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Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa dla Parlamentu Europejskiego  

 

 

1. Zgodnie z porozumieniem międzyinstytucjonalnym z dnia 17 maja 2006 r. lit. G, pkt 43 

„każdego roku prezydencja Rady konsultuje się z Parlamentem Europejskim w sprawie 

dokumentu perspektywicznego Rady, który zostanie przekazany do dnia 15 czerwca dla 

danego roku, określającego główne aspekty i podstawowe wybory w zakresie WPZiB, łącznie 

ze skutkami finansowymi dla budżetu ogólnego Unii Europejskiej oraz oceną środków 

wprowadzonych w roku n-1.”. 

 

2. Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa na posiedzeniach w dniach 1 i 5 lipca 2011 r. 

przeanalizował projekt sprawozdania w wersji przedstawionej w załączniku.  

 

3. W związku z tym Coreper proszony jest o przyjęcie projektu sprawozdania i przekazanie go 

Radzie do zatwierdzenia.  
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WPROWADZENIE 

 

Celem tego dokumentu jest przedstawienie i ocena środków i działań podejmowanych w zakresie 

wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w roku 2010. Przedstawiono w nim również 

poglądy i podstawowe wybory, które będą służyć jako wytyczne polityki zagranicznej UE 

w nadchodzących miesiącach. Podstawą niniejszego sprawozdania jest pkt. 43 Porozumienia 

międzyinstytucjonalnego w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami 

z 2006 roku. Jest ono również wyrazem zaangażowania wysokiej przedstawiciel w rozwój 

wszechstronnego dialogu z Parlamentem Europejskim dotyczącego polityki zagranicznej Unii 

Europejskiej, co ponownie podkreśliła ona w swoim oświadczeniu w sprawie odpowiedzialności 

politycznej z lipca 2010 roku. 

CZĘŚĆ PIERWSZA: PERSPEKTYWY NA ROK 2012 

Rok 2010 był przełomowy dla europejskiej polityki zagranicznej, wraz z wejściem w życie Traktatu 

z Lizbony i powołaniem Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ). Zmiany te pomyślnie 

zakończyły dziesięciolecie debat wewnątrzeuropejskich, skupiających się wokół reformy 

instytucjonalnej. Równocześnie wydarzenia tego roku wielokrotnie przypominały nam, dlaczego 

potrzebujemy europejskiej polityki zagranicznej. W świecie bardziej zintegrowanym 

i zglobalizowanym niż kiedykolwiek przedtem, stajemy przed coraz bardziej zróżnicowanymi, 

a równocześnie coraz mocniej ze sobą powiązanymi zagrożeniami: proliferacją, terroryzmem, 

przestępczością zorganizowaną, konfliktami regionalnymi, które istnieją obok zakłóceń 

w dostawach energii i konsekwencji, jakie niesie dla bezpieczeństwa zmiana klimatu. Należy do 

tego przystosować naszą politykę zagraniczną, aby jeszcze skuteczniej zażegnać te zagrożenia 

u samego ich źródła, które często znajduje się w niestabilnych i oddalonych częściach świata. Aby 

stworzyć warunki sprzyjające trwałym zmianom, musimy w coraz większym stopniu stosować 

podejście wszechstronne, korzystając z pełnego zakresu pozostających do naszej dyspozycji 

instrumentów dyplomatycznych, WPZiB, rozwojowych i handlowych. Realizacja odnowionej 

strategii w zakresie praw człowieka będzie istotnym elementem tych działań.  

Europejska Służba Działań Zewnętrznych została pomyślana właśnie jako narzędzie do 

prowadzenia takich działań. Skupia ona ekspertów biegłych w dyplomacji, zarządzaniu 

kryzysowym i rozwoju. Najważniejsze fundamenty już położono: ESDZ rozpoczęła działalność, 

zakończono także mianowanie wyższej kadry kierowniczej. Nie należy jednak lekceważyć wyzwań 

związanych z powołaniem tej służby, pamiętając że świat się nie zatrzyma, żeby na nas poczekać. 

Aby dopilnować, by służba ta mogła odgrywać rolę, do której została powołana, należy przyznać jej 

potrzebne środki. 
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Najważniejszym priorytetem jest proces transformacji, trwający obecnie na Bliskim Wschodzie 

i w Afryce Północnej. Niewątpliwie ma on wymiar historyczny. Niewiele osób przewidziało tempo 

i zakres zmian w Tunezji, Egipcie i innych państwach tego regionu. Podczas gdy w takich 

państwach jak Libia i Syria nadal trwają zamieszki, ogólnie rzecz ujmując „arabska wiosna” 

stworzyła potencjał do lepszego życia i odzyskania godności, umożliwiając poszanowanie praw 

człowieka, pluralizmu, praworządności, sprawiedliwości społecznej i równocześnie wzrost 

dobrobytu.   W ciągu jednego pokolenia nadarzyła się najważniejsza sposobność do wsparcia 

budowy demokratycznego, bardziej stabilnego i wolnego sąsiedztwa wokół naszego kontynentu. 

Reagując prawidłowo, możemy istotnie wpłynąć na bieg wydarzeń, w pełni uznając jednocześnie 

odpowiedzialność na szczeblu lokalnym.  

Unia Europejska może doradzać i pomagać, musi jednak również wsłuchiwać się w ambicje ludzi 

w tym regionie, i uznać, że tylko oni mogą decydować o swojej przyszłości. Równocześnie 

możemy odgrywać decydującą rolę. Partnerstwo będzie budowane wokół czterech elementów: 

przemian demokratycznych i budowy instytucji; ochrony praw człowieka; kontaktów z ludźmi, 

w tym ze społeczeństwem obywatelskim; oraz promowaniu trwałego wzrostu i rozwoju 

gospodarczego. Będzie ono również wymagało nawiązania osobistych stosunków z osobami 

odgrywającymi najważniejsze role w procesie zmian. Wysoka przedstawiciel rozpoczęła 

bezzwłocznie działania zmierzające w tym kierunku, składając wizyty w Egipcie, Tunezji i innych 

państwach tego regionu, co było oczywistym dowodem wsparcia ze strony UE.  

UE już w przeszłości okazała wielkie wsparcie, oferując pomoc humanitarną, pomoc w budowaniu 

instytucji oraz wspierając przygotowywanie do wyborów. W nadchodzących latach będziemy 

bazować na tych osiągnięciach. Przełoży się to na wspieranie rozwoju sprzyjającego włączeniu 

społecznemu oraz sprawiedliwości społecznej, w tym za pośrednictwem Europejskiego Banku 

Inwestycyjnego oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Oznaczać to będzie zwiększenie 

dostępu do rynku, tak by powiązania handlowe mogły się rozszerzyć, obejmując cały region basenu 

Morza Śródziemnego. Potrzebne będą odpowiednie i lepiej ukierunkowane środki finansowe. 

Będzie to również wymagało większej mobilności polegającej na ułatwianiu poszczególnym 

obywatelom, w szczególności młodzieży, przemieszczanie się po terytorium Unii Europejskiej 

i zdobywanie doświadczeń, przy równoczesnym gwarantowaniu prawidłowego podejścia do 

migracji i współpracy na rzecz walki z nielegalną migracją.  W dłuższej perspektywie naszym 

celem powinno być stworzenie głębokich i wszechstronnych stref wolnego handlu w całym 

regionie. 
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Poszczególne państwa w tym regionie będą wymagać zróżnicowanego podejścia, zgodnie 

z panującymi tam warunkami i ich aspiracjami. Jednak w przypadku gdy państwa te zechcą głębiej 

i szybciej wprowadzić reformy, UE odpowiednio zareaguje.  Unia dla Śródziemnomorza ma tu 

istotną rolę do odegrania, jednak potrzebuje nowego bodźca do realizacji swojego pełnego 

potencjału. 

Zmiany w całym świecie arabskim jeszcze bardziej uwypukliły potrzebę osiągnięcia postępów 

w procesie pokojowym na Bliskim Wschodzie. Naszym celem nadal jest sprawiedliwe i trwałe 

rozwiązanie konfliktu izraelsko–palestyńskiego, polegające na tym, że Państwo Izrael oraz 

niezależne, demokratyczne, integralne terytorialnie, suwerenne i samodzielne Państwo Palestyna 

będą bezpiecznie i pokojowo współistnieć obok siebie. Musimy dopilnować, by obecne wydarzenia 

zbliżały nas do tego celu, a nie od niego oddalały. W ostatnich miesiącach Unia Europejska, 

współpracując z naszymi partnerami z kwartetu, odegrała istotną rolę w zbliżaniu do siebie 

wszystkich stron. UE nadal będzie się angażować w tym zakresie. Wraz z podejmowaniem takich 

wysiłków dyplomatycznych, Unia Europejska gotowa jest ofiarować Palestyńczykom dalszą pomoc 

polityczną, finansową i w zakresie budowy instytucji. 

W innych rejonach naszego sąsiedztwa również w ciągu najbliższych miesięcy pojawi się wiele 

istotnych wyzwań. Unia Europejska będzie nadal odgrywać kluczową rolę na Bałkanach 

Zachodnich. Europejska perspektywa wciąż będzie wysyłać jasne sygnały wskazujące drogę do 

osiągnięcia głębszej integracji politycznej, podczas gdy rany spowodowane przez konflikt z lat 

dziewięćdziesiątych zabliźniają się. W ostatecznym rozrachunku tylko poszczególne państwa mogą 

wykonać trudne zadanie, polegające na transformacji służącej spełnieniu warunków europejskich, 

UE nadal jednak będzie służyć pomocą. Dialog między Belgradem a Prisztiną, rozpoczęty w roku 

2010, jest rzeczywistą szansą na zmianę dynamiki przez propagowanie współpracy, osiąganie 

postępów na drodze do Europy i poprawę warunków życia ludzi. UE nadal będzie ułatwiać 

prowadzenie tego dialogu. W Bośni i Hercegowinie wysoka przedstawiciel podejmowała w ramach 

nowej strategii UE wzmożone starania, by przerwać impas polityczny. 
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W naszym sąsiedztwie wschodnim zaangażowanie UE na rzecz propagowania bezpieczeństwa, 

demokracji i dobrobytu nadal będzie kluczowe. Sytuacja w poszczególnych krajach tego regionu 

jest zróżnicowana. Wydarzenia w Republice Mołdowy w ostatnim roku są zachęcające. Jeśli chodzi 

o Naddniestrze, pomimo zróżnicowanych sygnałów UE będzie dążyć do wzmocnienia swojej roli 

w ramach formatu rozwiązania 5+2 i będzie nakłaniać do wznowienia oficjalnych rozmów 

dotyczących porozumienia. Jednak w następstwie wyborów prezydenckich na Białorusi w grudniu 

zeszłego roku, UE nie pozostała żadna inna alternatywa oprócz podjęcia zdecydowanej reakcji. 

