

EU High Representative Catherine Ashton appoints two Managing Directors for the External Action Service  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118477.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118243.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118243.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118252.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118252.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118252.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118263.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118263.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118345.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118345.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118345.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118344.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118344.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118406.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118406.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118432.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118432.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118432.pdf
http://consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118462.pdf
http://consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118462.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118477.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118477.pdf
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15/12/2010 

EU HR/VP Catherine Ashton - Statement on Ivory Coast, European Parliament Strasbourg, 15 December 2010  
 

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/758&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=e

n 
 

  
 

 15/12/2010 
 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on Sakharov Prize  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118505.pdf 

 
 

 15/12/2010 
 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on recent bomb attacks in Chabahar 
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118537.pdf 
 

  
 

 16/12/2010 
 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the Middle East  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118541.pdf 
 

  
 

 17/12/2010 
 

 EU High Representative Catherine Ashton appoints Director of the European Union Situation Centre (SITCEN) for the External 

Action Service  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/esdp/118626.pdf 
 

  
 

 18/12/2010 
 

 EU High Representative Catherine Ashton welcomes the establishment of new coalition government in the Kyrgyz Republic  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118630.pdf 
 

  
 

  
 

  
 

 20/12/2010 
 

 SUDAN: EU to observe the South Sudan Referendum  
 

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1755&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en 
 

  
 

 20/12/2010 
 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the presidential elections in Belarus  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118650.pdf 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/758&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/758&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/758&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118505.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118505.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118537.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118537.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118541.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118541.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/esdp/118626.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/esdp/118626.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/esdp/118626.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118630.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118630.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1755&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1755&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118650.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118650.pdf


 

12562/11   MF/pfa 118 

BIJLAGE DG K   NL 

 

  
 

 21/12/2010 
 

 EU High Representative Catherine Ashton appoints two new Managing Directors for the External Action Service  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118656.pdf 
 

  
 

 21/12/2010 
 

 Statement by the High Representative, Catherine Ashton on the formation of a new Government of Iraq  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118659.pdf 
 

  
 

 23/12/2010 
 

 EU High Representative Catherine Ashton appoints the permanent chairs of several Working Groups in the Council  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118693.pdf 
 

  
 

 23/12/2010 
 

 Statement by Catherine Ashton, EU High Representative for Foreign Affairs, on ratification by the U.S. Senate of the START Treaty  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118696.pdf 

 
 

 23/12/2010 
 

 Joint Statement by EU High Representative Catherine Ashton and US Secretary of State Hillary Clinton on the post-Presidential 

Elections situation in Belarus 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118697.pdf 

 
 

 30/12/2010 
 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the Khodorkovskii/Lebedev case  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118699.pdf 

 

 

 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118656.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118656.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118659.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118659.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118693.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118693.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118696.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118696.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118697.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118697.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118697.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118699.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118699.pdf
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 Statements by the Spokesperson 
 

  
 

 19/01/2010 
 

 Chile Presidential elections, statement by spokesperson of High Representative Catherine Ashton  
 

 http://eeas.europa.eu/chile/docs/statement_ashton_210110_en.pdf 
 

  
 

 10/02/2010 
 

 Statement by the Spokesperson of the High Representative / Vice President Catherine Ashton on the situation in Sri Lanka  
 

 http://eeas.europa.eu/statements/docs/statement_ashton_sri_lanka_en.pdf 
 

  
 

 19/02/2010 
 

 Statement by the Spokesperson of the High Representative / Vice President Catherine Ashton on Niger  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/112931.pdf 
 

  
 

 25/02/2010 
 

 Statement by the Spokesperson of HR Catherine Ashton, on the death of Mr Tamayo in Cuba  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113057.pdf 
 

  
 

 26/02/2010 
 

 Statement by the Spokesperson of HR Catherine Ashton, on acts of violence in Chittagong Hill Tracts, Bangladesh 
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113070.pdf 
 

  
 