Z kolei sześć lat po pomarańczowej rewolucji na Ukrainie postępy w kierunku bardziej otwartego 

społeczeństwa demokratycznego nadal są nierównomierne. Rok 2011 umożliwia przeanalizowanie 

Partnerstwa Wschodniego, dwa lata po jego powołaniu, oraz zmierzenia się ze sposobami jak 

najskuteczniejszej kontynuacji naszego w nim uczestnictwa.   Unijna synergia czarnomorska ma do 

odegrania istotną rolę, ale potrzebuje nowego impulsu, by zrealizować swój pełen potencjał. 

Unia nadal ściśle angażuje się w Gruzji, w tym za pośrednictwem misji obserwacyjnej UE, oraz 

jako współprzewodniczący w rozmowach genewskich w sprawie odseparowanych regionów Osetii 

Południowej i Abchazji. Zarysowują się również możliwości naszego większego zaangażowania 

w sytuację w Górskim Karabachu.  

Do rozwiązania tych i innych problemów w naszym sąsiedztwie wschodnim, jak również 

kluczowych kwestii na scenie międzynarodowej, nadal rozstrzygające jest silne partnerstwo 

strategiczne z Rosją. Podstawą naszej współpracy z Rosją musi być zaangażowanie z zachowaniem 

zasad, w oparciu o dążeniu do wspólnych interesów, przy równoczesnym zdecydowanym 

opowiadaniu się za wartościami UE i z zachowaniem zdolności do skutecznego niwelowania 

różnic. 

Jeśli spojrzeć dalej, porządek światowy ewoluuje z bezprecedensową prędkością. Globalizacja oraz 

skutki kryzysu gospodarczego i finansowego przyspieszają przeniesienie ciężaru politycznego 

i gospodarczego do nowych, wschodzących potęg w Azji, Ameryce Łacińskiej i w innych 

miejscach świata. Coraz częściej państwa te będą miały decydujący głos w kwestiach o zasięgu 

światowym, w tym dotyczących wzrostu gospodarczego, handlu, zmiany klimatu i bezpieczeństwa. 

Proces unowocześnienia i reformowania architektury instytucji międzynarodowych, takich jak 

Organizacja Narodów Zjednoczonych i Międzynarodowy Fundusz Walutowy, służący 

odzwierciedleniu tej rzeczywistości, jest już teraz bardzo zaawansowany. W ciągu ostatniego roku 

UE, pod przewodnictwem wysokiej przedstawiciel, włożyła wiele wysiłku w rozszerzenie 

uczestnictwa UE w pracach ONZ. W następstwie przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 

rezolucji nr 65/276, UE w największym możliwym stopniu wykorzysta nowe możliwości. 
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W ostatnim dziesięcioleciu Unia Europejska rozwinęła partnerstwa strategiczne z państwami 

kształtującymi krajobraz dwudziestego pierwszego wieku: Stanami Zjednoczonymi, Rosją, 

Chinami, Brazylią i Indiami, jak również z Japonią, Meksykiem, Republiką Południowej Afryki, 

Republiką Korei i innymi. Jednym z priorytetów wysokiej przedstawiciel jest zwiększenie 

skuteczności tych partnerstw. Jesienią 2010 roku Rada Europejska rozpoczęła proces refleksji, 

prowadzony przez wysoką przedstawiciel, dotyczący sposobu wykorzystania przez nas postanowień 

Traktatu z Lizbony do osiągnięcia tego celu. Przedmiotowy proces będzie kontynuowany w roku 

2011. W tymże roku pojawią się również różnorodne możliwości przekształcenia konkluzji w 

działania, w tym w trakcie szczytów z Chinami i Indiami. Musimy wykorzystywać takie okazje, by 

ukierunkowywać nasze cele na kwestie gospodarcze i polityczne. W ostatnich miesiącach byliśmy 

np. świadkami poszerzania zakresu wspólnych działań podejmowanych z Indiami w kwestii 

bezpieczeństwa, w tym intensywniejszych kontaktów obejmujących przeciwdziałanie terroryzmowi 

oraz kontaktów między personelem wojskowym.  

Kwestia jądrowa Iranu nadal budzi głębokie zaniepokojenie Unii Europejskiej oraz całej 

społeczności międzynarodowej. Będziemy kontynuować, we współpracy z sześcioma najbardziej 

zaangażowanymi państwami, stosowanie podejścia dwutorowego, które wywiera na Iran presję, aby 

kraj ten dostosował się wymogów ustalonych przez Radę Bezpieczeństwa ONZ i Międzynarodową 

Agencję Energii Atomowej i powrócił do merytorycznych negocjacji, a równocześnie, w drodze 

negocjacji, oferowane są istotne bodźce służące budowie zaufania co do charakteru programu 

jądrowego Iranu. Sankcje stosowane od roku 2007 już teraz odniosły znaczny skutek. Jeśli Iran 

nadal będzie kroczył dotychczasową drogą, presja ulegnie zwiększeniu; równocześnie drzwi 

pozostają otwarte na prawdziwy dialog. Wysoka przedstawiciel, wraz z Chinami, Francją, 

Niemcami, Rosją, Stanami Zjednoczonymi i Zjednoczonym Królestwem, kieruje działaniami – 

i nadal będzie to czynić – zmierzającymi do przekonania irańskich przywódców, że muszą 

rozpocząć merytoryczny dialog.  

W Afganistanie i Pakistanie nastąpiły ogromne zmiany. UE będzie nadal dostarczać pomoc rządowi 

wybranemu w Afganistanie i przywracać większą stabilność po dziesięcioleciach zaniedbań 

i konfliktu. UE jest zaangażowana w perspektywie długoterminowej, oferując naszym partnerom 

z Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa (ISAF) oraz szerzej pojętej społeczności 

międzynarodowej pomoc w dziedzinach, w których możemy osiągnąć najlepsze rezultaty, również 

za pośrednictwem misji szkoleniowej EUPOL. Jesteśmy również zaangażowani w dalsze 

wspieranie rozwoju silnego, stabilnego i demokratycznego rządu w Pakistanie, propagującego 

wzrost gospodarczy i przeciwdziałającego ekstremizmowi. 
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Obraz kontynentu afrykańskiego jest zróżnicowany. Po latach niskiego wzrostu i złych rządów 

obecnie w wielu państwach afrykańskich widać rzeczywistą poprawę. Zachęcający jest również 

fakt, że Unia Afrykańska dąży do odgrywania istotniejszej roli w poszukiwaniu rozwiązań 

konfliktów regionalnych. Niemniej jednak wyzwania wciąż istnieją, zwłaszcza w Sudanie, gdzie 

stworzenie nowego państwa na południu powoduje wzrost napięcia, w szczególności w Abyei. UE 

gotowa jest wspomagać proces zmian. Jednak konflikty i przemoc polityczna nadal dotykają wiele 

obszarów kontynentu, w tym w Somalii i w regionie Sahel. Sytuacja w Zimbabwe wciąż pozostaje 

niestabilna. Piractwo jest kwestią budzącą zaniepokojenie w coraz większej liczbie państw na 

całym świecie. Unia Europejska nadal będzie zaangażowana na tym kontynencie, działając 

w ramach partnerstwa, które rozwinęliśmy w ostatnich latach z Unią Afrykańską, oraz za 

pośrednictwem misji cywilnych i wojskowych rozmieszczonych w tym regionie. 

Wzmocnienie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony jest kluczowe, by sprostać wielu tym 

wyzwaniom, co umożliwi nam walkę z brakiem bezpieczeństwa w sposób bardziej zintegrowany 

i wszechstronny podczas całego cyklu konfliktu. Podczas rzeczywistych presji na wydatki 

publiczne kluczowe będzie skuteczne wykorzystywanie zasobów. Ograniczenia te mogą jednak 

działać jako bodziec do dalszego scalania WPBiO dzięki większemu wykorzystaniu gromadzenia 

i wspólnego korzystania z kluczowych zdolności wojskowych, zwiększonemu potencjałowi 

w zakresie planowania i prowadzenia misji i operacji oraz przez integrację misji i operacji 

cywilnych i wojskowych. Ostatnio państwa członkowskie uruchomiły kilka inicjatyw w tej 

dziedzinie, korzystając z możliwości przewidzianych w Traktacie z Lizbony. Prace nad 

przyszłością WPBiO będą kontynuowane w roku 2011, na podstawie m.in. wniosków z naszych 

poprzednich doświadczeń. Równocześnie misje WPBiO nadal będą odgrywać istotną rolę na całym 

świecie – przeciwdziałając ryzyku piractwa wzdłuż wybrzeży Somalii lub wprowadzając 

praworządność w Kosowie. Umożliwiają nam one również uczenie się przez działanie, tak więc UE 

gromadzi nową wiedzę fachową w takich obszarach, jak budowa regionalnego potencjału 

morskiego i reforma sektora bezpieczeństwa. Zapobieganie konfliktom również jest istotną 

dziedziną, a 10. rocznica programu z Göteborga jest okazją do przeanalizowania coraz szerszych 

prac UE w tym zakresie oraz perspektyw na przyszłość.  
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Problemów nie można rozwiązywać w izolacji, ani też ignorować prostych rozwiązań. 

W nowoczesnym, pokrytym siecią wzajemnych powiązań świecie, w którym technologia i rynki 

zbliżają do siebie ludzi z szybkością nieznaną wcześniej w historii, stwierdzenie to zyskuje na 

aktualności. W rezultacie, kwestie takie jak bezpieczeństwo cybernetyczne, bezpieczeństwo 

energetyczne i wpływ zmiany klimatu na bezpieczeństwo stały się znaczącym elementem porządku 

międzynarodowego. Jeśli chodzi o Unię, dodatkowym wyzwaniem jest skonstruowanie 

w odpowiedzi na te problemy silnej, wspólnej polityki zagranicznej, spójnej i zdolnej do szybkiego 

reagowania w celu kształtowania wydarzeń.  

Jednak europejska polityka zagraniczna nie jest kwestią wyboru. Działamy za granicą ponieważ 

wymagają tego nasze interesy wewnętrzne – bezpieczeństwo, dobrobyt oraz wartości, na których 

zbudowaliśmy Unię Europejską. Działamy też wspólnie, z pełnym zaangażowaniem wszystkich 

państw członkowskich, gdyż problemy, przed którymi stoimy, są zbyt złożone, by rozwiązać je 

przy pomocy środków jednostronnych, oraz ponieważ nasze wspólne działanie może ukazać nasze 

całościowe znaczenie. Wydarzenia w południowym sąsiedztwie posłużyły jako znakomity dowód 

na te podstawowe fakty. W przyszłym roku oraz w latach następnych Unia Europejska nadal będzie 

konstruować taką politykę zagraniczną, odzwierciedlającą urozmaicony i zróżnicowany charakter 

Unii, mobilizując przy tym jedność, konsekwencję i spójność, które są potrzebne do skutecznego 

działania, jak również będzie w dalszym ciągu rozwijać strategiczną wizję UE w dziedzinie 

stosunków zewnętrznych.  
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CZĘŚĆ DRUGA: SPOGLĄDAJĄC WSTECZ NA ROK 2010 

Przegląd roku 2010 

Stanowisko Wysokiego Przedstawiciela
1
 Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa 

(WP) leży u podstaw systemu lizbońskiego w dziedzinie stosunków zewnętrznych i stanowi 

kluczową innowację w prowadzeniu polityki zagranicznej Unii w roku 2010. W dziedzinie WPZiB 

Wysoki Przedstawiciel wykonuje funkcje, za które poprzednio odpowiadały: sześciomiesięczna 

rotująca prezydencja, Wysoki Przedstawiciel oraz Komisarz ds. Stosunków Zewnętrznych. Wysoki 

Przedstawiciel prowadzi wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa Unii, przewodniczy Radzie 

do Spraw Zagranicznych i jako pierwszy wiceprzewodniczący Komisji dba o spójność działań 

zewnętrznych Unii. W 2010 roku wysoka przedstawiciel przewodniczyła czternastu posiedzeniom 

Rady do Spraw Zagranicznych, z których dwa obradowały w składzie ministrów obrony, a dwa – 

ministrów ds. rozwoju.  

                                                 

1
 Na nieformalnym posiedzeniu 19 listopada 2009 r. szefowie państw lub rządów UE uzgodnili 

mianowanie Catherine Ashton na stanowisko Wysokiego Przedstawiciela, przed wejściem 

w życie Traktatu z Lizbony 1 grudnia 2009 r. Rada Europejska przyjęła 4 grudnia 2009 r. 

decyzję w sprawie oficjalnego mianowania Wysokiego Przedstawiciela. 
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W 2010 roku do harmonogramu polityki zagranicznej UE wpisano trzy główne priorytety. 

Pierwszym priorytetem oraz kluczowym osiągnięciem instytucjonalnym w roku 2010 było 

ustanowienie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ). Rolą służby jest wspieranie 

prac Wysokiego Przedstawiciela w ramach szerokiego mandatu zewnętrznego, w tym prowadzenie 

wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE. Personel ESDZ wywodzi się z Komisji 

Europejskiej, Sekretariatu Generalnego Rady oraz służb dyplomatycznych państw członkowskich 

UE. Działa on w Brukseli oraz w 137 delegaturach na całym świecie, ściśle współpracując 

z Komisją i państwami członkowskimi. ESDZ ma działać jako zintegrowana platforma, 

odwzorowująca wspólne wartości i interesy Unii na całym świecie. W trakcie wysłuchania 

zatwierdzającego przed Parlamentem Europejskim 11 stycznia 2010 r. wysoka przedstawiciel 

potwierdziła, że stworzenie ESDZ było najwyższym priorytetem, określając to jako „sposobność, 

która zdarza się tylko raz w ciągu pokolenia, na zbudowanie struktury skupiającej wszystkie 

elementy zaangażowania [UE] – politycznego, gospodarczego i wojskowego – aby realizować 

spójną strategię w polityce zagranicznej.” 

ESDZ oficjalnie rozpoczęła działalność 1 grudnia 2010 r.; dzień ten poprzedzały intensywne prace 

przygotowawcze, prowadzone przez cały rok. Na początku roku 2010 powołano grupę wysokiego 

szczebla, aby wesprzeć wysoką przedstawiciel w powołaniu ESDZ. 25 marca na Radzie do Spraw 

Ogólnych wysoka przedstawiciel przedstawiła wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie 

ustanowienia ESDZ. Wniosek ten został następnie zmieniony na posiedzeniu Rady do Spraw 

Zagranicznych 26 kwietnia. W oficjalnych konsultacjach dotyczących tego wniosku, mających 

charakter rozmów czterostronnych, uczestniczyli: Wysoki Przedstawiciel, Komisja Europejska, 

prezydencja hiszpańska w Radzie i Parlament Europejski. 21 czerwca w Madrycie cztery strony 

osiągnęły porozumienie, które zostało zatwierdzone przez Parlament Europejski w trakcie 

głosowania 8 lipca
2
, a następnie zostało również zatwierdzone przez kolegium Komisarzy 20 lipca. 

W związku ze zgodą udzieloną przez Komisję Europejską i z konsultacjami z Parlamentem 

Europejskim, Rada do Spraw Ogólnych oficjalnie przyjęła decyzję Rady 26 lipca. W 2010 roku, 

w okresie przejściowym do ustanowienia ESDZ, prezydencje hiszpańska i belgijska w Radzie 

aktywnie wspierały wysoką przedstawiciel w wypełnianiu jej nowych zadań. 

                                                 
2
 W dniu 8 lipca 2010 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie Europejskiej Służby 

Działań Zewnętrznych (ESDZ) (P7_TA-PROV(2010)0280). 
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25 października 2010 r. wysoka przedstawiciel mianowała Pierre'a Vimonta wykonawczym 

sekretarzem generalnym, a Davida O'Sullivana – głównym dyrektorem operacyjnym ESDZ. 29 

października wysoka przedstawiciel zakończyła kompletowanie najwyższego zespołu 

zarządzającego wraz z mianowaniem dwóch zastępców Sekretarza Generalnego – Helga Schmid 

została zastępcą Sekretarza Generalnego ds. Politycznych, a Macieja Popowskiego mianowano 

zastępcą Sekretarza Generalnego ds. Międzyinstytucjonalnych. 

Na początku 2010 roku wysoka przedstawiciel i nowe struktury międzyinstytucjonalne przeszły test 

w związku z trzęsieniem ziemi na Haiti
3
 w styczniu, kiedy to Unia zdecydowanie zareagowała 

z wykorzystaniem środków politycznych i humanitarnych. Wysoka przedstawiciel intensywnie 

podróżowała. Złożyła m.in. wizyty na Bliskim Wschodzie (marzec 2010 r.); jest pierwszym 

politykiem, który wszedł do Strefy Gazy z terytorium Izraela od czerwca 2007 r.; odbyła również 

kilka podróży na Bałkany i do Indii (czerwiec 2010 r.), Gruzji i Kazachstanu (lipiec 2010 r.) oraz do 

Chin (wrzesień 2010 r.). 

Drugim ustalonym priorytetem było europejskie sąsiedztwo. Największym dotychczasowym 

osiągnięciem UE było poszerzenie o Europę Środkową i Wschodnią. W 2010 roku UE działała na 

rzecz realizacji tego procesu i wspierała państwa Bałkanów Zachodnich w realizacji europejskiej 

perspektywy. W zeszłym roku Unia nadal angażowała się we współpracę z państwami 

w sąsiedztwie wschodnimi i południowym oraz udowodniła, że UE ma potencjał do pobudzania 

stabilności i rozwoju w tych dwóch regionach. W 2010 roku Wysoki Przedstawiciel i Komisja 

rozpoczęli wszechstronny przegląd europejskiej polityki sąsiedztwa. 

Trzecim priorytetem była praca UE z partnerami strategicznymi. Na świecie, w którym problemy 

są globalne, a układ sił zmienia się, UE nadal inwestowała w partnerstwa, wraz z naszymi 

„ustabilizowanymi partnerami”, np. z USA, Rosją, Japonią i Kanadą, skupiając się również na 

rozwoju naszych stosunków z mocarstwami wschodzącymi lub już powstałymi, takimi jak Chiny, 

Indie, Brazylia, Republika Południowej Afryki i Republika Korei. Prace te obejmowały nie tylko 

niezwykle istotne stosunki dwustronne, ale również kwestie globalne, takie jak proces pokojowy na 

Bliskim Wschodzie i rozprzestrzenianie broni jądrowej.  

                                                 
3
 W dniu 10 lutego 2010 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie w sprawie 

trzęsienia ziemi na Haiti (P7_TA-PROV(2010)0015). 
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A. Przegląd działań w rozbiciu na regiony 

Bliski Wschód i południowe sąsiedztwo  

W roku 2010 nadal nie osiągnięto większych postępów w rozwiązaniu konfliktu arabsko-

izraelskiego
4
 

5
.
6
 W pośrednich, a następnie bezpośrednich negocjacjach między Izraelczykami 

a Palestyńczykami uczestniczyły Stany Zjednoczone. Jednak dyskusje uległy zamrożeniu pod 

koniec września z powodu wygaśnięcia izraelskiego moratorium na kolonizację. Wysoka 

przedstawiciel ponownie złożyła wizytę na okupowanych terytoriach palestyńskich oraz w Izraelu 

(w lipcu i we wrześniu), aby pobudzić zaangażowanie stron w negocjacje. W konkluzjach Rady 

z grudnia 2010 roku Rada wezwała do szybkiego osiągnięcia postępów na drodze do rozwiązania 

dwupaństwowego. UE wyraziła żal z powodu nieprzedłużenia moratorium i ponownie wezwała 

wszystkie strony, by powstrzymały się od prowokacyjnych działań jednostronnych i od przemocy, 

uwypukliła swoje stanowisko w kluczowej kwestii ostatecznego statusu i podkreśliła znaczenie 

zintensyfikowanej koordynacji w ramach kwartetu. Przywołując oświadczenie z Berlina, UE 

ponownie potwierdziła, że gotowa jest w odpowiednim momencie uznać Państwo Palestyńskie. UE 

wielokrotnie wzywała osoby przetrzymujące uprowadzonego żołnierza izraelskiego Gilada Szalita 

o jego bezzwłoczne uwolnienie.