 26/02/2010 
 

 Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton, on heritage sites in Hebron and Bethlehem  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113080.pdf 
 

  
 

 01/03/2010 
 

 Statement by the Spokesperson of HR Catherine Ashton, on Nigeria  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113083.pdf 

 

01/03/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton,on the rejection of Aung San Suu Kyi's appeal by the Supreme Court of 

Burma/Myanmar  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113102.pdf 

http://eeas.europa.eu/chile/docs/statement_ashton_210110_en.pdf
http://eeas.europa.eu/chile/docs/statement_ashton_210110_en.pdf
http://eeas.europa.eu/statements/docs/statement_ashton_sri_lanka_en.pdf
http://eeas.europa.eu/statements/docs/statement_ashton_sri_lanka_en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/112931.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/112931.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113057.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113057.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113070.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113070.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113080.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113080.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113083.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113083.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113102.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113102.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113102.pdf
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18/03/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton, on Sahel region 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113427.pdf 

 

04/04/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton, on the car bomb attacks in Iraq  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113654.pdf 

 

05/04/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton,on the attacks in Pakistan  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113655.pdf 

 

09/04/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton, on Kyrgyzstan  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113669.pdf 

 

23/04/2010 

Statement by the spokesperson of HR Ashton on New Zealand joining the UN Declaration on the Rights of Indigenous People  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113952.pdf 

 

26/04/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton, on the normalisation of relations between Turkey and Armenia  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/114008.pdf 

 

30/04/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on the political situation in Nepal  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114126.pdf 

 

01/05/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on the resumption of executions in Taiwan  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114127.pdf 

 

04/05/2010 

Statement by the Spokesperson of HR Catherine Ashton, on the recent attacks against mosques in Somalia  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/114173.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113427.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113427.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113654.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113654.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113655.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113655.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113669.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113669.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113952.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113952.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/114008.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/114008.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114126.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114126.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114127.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114127.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/114173.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/114173.pdf
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11/05/2010 

Statement by the Spokesperson of HR Catherine Ashton on attacks in Iraq  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114396.pdf 

 

28/05/2010 

Statement by the spokesperson of High Representative Catherine Ashton on the flotilla sailing to Gaza  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114694.pdf 

 

02/06/2010 

Déclaration par la Porte-parole de la Haute Représentante Catherine Ashton sur la situation politique aux Comores  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114806.pdf 

 

 

04/06/2010 

Statement by the spokesperson of High Representative Catherine Ashton on the death of Floribert Chebeya Bahizire, Executive 

Director of the organisation "La Voix des Sans Voix"  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115001.pdf 

 

09/06/2010 

Statement by the spokesperson of High Representative Catherine Ashton on the Qatari mediation between Djibouti and Eritrea  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115019.pdf 

 

22/06/2010 

Statement by the Spokesperson of High Representative Catherine Ashton on Nagorno-Karabakh  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115451.pdf 

 

23/06/2010 

Statement by the Spokesperson of High Representative Catherine Ashton on terrorist attacks in Turkey  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115450.pdf 

 

25/06/2010 

Statement by the spokesperson of High Representative Catherine Ashton on Hong Kong  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115504.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114396.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114396.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114694.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114694.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114806.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114806.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115001.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115001.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115001.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115019.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115019.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115451.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115451.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115450.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115450.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115504.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115504.pdf
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30/06/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on the signature of the ECFA agreement between China and Taiwan  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115548.pdf 

 

02/07/2010 

Statement by the spokesperson of High Representative Catherine Ashton on the attack against the Data Darbar Sufi shrine in Lahore  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115611.pdf 

 

02/07/2010 

Statement by the Spokesperson of High Representative Catherine Ashton on the incident in Kosovo 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115647.pdf 

 

06/07/2010 

Statement by the Spokesperson of High Representative Catherine Ashton on Guinea Bissau  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115676.pdf 

 

08/07/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on the adoption of the Georgian Action Plan for Engagement for Abkhazia 

and South Ossetia  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115731.pdf 