                                                 
4
 W dniu 10 marca 2010 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie wdrożenia 

zaleceń Goldstone’a dotyczących Izraela/Palestyny (P7_TA-PROV(2010)0054). 
5
 W dniu 11 marca 2010 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie Gilada Szalita 

(P7_TA-PROV(2010)0066). 
6
 W dniu 17 czerwca 2010 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie operacji 

wojskowej Izraela przeciw humanitarnemu konwojowi statków oraz blokady Strefy Gazy 

(P7_TA-PROV(2010)0235). 
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UE wciąż była poważnie zaniepokojona nieustającą działalnością osadniczą, sytuacją we 

wschodniej Jerozolimie, a także systemem dostępu do Strefy Gazy i z jej terytorium. UE nadal 

powtarzała swój pogląd, że osadnictwo jest nielegalne z punktu widzenia prawa 

międzynarodowego, stoi na przeszkodzie do osiągnięcia pokoju i stanowi zagrożenie dla 

rozwiązania dwupaństwowego. Wyrażając zaniepokojenie sytuacją we wschodniej Jerozolimie, UE 

przypomniała również, że nigdy nie uznała zaanektowania wschodniej Jerozolimy. Jeśli chodzi 

o Strefę Gazy, pomimo pewnych osiągniętych postępów w następstwie decyzji rządu izraelskiego 

w sprawie rozluźnienia blokady – w tym ułatwieniach w eksporcie niektórych towarów ze Strefy 

Gazy do UE – UE utrzymywała, że wciąż konieczne są dalsze wysiłki i środki, aby osiągnąć 

zasadniczą zmianę polityki umożliwiającą gospodarcze odrodzenie Strefy Gazy; jednocześnie 

trzeba uwzględnić uzasadnione obawy Izraela związane z bezpieczeństwem. UE zaproponowała 

wszechstronny pakiet dla Strefy Gazy, z położeniem nacisku na unowocześnienie infrastruktury na 

przejściach granicznych oraz na dostarczenie sprzętu organom granicznym Autonomii Palestyńskiej 

i na ich wyszkolenie. Ponownie podkreślono znaczenie sektora prywatnego. Nie osiągnięto 

postępów w pojednaniu wewnątrzpalestyńskim. 

UE nadal wspomagała budowę Państwa Palestyńskiego zgodnie z zaproponowanym przez 

premiera Salama Fayyada planem dwuletnim, który przyniósł pozytywne rezultaty w związku 

z gotowością Autonomii Palestyńskiej do ustanowienia państwa w najbliższej przyszłości. 

UE i Izrael utrzymywały intensywne stosunki dwustronne i nadal prowadziły otwarty dialog 

polityczny w ramach obecnego planu działania. Klimat polityczny w Egipcie w roku 2010 został 

naznaczony wysoce kontrowersyjnymi wyborami parlamentarnymi, skażonymi doniesieniami 

o nieprawidłowościach i fałszowaniem głosów. Rada stowarzyszenia UE – Egipt w kwietniu 2010 

roku ponownie potwierdziła zaangażowanie polityczne we wzmocnienie stosunków dwustronnych, 

na podstawie pełnej realizacji planu działania w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa. Dialog 

utknął w martwym punkcie pod koniec roku. 

Po okresie względnej stabilności, sytuacja polityczna w Libanie spolaryzowała się w drugiej 

połowie roku wokół Specjalnego Trybunału ds. Libanu, badającego zabójstwo premiera Rafika 

Haririego. Na posiedzeniu rady stowarzyszenia w czerwcu 2010 roku UE wyraziła gotowość 

ściślejszej współpracy z rządem Libanu dotyczącej jego harmonogramu reform z grudnia 2009 

roku. 
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Prace nad nowym planem działań UE – Tunezja, odzwierciedlającym wolę pogłębienia przez 

Tunezję stosunków z UE i wszystkimi jej instytucjami, rozpoczęły się w lipcu 2010 r. W drugiej 

połowie grudnia 2010 roku ludność Tunezji demonstrowała przeciw rządom prezydenta Bena 

Alego. Represyjna reakcja rządu nie powstrzymała demonstrantów, a protesty organizowano 

w kilku miastach, domagając się reform i odejścia Bena Alego, co zapowiadało szerszą falę protestu 

w świecie arabskim.  

W Libii
7
 tarcia między siłami nowoczesnymi a konserwatywnymi spowodowały, że pod koniec 

roku nie dało się przewidzieć kierunku, w jakim zmierza ten kraj. 

UE kontynuowała wysiłki na rzecz rozwiązania irańskiej
8
 kwestii jądrowej, wysoka 

przedstawiciel aktywnie się angażowała, przyjmując zarówno taktykę presji, jak i zaangażowania 

(zob. dalej rozdz. B.1 – Nieproliferacja i rozbrojenie). 

UE rozmieściła zespół oceny wyborów, aby nadzorować wybory krajowe w Iraku
9
 w marcu 

i przygotować na ich temat sprawozdanie. Poszerzono platformę na rzecz przyszłych stosunków 

między UE a Irakiem wraz z podpisaniem protokołu ustaleń w sprawie współpracy energetycznej 

w styczniu 2010 r., zainicjowaniem projektu umowy o partnerstwie i współpracy wiosną 2010 r. 

oraz przyjęciem w listopadzie 2010 r. pierwszego w historii wieloletniego dokumentu 

strategicznego w sprawie pomocy dla Iraku. Misja EUJUST LEX Iraq nadal organizuje szkolenia 

przeznaczone dla irackiego sektora praworządności. 

W Jemenie
10

, który już teraz jest jednym z najuboższych krajów w świecie arabskim 

i z praktycznego punktu widzenia – państwem upadającym, nadal trwają niepokoje wewnętrzne. UE 

kontynuowała swoje kompleksowe podejście przyjęte w 2009 roku i zaangażowała się 

w wielostronny proces tzw. „przyjaciół Jemenu”. W styczniu 2010 roku w Sanie powołano 

pełnoprawną delegaturę UE. 

                                                 
7
 W dniu 17 czerwca 2010 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie egzekucji 

w Libii (P7_TA-PROV(2010)0246). 
8
 W dniu 8 września 2010 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie sytuacji 

w zakresie praw człowieka w Iranie, w szczególności spraw Sakineh Mohamadi Asztiani 

i Zahry Bahrami (P7_TA-PROV(2010)0310). 
9
 W dniu 25 listopada 2010 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie Iraku: kary 

śmierci (w szczególności sprawa Tarika Aziza) i ataków na wspólnoty chrześcijańskie 

(P7_TA-PROV(2010)0448). 
10

 W dniu 10 lutego 2010 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie sytuacji 

w Jemenie (P7_TA-PROV(2010)0017). 
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W czerwcu 2010 roku UE – Wspólna Rada Ministerialna Rady Współpracy Państw Zatoki, której 

jako pierwszej będzie przewodniczyć Wysoki Przedstawiciel, przyjęła nowy program wspólnego 

działania na rzecz pogłębionej współpracy, obejmującej dziedziny od gospodarki po środowisko 

i edukację. 

W następstwie przyjęcia wspólnego dokumentu w sprawie zaawansowanego statusu między 

Marokiem a UE w 2008 roku, negocjacje w sprawie pierwszego projektu nowego planu działania 

UE – Maroko rozpoczęły się w grudniu 2010 roku. 

W czerwcu 2010 roku UE i Algieria zorganizowały piątą radę stowarzyszenia na podstawie układu 

o stowarzyszeniu z 2005 roku, kiedy to obie strony uzgodniły, że będą działać bardziej ambitnie 

i z większym zaangażowaniem, aby umocnić wzajemne stosunki. 

Rada stowarzyszenia UE – Jordania
11

 ogłosiła porozumienie polityczne w sprawie partnerstwa 

w zakresie szczególnego statusu oraz zakończenie negocjacji technicznych dotyczących nowego 

planu działania w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa UE – Jordania. Nowy plan działania 

odzwierciedla ambitny charakter partnerstwa UE i Jordanii, jak również wspólne, głębokie 

zrozumienie wzajemnego zobowiązania dotyczącego następujących kwestii: osiągnięcia ściślejszej 

integracji; tempa i zakresu wymaganych reform; oraz ciągłego wsparcia oferowanego przez UE, 

aby przezwyciężyć pewne pozostałe przeszkody na drodze do rozwoju stosunków. 

UE nadal angażowała się w działania z Syrią
12

, dążąc do osiągnięcia postępów w podpisaniu 

układu o stowarzyszeniu, jednak w Damaszku nie podjęto w tym zakresie żadnej decyzji. UE 

nadal ubolewała nad brakiem współpracy Syrii z MAEA nad rozwiązaniem otwartych kwestii 

dotyczących rzekomego obiektu jądrowego w Dair Alzour.

                                                 
11

 W dniu 9 września 2010 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie rzeki Jordan, ze 

szczególnym uwzględnieniem jej dolnego odcinka (P7_TA-PROV(2010)0314). 
12

 W dniu 9 września 2010 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie praw człowieka 

w Syrii, w szczególności przypadku Haithama al-Maleha (P7_TA-PROV(2010)0316). 
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Sekretariat Unii dla Śródziemnomorza
13

 powstał w Barcelonie, jest on współfinansowany przez 

Komisję. Pomimo izraelsko-arabskiego impasu politycznego, który doprowadził do odłożenia 

szczytu, wciąż można przeanalizować sposoby zapewnienia kontynuacji działań praktycznych Unii 

dla Śródziemnomorza. Sekretariat skupi się wokół następujących sześciu priorytetów 

przedstawionych na szczycie paryskim (2008 r.): środowisko i woda; sprawy społeczne i cywilne, 

w tym ochrona ludności; energia, w tym źródła odnawialne; transport i rozwój obszarów miejskich; 

projekty na finansowanie koordynacji i rozwoju przedsiębiorstw; szkolnictwo wyższe i badania. 

Rosja, wschodnie sąsiedztwo i Azja Środkowa 

Federacja Rosyjska 

W 2010 roku stosunki między UE a Rosją charakteryzowały się pewnymi pozytywnymi 

aspektami. Zalicza się do nich oficjalne uruchomienie partnerstwa na rzecz modernizacji, proces 

zmierzający do zakończenia negocjacji dwustronnych w sprawie przystąpienia Rosji do WTO, 

porozumienie co do podejścia do ewentualnej przyszłej umowy w sprawie znoszenia wiz oraz 

dwa szczyty
14

, które odbyły się w szczególnie konstruktywnej atmosferze. W 2010 roku na 

różnych szczeblach zorganizowano ponad 30 oficjalnych posiedzeń poświęconych dialogowi 

politycznemu. UE nadal dążyła zintegrowania Rosji, będącej jednym z jej partnerów 

strategicznych, z systemem międzynarodowym opartym na stosownych zasadach. UE wciąż 

współdziałała z Rosją w wielu kwestiach międzynarodowych będących głównymi priorytetami 

w harmonogramie UE w zakresie WPZiB, takich jak Iran, szerzej pojęty Bliski Wschód, 

Afganistan oraz przewlekłe konflikty we wspólnym sąsiedztwie, uznając że osiągnięcie postępów 

w tych kwestiach leży w interesie obu stron. UE kontynuowała również współpracę z Rosją 

w kwestiach globalnych, takich jak zmiana klimatu, terroryzm, rozprzestrzenianie broni 

masowego rażenia, przestępczość zorganizowana, nielegalny handel wszelkiego rodzaju oraz 

bezpieczeństwo energetyczne. 

                                                 
13

 W dniu 20 maja 2010 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie Unii dla 

Śródziemnomorza (P7_TA-PROV(2010)0192). 
14

 W dniu 17 czerwca 2010 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie wyników szczytu 

UE–Rosja (31 maja – 1 czerwca 2010 r.) (P7_TA-PROV(2010)0234). 
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W 2010 roku „modernizacja” coraz częściej pojawiała się jako centralny temat kadencji 

prezydenta Dmitrija Miedwiediewa. W tej kwestii Rosja określiła UE jako swojego naturalnego 

partnera. W 2010 roku osiągnięto postępy w pracach nad partnerstwem UE i Rosji na rzecz 

modernizacji, co świadczy o silnej wzajemnej zależności obu partnerów oraz ich wzajemnym 

zainteresowaniu bliższą współpracą. 

Kontynuowano negocjowanie nowego układu UE – Rosja: w 2010 roku odbyło się pięć rund 

tych negocjacji. Uzgodnionym celem jest zawarcie porozumienia strategicznego, które nakreśli 

wszechstronne ramy stosunków UE – Rosja w dającej się przewidzieć przyszłości i pozwoli 

rozwinąć potencjał naszych relacji. Powinien on przewidywać wzmocnioną bazę prawną 

i prawnie wiążące zobowiązania, obejmujące wszystkie najważniejsze dziedziny stosunków, 

zamieszczone w czterech wspólnych obszarach działania UE/Rosja i w ich harmonogramach. UE 

nadal podkreślała znaczenie zrównoważonych postępów we wszystkich dziedzinach negocjacji, 

w tym konieczność określenia konkretnych uregulowań dotyczących handlu i inwestycji. 

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo zewnętrzne, na podstawie pozytywnych doświadczeń w zakresie 

wkładu Rosji w operację wojskową EUFOR TCHAD/RCA oraz koordynacji z operacją 

EUNAVFOR ATALANTA, w 2010 roku rozpoczęto nieoficjalne wstępne rozmowy dotyczące 

umowy ramowej w sprawie udziału Rosji w operacjach zarządzania kryzysowego UE. UE i Rosja 

podpisały 1 czerwca 2010 r. umowę o bezpieczeństwie. 

Prawa człowieka, demokracja i praworządność, jak również wydarzenia wewnętrzne w Rosji 

w 2010 roku nadal budziły obawy. Szczególny niepokój związany był z wydarzeniami na Kaukazie 

Północnym oraz z sytuacją obrońców praw człowieka, takich jak Oleg Orłow
15

. UE nadal podnosiła 

te kwestie w trakcie spotkań z Rosją poświęconych dialogowi politycznemu, w tym również na 

szczytach. W 2010 roku odbyły się dwie rundy konsultacji w sprawie praw człowieka między UE 

a Rosją. Umożliwiły one UE bardziej szczegółowe przedstawienie swoich obaw, w tym poruszenie 

kwestii indywidualnych przypadków oraz morderstw popełnianych na dziennikarzach i obrońcach 

praw człowieka. 

                                                 
15

 W dniu 21 października 2010 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie sytuacji praw 

człowieka na Kaukazie Północnym (Federacja Rosyjska) oraz postępowania karnego przeciwko 

Olegowi Orłowowi: P7_TA(2010)0390. 
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Wschodnie sąsiedztwo 

Wraz z wejściem w życie Traktatu z Lizbony, rok 2010 był również rokiem refleksji nad 

Partnerstwem Wschodnim, co wpisało się w przygotowania do przeglądu europejskiej polityki 

sąsiedztwa. Podczas gdy aspekty WPZiB były dotychczas raczej nieobecne w Partnerstwie 

Wschodnim, rośnie jego związek z ogólną polityką zagraniczną. Programy dotyczące podwójnego 

toru partnerstwa mają na celu wesprzeć podstawowe reformy i środki budowy zaufania, będące 

wstępnymi warunkami rozwiązywania konfliktów. Podjęto prace nad takimi środkami w kontekście 

procesu genewskiego w sprawie konfliktów gruzińskich
16
 

17
; aktywne działania ukierunkowano 

także na Naddniestrze w Republice Mołdowy. Rząd Republiki Mołdowy również stale podkreślał, 

mówiąc o konflikcie naddniestrzańskim, że  reformy podjęte z pomocą UE zwiększą atrakcyjność 

Mołdawii dla ludności odseparowanego regionu.Nadal osiągano postępy w negocjacjach z 

Ukrainą
18

 
19

 
20

 w sprawie nowego układu o stowarzyszeniu, którego integralną częścią jest głęboka 

i wszechstronna strefa wolnego handlu. UE była wciąż przekonana, że można je zamknąć przed 

końcem 2011 roku, jeśli Ukraina wykaże wolę polityczną, by rozwiązać nierozstrzygnięte kwestie. 

Wysoka przedstawiciel wzięła udział w ceremonii inauguracji prezydentury Wiktora Janukowicza 

w lutym 2010 roku, a przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy złożył wizytę w 

Kijowie w lipcu 2010 roku. W roku 2010 przywrócono wprawdzie stabilność polityczną i 

gospodarczą na Ukrainie, obawiano się jednak, że ceną tejże stabilności było spowolnienie 

tempa demokratyzacji. Kwestia ta wciąż zajmowała wysokie miejsce na liście spraw 

poruszanych podczas kontaktów między UE a Ukrainą. 

                                                 
16

 W dniu 14 grudnia 2010 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie umowy między 

Unią Europejską a Gruzją o ułatwieniach w wydawaniu wiz (P7_TA-PROV(2010)0464). 
17

 W dniu 14 grudnia 2010 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie umowy między 

Wspólnotą Europejską a Gruzją o readmisji osób przebywających nielegalnie (P7_TA-

PROV(2010)0472). 
18

 W dniu 25 lutego 2010 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie sytuacji na 

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

 W dniu 18 maja 2010 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie udzielenia pomocy 

makrofinansowej Ukrainie (P7_TA-PROV(2010)0169). 
20

 W dniu 25 listopada 2011 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie Ukrainy 

(P7_TA-PROV(2010)0444). 
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Negocjacje z Mołdawią
21

 
22

 dotyczące nowego układu o stowarzyszeniu rozpoczęły się w styczniu 

2010 roku i przebiegały przez cały ten rok w dobrym tempie. UE nadal wspierała proces reform 

w Mołdawii. Równocześnie UE wciąż intensywnie angażowała się w wysiłki zmierzające do 

rozwiązania konfliktu naddniestrzańskiego, nie osiągając jednak wymiernych postępów. 22 lutego 

2010 r. Rada do Spraw Zagranicznych przyjęła konkluzje w sprawie Republiki Mołdowy oraz 

decyzję w sprawie przedłużenia obowiązywania środków ograniczających skierowanych przeciwko 

kierownictwu regionu Naddniestrza w Republice Mołdowy, zawieszając równocześnie ich 

wykonanie do września 2010 roku. Z tej okazji Rada wyraziła również ubolewanie, że nie 

osiągnięto większych postępów w dążeniu do politycznego rozwiązania konfliktu 

naddniestrzańskiego.  

W 2010 roku UE nadal była silnie zaangażowana na Zakaukaziu
23

: wysoka przedstawiciel spotkała 

się z prezydentem Gruzji 25 marca 2010 r., a z prezydentem Armenii – 27 maja 2010 r. 17 czerwca 

2010 r. podpisano porozumienie o ułatwieniach wizowych między UE a Gruzją, a następnie 22 

listopada 2010 r. – umowę o readmisji. Kontynuowano również prace nad podwyższeniem statusu 

stosunków umownych z Armenią, Azerbejdżanem i Gruzją, które ma się opierać na zasadach 

włączenia, zróżnicowania i uwarunkowania. W maju 2010 roku Rada zezwoliła na otwarcie 

negocjacji z Armenią, Azerbejdżanem i Gruzją dotyczących układów o stowarzyszeniu. 

W konkluzjach Rady z 14 czerwca 2010 r. oczekiwano otwarcia negocjacji zmierzających 

w przyszłości do układów o stowarzyszeniu, w tym do stworzenia głębokich i wszechstronnych 

stref wolnego handlu po spełnieniu przez te państwa koniecznych warunków. Negocjacje z każdym 

z tych trzech państw otwarto w lipcu 2010 roku i od tego czasu dokonano w nich szybkich 

postępów. Nadal rozmieszczona była misja obserwacyjna UE (EUMM) w Gruzji. 

                                                 
21

 W dniu 21 października 2010 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie 

przeprowadzonych reform i rozwoju sytuacji w Republice Mołdowy (P7_TA-

PROV(2010)0385). 
22

 W dniu 24 listopada 2010 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie protokołu do 

Umowy o partnerstwie i współpracy między WE a Mołdawią (P7_TA-PROV(2010)0428). 
23

 W dniu 20 maja 2010 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie strategii UE dla 

Zakaukazia (P7_TA-PROV(2010)0193). 
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Wydarzenia wewnętrzne na Białorusi
24

 umożliwiły UE stopniowy rozwój stosunków z tym 

państwem, póki wydarzenia pod koniec 2010 roku drastycznie nie zmieniły sytuacji. 25 

października 2010 r. Rada przyjęła konkluzje, w których potwierdziła gotowość UE do pogłębienia 

stosunków i świadczenia pomocy, co jest uzależnione od pozytywnego obrotu wydarzeń jeśli 

chodzi o demokrację, prawa człowieka i praworządność. Rada nadal zaniepokojona była sytuacją 

w zakresie demokracji i praw człowieka w tym państwie, co uniemożliwiło UE pełne zniesienie 

środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi. Pozytywna 

tendencja została odwrócona przez wybory prezydenckie na Białorusi 19 grudnia i brutalne ataki 

władz. Wyzwoliło to silną reakcję ze strony UE: 20 grudnia wysoka przedstawiciel wydała 

krytyczne oświadczenie, po czym 23 grudnia wysoka przedstawiciel i sekretarz stanu USA Hillary 

Clinton wydały wspólne oświadczenie w sprawie sytuacji po wyborach. 

Azja Środkowa 

W 2010 roku kontynuowano realizację strategii UE dla Azji Środkowej, w tym dialog polityczny 

i współpracę techniczną. W kwietniu 2010 roku na posiedzeniu ministerialnym UE – Azja 

Środkowa położono nacisk na wspólne zagrożenia i wyzwania, takie jak terroryzm, handel ludźmi 

i narkotykami, nieproliferacja i bezpieczeństwo energetyczne. W ciągu roku odbyło się również 

kilka posiedzeń politycznych wysokiego szczebla. W czerwcu 2010 roku we wspólnym 

sprawozdaniu Rady i Komisji z postępu prac w zakresie realizacji strategii dla Azji Środkowej, 

przedłożonym Radzie Europejskiej, stwierdzono, że postępy w tej realizacji są bardzo 

zaawansowane i że należy położyć dodatkowy nacisk na uwidocznienie wysiłków UE 

podejmowanych w tym regionie oraz na intensyfikację współpracy w kwestiach politycznych. 