 

16/07/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on the attacks in Iran  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115843.pdf 

 

16/07/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on the Political Crisis in the Maldives 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115849.pdf 

 

16/07/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on the murder of Rwandan politician  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115851.pdf 

 

16/07/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on death sentence in Gambia  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115852.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115548.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115548.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115611.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115611.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115647.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115647.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115676.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115676.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115731.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115731.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115731.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115843.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115843.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115849.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115849.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115851.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115851.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115852.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115852.pdf
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16/07/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on the expulsion of the acting Australian High Commissioner by Fiji  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115853.pdf 

 

19/07/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on suicide bombings in Iraq on Sunday 18 July 2010  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115881.pdf 

 

22/07/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on President Al-Bashir  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115899.pdf 

 

02/08/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on the Referendum on the formation of the Government of National Unity in 

Zanzibar 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116076.pdf 

 

03/08/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton in support of U.N. international Gaza flotilla probe  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116097.pdf 

 

13/08/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on the bomb attack in Bogota  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116160.pdf 
 

  

24/08/2010 

Statement by the Spokesperson of High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy on conviction of human 

rights defender Abdallah Abu Rahma  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116232.pdf 

 

25/08/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on explosions in Iraq  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116234.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115853.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115853.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115881.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115881.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115899.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115899.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116076.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116076.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116076.pdf
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http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116097.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116160.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116160.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116232.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116232.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116232.pdf
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27/08/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on President Al-Bashir's visit to Kenya  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116239.pdf 
 

  

02/09/2010 

Statement by the spokesperson of the HR Catherine Ashton on the attacks in Lahore  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116270.pdf 

 

03/09/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on the outcome of the launch of Middle East peace talks  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116277.pdf 

 

04/09/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on the murder of police officers in Colombia  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116278.pdf 

 

10/09/2010 

Statement by the spokesperson of the HR Catherine Ashton on the suicide bombing in Vladikavkaz  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116426.pdf 
 

  
 

 10/09/2010 
 

 Statement by the spokesperson of the HR Catherine Ashton on Georgian prisoner in Abkhazia 
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116458.pdf 
 

  
 

 14/09/2010 
 

 Statement by the spokesperson of the HR Catherine Ashton on the occasion of the appointment of Michelle Bachelet as the head of 

UN Women  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116496.pdf 
 

  
 

 17/09/2010 
 

 Statement by the spokesperson of the HR Catherine Ashton on Guinea  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116564.pdf 

 

18/09/2010 

Statement by the Spokesperson of the High Representative Catherine Ashton on the conviction of human rights defender Azimjan 

Askarov 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116602.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116239.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116239.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116270.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116270.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116277.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116277.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116278.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116278.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116426.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116426.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116458.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116458.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116496.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116496.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116496.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116564.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116564.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116602.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116602.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116602.pdf
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 24/09/2010 
 

 Statement by the spokesperson of High Representative Catherine Ashton on the bombing in Mahabad, Iran  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116684.pdf 

 
 

 01/10/2010 
 

 Statement by the spokesperson of High Representative Catherine Ashton on the bombing in Abuja, Nigeria  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116866.pdf 
 

  
 

 08/10/2010 
 

 Statement by the spokesperson of High Representative Catherine Ashton on the appointment of Admiral Bubu Na Tchuto  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116986.pdf 

 
 

 09/10/2010 
 

 Statement by the spokesperson of EU High Representative Catherine Ashton on the attack in Afghanistan  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116988.pdf 
 

  
 

 19/10/2010 
 

 Statement by the spokesperson of EU High Representative Catherine Ashton on the attack in Parliament in Chechnya  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/117180.pdf 
 

  
 

 20/10/2010 
 

 Statement by the spokesperson of the HR Catherine Ashton on the attack on the convoy of the UN Secretary General's Special 

Representative in Iraq  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117226.pdf 
 

  
 

 01/11/2010 
 

 Statement by the spokesperson of EU High Representative Catherine Ashton following the attack against worshipers at Our Lady of 

Salvation Church in Baghdad, Iraq  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117529.pdf 
 

  
 

 02/11/2010 
 

 Statement by the spokesperson of EU High Representative Catherine Ashton on possible execution of Sakineh Mohammadi-Ashtiani  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117531.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116684.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116684.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116866.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116866.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116986.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116986.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116988.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116988.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/117180.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/117180.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117226.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117226.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117226.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117529.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117529.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117529.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117531.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117531.pdf
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 03/11/2010 
 

 Statement by the spokesperson of EU High Representative Catherine Ashton on the recent bomb attacks in Iraq  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117535.pdf 
 

  
 

 05/11/2010 
 

 Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on the attacks in Pakistan  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117546.pdf 
 

  
 

 08/11/2010 
 

 Statement by the spokesperson of Catherine Ashton, EU High Representative/Commission Vice-President on the human rights 

situation in Sudan  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117574.pdf 
 

  
 

 09/11/2010 
 

 Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on the announcement by Israel of a plan for the construction of new housing 

in East Jerusalem  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117590.pdf 
 

  
 

 10/11/2010 
 

 Statement by the Spokesperson of EU High Representative Catherine Ashton, on Western Sahara  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117686.pdf 
 

  
 

 12/11/2010 
 

 Statement by the Spokesperson of EU High Representative Catherine Ashton on a death penalty case in Pakistan  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117707.pdf 
 

  
 

 16/11/2010 
 

 Statement by the Spokesperson of EU High Representative Catherine Ashton, on Sudan  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117732.pdf 
 

  
 

 18/11/2010 
 

 Statement by the Spokesperson of EU High Representative Catherine Ashton, on Canada joining the UN Declaration on the Rights of 

Indigenous peoples  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/117804.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117535.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117535.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117546.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117546.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117574.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117574.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117574.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117590.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117590.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117590.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117686.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117686.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117707.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117707.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117732.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117732.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/117804.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/117804.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/117804.pdf
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 19/11/2010 

Statement by the Spokesperson of Catherine Ashton, EU HR on the Presidential elections in Guinea 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117858.pdf 

 
 

 19/11/2010 
 

 Statement by the Spokesperson of EU High Representative Catherine Ashton, on the release of bloggers in Azerbaijan  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117884.pdf 

 
 

 25/11/2010 
 

 Statement by the Spokesperson of EU High Representative Catherine Ashton, on second round of presidential elections in Côte 

d'Ivoire  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118008.pdf 
 

  
 

 01/12/2010 
 

 Statement by the spokesperson of EU High Representative Catherine Ashton on the second round of presidential elections in Côte 

d'Ivoire  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118132.pdf 

 
 

 09/12/2010 
 

 Statement by the spokesperson of Catherine Ashton, EU High Representative, on exports from Gaza  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118351.pdf 

 
 

 17/12/2010 
 

 Statement by the spokesperson of EU High Representative Catherine Ashton on the situation in Côte d’Ivoire  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118573.pdf 
 

  
 

 20/12/2010 
 

 Statement by the spokesperson of Catherine Ashton, EU High Representative, on the post-electoral situation in Belarus  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118638.pdf 
 

  
 

 22/12/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton, on the United States of America joining the UN Declaration on the Rights of 

Indigenous Peoples 
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118689.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117858.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117858.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117884.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117884.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118008.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118008.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118008.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118132.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118132.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118132.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118351.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118351.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118573.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118573.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118638.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118638.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118689.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118689.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118689.pdf
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 23/12/2010 
 

 Statement by the spokesperson of EU High Representative Catherine Ashton on the situation in Côte d'Ivoire  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118694.pdf 

 

27/12/2010 

Statement by the spokesperson of EU High Representative Catherine Ashton on the second prosecution of Mikhail Khodorkovskii 

and Platon Lebedev  
 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118698.pdf 
 

  
 

  

 

 

 

 

Local Statements 
 

  
 