SPUE w Azji Środkowej nawiązał liczne kontakty z państwami tego regionu, jak również ze 

stronami trzecimi w związku z sytuacją w regionie. 

                                                 
24

 W dniu 10 marca 2010 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie sytuacji 

społeczeństwa obywatelskiego i mniejszości narodowych na Białorusi (P7_TA-

PROV(2010)0055). 
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UE nadal była zaniepokojona sytuacją praw człowieka w Azji Środkowej i kwestie te zostały 

podniesione na wszystkich spotkaniach wysokiego szczebla z wszystkimi zainteresowanymi 

państwami. Zgodnie ze strategią dla Azji Środkowej, UE ustanowiła dialog dotyczący praw 

człowieka z każdym krajem regionu. (W 2010 roku takie konsultacje były prowadzone z państwami 

Azji Środkowej. Jeśli chodzi o Uzbekistan, w następstwie przeglądu sytuacji, 25 października 2010 

r. Rada przyjęła konkluzje, w których z aprobatą odniosła się do konstruktywnej współpracy 

między UE a Uzbekistanem w kilku dziedzinach, równocześnie wyrażając poważne zaniepokojenie 

sytuacją praw człowieka w tym państwie. 

UE ściśle współpracowała z UE, OBWE i innymi podmiotami międzynarodowymi, aby wspomóc 

Kirgistan w zareagowaniu na wstrząs polityczny w kwietniu i na zamieszki w czerwcu 2010 roku. 

Zaangażowanie UE, w ramach którego istotną rolę odegrał SPUE, zostało odzwierciedlone w serii 

oświadczeń publicznych wydanych przez wysoką przedstawiciel UE i przez prezydencję.  

Bałkany Zachodnie 

Bałkany Zachodnie nadal były jednym z najważniejszych regionów dla UE w roku 2010. Wysoka 

przedstawiciel złożyła wizytę w Sarajewie, Prisztinie i Belgradzie w lutym 2010 roku, aby zachęcić 

do dialogu politycznego i postępów na drodze do UE. Przewodniczący Rady Europejskiej Herman 

Van Rompuy złożył wizyty w tym regionie, informując o szerokim poparciu dla ich europejskiej 

perspektywy. Wraz z unijną misją policyjną EUFOR ALTHEA w Bośni i Hercegowinie, jak 

również misją w zakresie praworządności EULEX w Kosowie (EULEX Kosovo), w regionie 

goszczą trzy istotne misje WPBiO, znacząco przyczyniając się do stabilności, reformy sektora 

bezpieczeństwa i praworządności. 

8 listopada 2010 r. Rada postanowiła zwolnić z obowiązku wizowego obywateli Albanii oraz Bośni 

i Hercegowiny
25

, ze skutkiem od 15 grudnia. W grudniu Rada odnotowała zamiar Komisji, by 

rozpocząć dialog z Kosowem dotyczący liberalizacji reżimu wizowego po spełnieniu wszystkich 

warunków oraz zamiar Komisji, by przed rozpoczęciem takiego dialogu podzielić się z Radą oceną 

dotyczącą spełnienia tych warunków. 

                                                 
25

 W dniu 7 października 2010 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie obywateli 

państw trzecich, którzy muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych 

państw członkowskich (w tym liberalizacji reżimu wizowego dla Albanii oraz Bośni 

i Hercegowiny) (P7_TA-PROV(2010)0349). 
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Proces stabilizacji i stowarzyszenia (SAP) nadal zapewniał nadrzędne ramy polityczne stosunków 

i negocjacji z Bałkanami Zachodnimi. W 2010 roku Rada potwierdziła jednoznaczne 

zaangażowanie na rzecz europejskiej perspektywy Bałkanów Zachodnich, co zostało potwierdzone 

na spotkaniu wysokiego szczebla dotyczącym Bałkanów Zachodnich, które odbyło się 2 czerwca 

2010 r. w Sarajewie; perspektywa ta nadal ma kapitalne znaczenie dla stabilności, pojednania 

i przyszłości tego regionu. Rada potwierdziła również, że konieczne są sprawiedliwe 

i rygorystyczne uwarunkowania, stosowane w ramach SAP i zgodne z odnowionym konsensusem 

w sprawie rozszerzenie zatwierdzonym przez Radę Europejską obradującą w dniach 14–15 grudnia 

2006 r. 

UE ponownie podkreśliła znaczenie współpracy regionalnej oraz stosunków dobrosąsiedzkich 

w procesie zbliżania się do UE. Choć w 2010 roku osiągnięto znaczne postępy, wszyscy nadal stoją 

przed wyzwaniami. Zalicza się do nich konstruktywny dialog polityczny, wzmocnienie 

praworządności, w tym zagwarantowanie wolności wyrażania opinii, walka z korupcją 

i przestępczością zorganizowaną, skuteczność i niezależność sądownictwa oraz zwiększenie 

zdolności administracyjnych, jak również analizowanie i rozwiązywanie otwartych kwestii 

dwustronnych. W tym kontekście pozytywną rolę odgrywał proces współpracy w Europie 

Południowo-Wschodniej (SEECP). Rada Współpracy Regionalnej nadal umacniała współpracę 

w regionie, obejmującą kilka kluczowych kwestii.  

W 2010 roku Chorwacja osiągnęła znaczne postępy w negocjacjach akcesyjnych, które weszły 

w fazę końcową. Rada zachęciła Chorwację do rozwiązania wszystkich pozostałych kwestii 

dwustronnych, w szczególności sporów granicznych, zważywszy na znaczenie dobrosąsiedzkich 

stosunków. 

W następstwie wniosku Serbii o członkostwo w UE złożonego w 2009 roku, 25 października 2010 r. 

Rada zwróciła się do Komisji o przygotowanie opinii. 

Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między UE a Czarnogórą wszedł w życie 1 maja 2010 r. 

Rada Europejska przyznała Czarnogórze status kandydata 16 grudnia 2010 r. 

Umowy przejściowe między UE a Bośnią i Hercegowiną, jak również między UE a Serbią – które 

weszły w życie 1 lutego 2010 r. – nadal były realizowane, w oczekiwaniu na sfinalizowanie 

wszystkich procedur niezbędnych do tego, by układ o stabilizacji i stowarzyszeniu mógł wejść 

w życie. 
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W przypadku Bośni i Hercegowiny
26

 w grudniu 2010 roku Rada w następstwie wyborów z 3 

października ponowiła swoje wezwanie do konstruktywnego zaangażowania się w dialog 

polityczny, aby stworzyć wspólną wizję przyszłości tego państwa i wpisać drogę do UE jako jeden 

z priorytetów programu rządowego. Misja policyjna UE w BiH kontynuowała działalność. Misja 

EUFOR Althea nadal funkcjonowała sprawnie, a sytuacja w dziedzinie bezpieczeństwa nadal była 

ogólnie spokojna i stabilna. W Kosowie
27

 dzięki swojemu specjalnemu przedstawicielowi (SPUE 

w Kosowie) i misji UE w zakresie praworządności w Kosowie (EULEX Kosovo) UE jest nadal 

silnie obecna; propaguje poszanowanie praw człowieka, ochronę mniejszości oraz ochronę 

dziedzictwa kulturowego i religijnego. W 2010 roku do obszarów zainteresowania SPUE należały: 

wsparcie procesu politycznego oraz działania na rzecz współpracy i stabilności regionalnej. Misja 

Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie (EULEX Kosovo) nadal – jako czynnik 

stabilizujący –odgrywała istotną rolę. 

 W grudniu 2010 roku Rada ponownie podkreśliła zaaprobowaną w rezolucji Zgromadzenia 

Ogólnego ONZ nr 64/298 gotowość UE do wspomagania dialogu między Prisztiną a Belgradem 

służącego propagowaniu współpracy, osiąganiu postępów na drodze do UE i poprawie życia 

obywateli. Sam fakt prowadzenia takiego dialogu stałby się przyczynkiem do pokoju, 

bezpieczeństwa i stabilności w regionie. Rada z zadowoleniem odniosła się do tego, że Prisztina 

i Belgrad zobowiązały się podjąć rozmowy na tej podstawie, wezwała je też do przyjęcia 

konstruktywnego podejścia w tej kwestii.  

W grudniu 2010 roku Rada zdecydowanie wezwała partie polityczne w Albanii
28

 do 

przezwyciężenia obecnego impasu politycznego – trwającego od wyborów w czerwcu 2009 roku – 

przez nawiązanie konstruktywnego i nieprzerwanego dialogu politycznego, aby poczynić postępy 

w zakresie reform wymaganych prze UE, w tym zapewnić prawidłowe funkcjonowanie parlamentu. 

                                                 
26

 W dniu 17 czerwca 2010 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie Bośni i 

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

 W dniu 8 lipca 2010 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie Kosowa (P7_TA-

PROV(2010)0281). 
28

 W dniu 8 lipca 2010 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie Albanii (P7_TA-

PROV(2010)0282). 
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W Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (FYROM) rząd koalicyjny utworzony w 2008 

roku cały czas działał i był stabilny. W konkluzjach z grudnia 2010 roku Rada przyjęła do 

wiadomości zalecenie Komisji w sprawie otwarcia negocjacji akcesyjnych i stwierdziła, że gotowa 

jest powrócić do tej kwestii w trakcie kolejnej prezydencji. 

Kluczowe znaczenie w tym zakresie ma utrzymywanie stosunków dobrosąsiedzkich, w tym 

wynegocjowanie możliwego do zaakceptowania przez obie strony rozwiązania kwestii nazwy 

państwa, pod auspicjami ONZ.  

Azja 

Jako że nadal rósł wpływ Chin
29

 w wymiarze regionalnym i światowym, UE zachęcała Chiny, by 

przyczyniały się do stabilności regionalnej oraz by odgrywały aktywną rolę w poszukiwaniu 

rozwiązań kryzysów regionalnych oraz w pokonywaniu wyzwań globalnych. W pierwszej połowie 

roku położono nacisk na ugruntowanie stosunków dwustronnych w ramach postlizbońskich. Wizyta 

w Chinach kolegium Komisji w maju i pierwszy dialog strategiczny między radcą stanu Dai Bingguo 

a wysoką przedstawiciel we wrześniu – również w Chinach – przyczynił się do większego wzajemnego 

zrozumienia. W kontekście dokonywania przez UE przeglądu swoich partnerów strategicznych, 16 

września Rada Europejska uzgodniła, że Europa powinna bardziej zdecydowanie propagować 

w stosunkach z Chinami swoje interesy i wartości, w duchu wzajemności i wzajemnych korzyści. Stało 

się to tłem do 13. szczytu UE – Chiny w Brukseli 6 października. EU wyraża zaniepokojenie 

pogorszeniem się sytuacji w zakresie praw człowieka w Chinach. Reakcja Chin na decyzję o przyznaniu 

pokojowej nagrody Nobla przebywającemu w więzieniu dysydentowi Liu Xiaobo
30

 miała wpływ na 

stosunki dwustronne pod koniec 2010 roku.  