 20/01/2010 
 

 EU Local Statement by EU Heads of Mission on the trial of Mr Le Cong Dinh, Mr Nguyen Tien Trung, Mr Tran Huynh Duy Thuc 

and Mr Le Thang Long on 20 January 2010 http://www.ambhanoi.um.dk/en/menu/AboutUs/News/Statement  

 

28/01/2010 

Joint statement by the Heads of Mission of the EU, NATO, OSCE and the United States in Skopje  

http://www.osce.org/skopje/item_1_42501.html  

 
 

 18/02/2010 
 

 EU statement on Eritrea’s relations with the African Union 
 

 http://eeas.europa.eu/statements/local/eu_statement_eritrea_au_en.pdf 

 
 

 25/03/2010 
 

 Local EU Statement on Sudan  
 

 http://ec.europa.eu/delegations/delsdn/en/eu_and_sudan/news18.htm 

 
 

 01/04/2010 
 

 EU Local Statement on the sinking of the South Korean ship  
 

 http://eeas.europa.eu/statements/local/2010_0401_korea_en.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118694.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118694.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118698.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118698.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118698.pdf
http://www.ambhanoi.um.dk/en/menu/AboutUs/News/StatementByTheEUHeadsOfMissionOnTheTrialOfMrLeCongDinhMrNguyenTienTrungMrTranHuynhDuyThucAndMrLeThan.htm
http://www.ambhanoi.um.dk/en/menu/AboutUs/News/StatementByTheEUHeadsOfMissionOnTheTrialOfMrLeCongDinhMrNguyenTienTrungMrTranHuynhDuyThucAndMrLeThan.htm
http://www.ambhanoi.um.dk/en/menu/AboutUs/News/Statement
http://www.osce.org/skopje/item_1_42501.html
http://www.osce.org/skopje/item_1_42501.html
http://eeas.europa.eu/statements/local/eu_statement_eritrea_au_en.pdf
http://eeas.europa.eu/statements/local/eu_statement_eritrea_au_en.pdf
http://ec.europa.eu/delegations/delsdn/en/eu_and_sudan/news18.htm
http://ec.europa.eu/delegations/delsdn/en/eu_and_sudan/news18.htm
http://eeas.europa.eu/statements/local/2010_0401_korea_en.pdf
http://eeas.europa.eu/statements/local/2010_0401_korea_en.pdf
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 15/04/2010 
 

 EU local statement on homophobia and gender in education  

http://ec.europa.eu/delegations/albania/press_corner/all_news/news/2010/20100415_01_en.htm 

 
 

 16/04/2010 
 

 Déclaration des Chefs de Mission de l'Union européenne au Niger  
 

 http://www.delner.ec.europa.eu/documents/Communique160410.pdf 

 
 

 21/04/2010 
 

 EU Local Statement on the case of journalist Ernest Vardanyan  

http://www.delmda.ec.europa.eu/whatsnew/press_releases_en.shtml#21042010 

 

22/04/2010 

EU Local Statement on the breach of the de facto moratorium on the death penalty in Gaza  

http://www.maec.es/subwebs/Consulados/Jerusalen/es/Home/Documents 

 

27/04/2010 

Joint statement by the Heads of Mission of the EU, NATO, OSCE and the United States in Skopje  

http://www.osce.org/skopje/item_1_43658.html 

 

06/05/2010 

EU statement on the report by the High Commissioner on National Minorities on his recent visit to Kyrgyzstan  

http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May 

 

06/05/2010 

EU statement on the railway shipment dispute between Tajikistan and Uzbekistan  

http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May 

 

06/05/2010 

EU statement on the case against human rights defender Evgeniy Zhovtis  

http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May 

 

06/05/2010 

EU statement on the detention of Nematillo Botakuziev by the authorities in Tajikistan  

http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May 

http://ec.europa.eu/delegations/albania/press_corner/all_news/news/2010/20100415_01_en.htm
http://ec.europa.eu/delegations/albania/press_corner/all_news/news/2010/20100415_01_en.htm
http://www.delner.ec.europa.eu/documents/Communique160410.pdf
http://www.delner.ec.europa.eu/documents/Communique160410.pdf
http://www.delmda.ec.europa.eu/whatsnew/press_releases_en.shtml#21042010
http://www.delmda.ec.europa.eu/whatsnew/press_releases_en.shtml#21042010
http://www.maec.es/subwebs/Consulados/Jerusalen/es/Home/Documents/EU%20local%20statement%20on%20the%20breach%20of%20the%20de%20facto%20moratorium%20on%20executions%20in%20Gaza.doc
http://www.maec.es/subwebs/Consulados/Jerusalen/es/Home/Documents
http://www.osce.org/skopje/item_1_43658.html
http://www.osce.org/skopje/item_1_43658.html
http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May/PC%20no.808%20-%20EU%20on%20HCNM%20report%20on%20visit%20to%20KYR.pdf
http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May
http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May/PC%20no.808%20-%20EU%20on%20TAJ-UZB%20railway%20dispute.pdf
http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May/PC%20no.808%20-%20EU%20on%20TAJ-UZB%20railway%20dispute.pdf
http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May/PC%20no.808%20-%20EU%20on%20HR%20defender%20E.Zhovtis.pdf
http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May/PC%20no.808%20-%20EU%20on%20HR%20defender%20E.Zhovtis.pdf
http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May/PC%20no.808%20-%20EU%20on%20detention%20of%20N.Botakuziev%20by%20TAJ%20authorities.pdf
http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May
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12/05/2010 

Local EU Statement on the death in custody of PUDEMO member Sipho Jele  

http://www.delswz.ec.europa.eu/whatsnew 

 

13/05/2010 

EU statement on Uzbekistan  

http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May/PC%20no.809%20-

%20EU%20reply%20to%20Amb.Venczel,%20Project%20Co-ordinator%20UZB.pdf 

 

13/05/2010 

EU statement in response to Amb. Venczel, OSCE Project Co-ordinator in Uzbekistan 

http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May 

 

18/05/2010 

Statement by the EU Special Representative and Head of Delegation to Afghanistan, Ambassador Vygaudas Usackas  

http://www.delafg.ec.europa.eu/en/downloadable_documents/Nov_2008/Press_Release/PR_1 

 

18/05/2010 

EU local statement on the executions in Gaza  

http://ukinbelarus.fco.gov.uk/en/news/?view=News&id=22265992 

 

21/05/2010 

Local EU Statement on raids on the "Tell the Truth" civic campaign in Belarus  

http://ukinbelarus.fco.gov.uk/en/news/?view=News&id=22265992 

 

27/05/2010  

Local EU Statement on Sudan  

http://ec.europa.eu/delegations/delsdn/en/eu_and_sudan/news19.html 

 

31/05/2010 

EU statement in response to the Head of the OSCE Centre in Bishkek, Ambassador Andrew Tesoriere  

http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May/PC%20no.811%20-

%20EU%20reply%20to%20Amb.Tresoriere,%20HoC%20Bishkek.pdf 

 

10/06/2010 

Local EU Statement on the law on TV and Radio in Armenia  

http://eeas.europa.eu/delegations/armenia/press_corner/all_news/news/2010/20100610_en.htm 

http://www.delswz.ec.europa.eu/whatsnew/EU%20Declaration%20on%20the%20death%20in%20custody%20of%20PUDEMO%20member%20Sipho%20Jele.pdf
http://www.delswz.ec.europa.eu/whatsnew
http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May/PC%20no.809%20-%20EU%20on%20UZB.pdf
http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May/PC%20no.809%20-%20EU%20reply%20to%20Amb.Venczel,%20Project%20Co-ordinator%20UZB.pdf
http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May/PC%20no.809%20-%20EU%20reply%20to%20Amb.Venczel,%20Project%20Co-ordinator%20UZB.pdf
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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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