W kontekście trwającego przeglądu partnerów strategicznych UE, a wysoka przedstawiciel przedstawiła 

Radzie Europejskiej w grudniu 2010 roku pierwsze sprawozdanie z postępów partnerstwa 

strategicznego z Chinami. Dyskusja ta będzie przyczynkiem do przygotowań 14 szczytu, wraz 

z obecnymi kontaktami na wysokim szczeblu między obiema stronami.  

                                                 
29

 W dniu 25 listopada 2010 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie Tybetu – plany 

wprowadzenia chińskiego jako głównego języka wykładowego (P7_TA-PROV(2010)0449). 
30

 W dniu 22 stycznia 2010 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie łamania praw 

człowieka w Chinach, a zwłaszcza w przypadku Liu Xiaobo (P7_TA-PROV(2010)0006). 
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Szczyt UE – Japonia (28 kwietnia 2010 r.) zakończył się pomyślnie. W 2010 roku UE i Japonia 

współpracowały w ramach zespołów odbudowy prowincji w Afganistanie; postanowiły nadal 

rozwijać współpracę w zakresie tworzenia zdolności policji afgańskiej i zorganizować 

w Tadżykistanie seminarium na temat tworzenia zdolności mające na celu zwiększenie zdolności 

zarządzania granicami. Japonia po raz pierwszy wyraziła zainteresowanie uczestnictwem personelu 

cywilnego w cywilnych misjach WPBiO. Odnotowano owocną współpracę między jednostkami 

operacji EU NAVFOR ATALANTA a obronnymi siłami morskimi Japonii. Ponadto UE i Japonia 

koordynowały wsparcie, jakiego udzielały działaniom planowanego regionalnego ośrodka 

szkoleniowego w Dżibuti i centrom wymiany informacji w Jemenie, Kenii i Tanzanii. 

Na szczycie UE – Republika Korei (6 października 2010 r.) UE podpisała umowę o wolnym 

handlu  z Koreą Południową i podniosła rangę stosunków z Seulem do poziomu partnerstwa 

strategicznego. W 2010 roku UE wydała oświadczenia potępiające prowadzone przez KRLD 

działania skierowane przeciwko Republice Korei, w wyniku których ludzie ponieśli śmierć.  

W Afganistanie
31

 celem procesu transformacji – który rozpoczął się w 2010 roku konferencjami 

w Londynie i Kabulu oraz szczytem NATO w Lizbonie – było stopniowe przekazywanie 

odpowiedzialności rządowi afgańskiemu. Nasiliła się również pomoc cywilna i współpraca regionalna. 

Po raz pierwszy w Kabulu został mianowany pełniący podwójną funkcję szef delegatury/SPUE, aby 

wzmocnić obecność UE w terenie, co przewidziano w planie działania. Ponadto UE rozmieściła 

zespół oceny wyborów na czas wyborów parlamentarnych w Afganistanie w 2010 roku. Misja 

policyjna UE w Afganistanie (EUPOL Afghanistan) nadal działała na rzecz pokoju, bezpieczeństwa 

i ochrony Afgańczyków w społeczeństwie opartym na praworządności. 

                                                 
31

 W dniu 16 grudnia 2010 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie nowej strategii 

dla Afganistanu (P7_TA-PROV(2010)0490). 
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UE zorganizowała drugi szczyt ad hoc z Pakistanem
32

 4 czerwca 2010 r. Aby wzmocnić dialog 

strategiczny, UE i Pakistan zgodziły się sporządzić pięcioletni plan zaangażowania, zawierający 

konkretne cele do wspólnych działań. UE szybko zareagowała na jedne z najgorszych powodzi 

w historii Pakistanu latem 2010 roku, z powodu których ucierpiało ponad 20 mln ludzi. Rada 

Europejska 16 września 2010 r. uzgodniła opracowanie wszechstronnego pakietu środków krótko-, 

średnio- i długoterminowych w dziedzinach: humanitarnej, rozwojowej i handlowej. Wysoka 

przedstawiciel i minister spraw zagranicznych Pakistanu byli współgospodarzami posiedzenia 

ministerialnego grupy przyjaciół demokratycznego Pakistanu, które odbyło się 15 października 2010 r. 

w Brukseli. Po posiedzeniu we wspólnym komunikacie Pakistan zobowiązał się do przeprowadzenia 

reform gospodarczych i instytucjonalnych. 

Realizacja unijnego planu nasilenia działań UE w Afganistanie i Pakistanie rozpoczęła się w 2010 roku, 

na tle wzmożonego konfliktu w obu tych państwach.  

Stosunki między UE a Indiami zdominowało w 2010 roku stanowcze dążenie w kierunku 

wzmocnienia politycznego i strategicznego wymiaru partnerstwa strategicznego, które nadal nie jest 

wystarczająco rozwinięte. Pierwsza wizyta w Indiach wysokiej przedstawiciel w czerwcu była 

przełomowym krokiem w tym kierunku. W grudniu 2010 roku odbył się jedenasty szczyt UE – 

Indie, którym wspólnie kierowali przewodniczący Herman Van Rompuy i José Manuel Barroso. 

Przyjęcie na tym szczycie oświadczenia UE i Indii w sprawie terroryzmu międzynarodowego było 

istotnym krokiem w kierunku wzmocnienia stosunków politycznych i strategicznych, takie samo 

znaczenie miało porozumienie, by w konkretnej przyszłej współpracy w zakresie bezpieczeństwa 

położyć nacisk na takie dziedziny jak: przeciwdziałanie terroryzmowi, bezpieczeństwo 

cybernetyczne i walka z piractwem. Na wszystkich tych posiedzeniach omawiano również kryzysy 

regionalne w Azji Południowej, jak również będące przedmiotem wspólnego zainteresowania 

kwestie międzynarodowe. W 2010 roku byliśmy również świadkami kolejnego dialogu między 

Indiami a UE dotyczącego praw człowieka (w trakcie którego władzom Indii przekazano listę 

dwudziestu prominentnych obrońców praw człowieka, których sytuacja jest ściśle monitorowana 

przez UE) oraz tradycyjnej już dorocznej wizyty szefów misji UE w Kaszmirze. 

                                                 
32

 W dniu 20 maja 2010 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie wolności religii 

w Pakistanie (P7_TA-PROV(2010)0194). 
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Prawa człowieka nadal były najważniejszą kwestią w stosunkach UE – Sri Lanka w 2010 roku; UE 

wycofała koncesje handlowe GSP+ w sierpniu w związku z brakiem harmonogramu zbliżania tego 

państwa do wypełniania zobowiązań międzynarodowych. UE jednak była nadal otwarta na 

możliwość wznowienia dialogu z Kolombo, począwszy od pewnych kwestii sektorowych będących 

przedmiotem wspólnego zainteresowania.  

UE nadal stosowała podejście wielotorowe do Birmy / Republiki Związku Myanmar. Oznaczało 

to utrzymanie obowiązywania środków ograniczających przy równoczesnym ciągłym dostarczaniu 

pomocy humanitarnej i rozwojowej. Dialog i kontakty z władzami były utrzymywane w ramach 

ASEM i ASEAN. UE nadal wspierała wysiłki ONZ. Zgodnie z konkluzjami Rady z 26 kwietnia 

2010 r. UE kontynuowała działania zmierzające do zaangażowania władz Republiki Związku 

Myanmar oraz członków opozycji i partii etnicznych, w tym Aung San Suu Kyi, w przemiany 

polityczne w tym państwie. UE wyraziła ubolewania w związku z tym, że władze nie podjęły 

działań niezbędnych do zapewnienia wolnych, rzetelnych i pluralistycznych wyborów, które 

przeprowadzono 7 listopada. UE pozostała zaangażowana we wspomaganie pokojowego 

przekształcenia w prawowity, cywilny system rządów oraz w dążenie do uwolnienia wszystkich 

więźniów politycznych.  

UE kontynuowała dialog polityczny z ASEAN na szczeblu ministerialnym podczas posiedzenia 

w maju 2010 roku. Na posiedzeniu tym potwierdzono strategiczne znaczenie współpracy 

i stosunków UE – ASEAN. Przy okazji ministrowie z zadowoleniem odnotowali postępy w zakresie 

zmiany traktatu o przyjaznych stosunkach i współpracy w Azji Południowo-Wschodniej w celu 

umożliwienia przystąpienia UE do tego traktatu; oczekują oni na to przystąpienie. UE poczyniła 

także znaczące postępy w negocjacjach w sprawie umowy o partnerstwie i współpracy z kilkoma 

krajami ASEAN, w szczególności z Wietnamem i Filipinami
33

. Z tymi dwoma państwami 

parafowano umowy. Utrzymując strategiczny cel umowy o wolnym handlu między regionami, UE 

kontynuowała dwustronne umowy o wolnym handlu ze stosownymi krajami ASEAN i uzgodniła 

rozpoczęcie negocjacji z Malezją
34

 i Singapurem. 

                                                 
33

 W dniu 22 stycznia 2010 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie Filipin (P7_TA-

PROV(2010)0007). 
34

 W dniu 16 grudnia 2010 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie Malezji – kara 

chłosty (P7_TA-PROV(2010)0494). 
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W dniach 4–5 października 2010 r. w Brukseli zorganizowano ósmy szczyt ASEM (spotkanie 

w ramach dialogu Azja – Europa), w którym uczestniczyło 46 szefów państw lub rządów, a także 

przewodniczący Rady Europejskiej, przewodniczący Komisji Europejskiej i Sekretarz Generalny 

ASEAN; na szczycie poruszono między innymi kwestie poprawy globalnego zarządzania 

gospodarczego, trwałego rozwoju, kwestie globalne i regionalne, kwestię kontaktów między 

mieszkańcami Azji i Europy oraz kwestię przyszłości procesu ASEM. Oprócz wydawanego zwykle 

oświadczenia przewodniczącego, na szczycie opracowano również oświadczenie w sprawie 

efektywniejszego zarządzania gospodarczego, aby zwrócić większą uwagę na tę kwestię przed 

szczytem G-20 w Seulu. 

Afryka  

W 2010 roku UE nadal rozwijała partnerstwo strategiczne z Unią Afrykańską (UA) i z afrykańskimi 

organizacjami regionalnymi. Wspólna strategia Afryka – UE nadal stanowiła główne ramy 

polityki międzykontynentalnej. Jej drugi plan działania (lata 2011–2013) został przyjęty na trzecim 

szczycie Afryka – UE
35

 w listopadzie 2010 r. W ciągu roku zorganizowano kilka innych istotnych 

posiedzeń, w szczególności trzecie wspólne posiedzenie konsultacyjne między KPiB UE a KPiB 

UA.  

W odniesieniu do partnerstwa dla pokoju i bezpieczeństwa osiągnięto postępy we wprowadzaniu 

w życie ram afrykańskiego pokoju i bezpieczeństwa (APSA).  Pomyślnie zakończył się pierwszy 

kontynentalny cykl szkoleniowy, oceniający zdolność UA do planowania dowodzonej przez UA 

operacji wspierania pokoju, zarządzania nią i prowadzenia jej. 

Do najważniejszych osiągnięć w dziedzinie rządów demokratycznych i praw człowieka zalicza się 

uruchomienie platformy dialogu i rządów UE – Afryka, wsparcie finansowe UE na rzecz funduszu 

wsparcia wyborów UA, lepsza koordynacja między misjami obserwacji wyborów UE i UA, 

organizacja seminariów społeczeństwa obywatelskiego dotyczących praw człowieka, odbywający 

się dwa razy do roku dialog UE – UA dotyczący praw człowieka oraz wsparcie struktur 

afrykańskiego mechanizmu wzajemnej oceny. 

                                                 
35

 W dniu 15 grudnia 2010 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie przyszłości 

strategicznego partnerstwa Afryki i UE po trzecim szczycie UE – Afryka (P7_TA-

PROV(2010)0482). 
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W 2010 roku poczyniono dalsze kroki w kierunku wzmocnienia partnerstwa strategicznego UE 

z Republiką Południowej Afryki. Trzeci roczny szczyt Republika Południowej Afryki – Unia 

Europejska odbył się 28 września 2010 r., stwarzając możliwość zaangażowania Republiki 

Południowej Afryki jako czołowego gracza w Afryce i potencjalnego łącznika, w szczególności 

jeśli chodzi o zmianę klimatu i zbudowanie skutecznego systemu wielostronnego. Do innych 

istotnych spotkań w ciągu roku zalicza się posiedzenie na szczeblu ministerialnym poświecone 

dialogowi politycznemu, które odbyło się w Brukseli 11 maja 2010 r. i któremu 

współprzewodniczyli WP i minister stosunków międzynarodowych i współpracy RPA, jak również 

wizyta WP w Republice Południowej Afryki w październiku. 

W regionie Sahel nadal obecne były ściśle ze sobą związane problemy bezpieczeństwa i rozwoju. 

W 2010 roku nadal prowadzono nielegalny handel, Al-Kaida dokonała również większej liczby ataków, 

porwań i morderstw obywateli europejskich. Transgraniczne zagrożenia dla bezpieczeństwa, wraz 

z nierozwiązanymi tarciami międzynarodowymi, niestabilnością i słabym potencjałem państw, brak 

edukacji i możliwości zatrudnienia, w szczególności dla młodzieży, hamowały wysiłki podejmowane na 

rzecz rozwoju. Było to bodźcem do opracowania unijnej strategii bezpieczeństwa i rozwoju w regionie 

Sahel. Przyjmując za podstawę obecne zaangażowanie krajowe, dwustronne i wielostronne, UE będzie 

działała w ścisłej współpracy z władzami państw w tym regionie, społeczeństwem obywatelskim oraz 

organami regionalnymi i międzynarodowymi, w tym z Unią Afrykańską i ze Wspólnotą Gospodarczą 

Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS). 

Sytuacja polityczna i bezpieczeństwa w Gwinei Bissau nadal się pogarszała ze względu na bunt 

wojskowych w kwietniu, zdecydowanie potępiony przez UE, a następnie nominację na czołowe 

stanowiska wojskowe osób zamieszanych w działania antykonstytucyjne i inne bezprawne 

działania, co również zostało zdecydowanie napiętnowane przez wysokiego przedstawiciela UE. 

W związku z tym negatywnym obrotem spraw UE postanowiła zakończyć prowadzoną w ramach 

WPBiO misję EU SSR GUINEA BISSAU oraz przeanalizować ewentualne uruchomienie 

procedury art. 96 umowy z Kotonu i ewentualne zastosowanie sankcji. 
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W Gwinei sytuacja polityczna poprawiła się wraz z pokojowym zakończeniem pierwszych 

wolnych i przejrzystych wyborów od uzyskania przez ten kraj niepodległości oraz 

z zaprzysiężeniem nowego prezydenta w grudniu. Był to istotny krok na drodze Gwinei 

postępującej w kierunku demokratyzacji i praworządności. UE utrzymała na miejscu kilka 

instrumentów: środki na podstawie art. 96, środki ograniczające obejmujące sankcje, embargo na 

broń oraz zamrożenie aktywów; działania te skierowane były przeciwko rządzącemu reżimowi 

wojskowemu oraz osobom z nim związanym.  

W Republice Wybrzeża Kości Słoniowej
36

 wyniki drugiej rundy wyborów prezydenckich, 

przeprowadzonych 28 listopada, choć uznane przez społeczność międzynarodową, nie zostały 

zaakceptowane przez urzędującego prezydenta. Wywołało to poważny kryzys. UE zdecydowanie 

poparła ONZ, jak również afrykańskie przywództwo i afrykańską odpowiedzialność, 

a w szczególności wysiłki podejmowane przez ECOWAS i Unię Afrykańską. UE nałożyła sankcje 

na urzędującego prezydenta i inne osoby zamieszane w nielegalne, brutalne i antydemokratyczne 

działania, a także rozszerzyła wykaz w grudniu 2010 roku, aby umieścić w nim odnośne osoby 

i podmioty. 

W 2010 roku UE była kluczowym graczem w Rogu Afryki, wykazując stałe zaangażowanie w tym 

regionie przez przyjęcie konkluzji Rady w czerwcu. Wezwano w nich Wysokiego Przedstawiciela 

i Komisję do przedstawienia propozycji dotyczących wszechstronnej strategii UE dotyczącej 

stosunków z Rogiem Afryki. 

W 2010 roku UE zintensyfikowała wysiłki na rzecz zwalczania piractwa wzdłuż wybrzeży Somalii, 

stosując wszechstronne podejście obejmujące prowadzoną w ramach WPBiO operację EU 

NAVFOR Atalanta oraz walkę z podstawowymi przyczynami piractwa w Somalii (zob. część 

dotycząca operacji w rozdziale E „Skuteczniejsza, sprawniejsza i spójniejsza” poniżej). 

W Somalii UE – w ścisłej koordynacji z ONZ i UA – aktywnie włączyła się we wspieranie 

pokojowego i trwałego rozwiązania kryzysu somalijskiego w ramach porozumienia z Dżibuti. UE 

zwiększyła swoje zaangażowanie w promowanie wszechstronnego podejście do Somalii. 

obejmującego aspekty polityczne, bezpieczeństwa, rozwojowe i humanitarne. Rozpoczęła misję 

WPBiO mającą na celu szkolenie somalijskich sił bezpieczeństwa ((EUTM Somalia).  

                                                 
36

 W dniu 16 grudnia 2010 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie sytuacji w 

Wybrzeżu Kości Słoniowej (P7_TA-PROV(2010)0492). 
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W Sudanie najważniejsze były wybory w kwietniu 2010 roku, oraz, w szczególności, 

przygotowania do referendum dotyczącego samostanowienia Sudanu w styczniu 2011 roku. 

UE obserwowała wybory oraz przygotowania do referendum, w tym rejestrację wyborców. 

UE nadal wspierała panel wykonawczy wysokiego szczebla UA dla Sudanu, który udzielił 

znacznego wsparcia stronom wszechstronnego porozumienia pokojowego podczas negocjacji 

dotyczących nierozstrzygniętych kwestii i spraw poreferendalnych. W 2010 roku SPUE 

w Sudanie skoncentrował swoją uwagę na wdrażaniu wszechstronnego porozumienia 

pokojowego w tym kraju, w szczególności na przebiegu wyborów parlamentarnych (kwiecień) 

i na przygotowaniach do referendum dotyczącego samostanowienia Sudanu Południowego 

(styczeń 2011 roku), a także na negocjacjach dauhańskich dotyczących wypracowania 

trwałego i wszechstronnego porozumienia pokojowego dla Darfuru. 

Na Madagaskarze
37

 po nielegalnym obaleniu rządu w roku 2009 Rada postanowiła w czerwcu 

przyjąć środki zgodnie z art. 96 umowy z Kotonu, które wpłynęły na pomoc UE. Środki te 

uzupełniły poprzednie środki wprowadzone przez UA. UE wsparła mediacje 

Południowoafrykańskiej Wspólnoty Rozwoju (SADC). 

W regionie Wielkich Jezior osiągano ciągłe postępy w stosunkach między Demokratyczną Republiką 

Konga
38

 
39

a Rwandą. Obecny proces pokojowy na wschodzie Demokratycznej Republiki Konga nadal 

był złożony z politycznego i wojskowego punktu widzenia, a sytuacja w zakresie praw człowieka 

o dobrych rządów nadal była poważna. UE pozostaje zaangażowana w reformę sektora bezpieczeństwa, 

przez obecność dwóch misji WPBiO – EUSEC i EUPOL – których mandaty zostały odnowione 

i ujednolicone. SPUE w Regionie Wielkich Jezior Afrykańskich nadal dbał o to, by regionalne 

przemiany polityczne w Regionie Wielkich Jezior Afrykańskich (w Gomie, Nairobi, Jubie i Burundi) 

były monitorowanie, także w zakresie mechanizmów stosowanych po zakończeniu procesu 

pokojowego. Ponadto SPUE był bardzo zaangażowany w ważne kwestie budzące niepokój UE: 

zwalczanie przemocy seksualnej w DRK, przeciwdziałanie nielegalnemu wykorzystywaniu zasobów 

naturalnych i zwalczanie diaspory Demokratycznych Sił Wyzwolenia Rwandy (FDLR). SPUE udzielił 

wskazówek na temat polityki lokalnej dwóm misjom WPBiO działającym w Demokratycznej 

Republice Konga (EUPOL i EUSEC). 
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 W dniu 11 lutego 2010 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie sytuacji na 

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

 W dniu 17 czerwca 2010 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie Demokratycznej 

Republiki Konga: sprawa Floriberta Chebeyi Bahizire'a (P7_TA-PROV(2010)0244). 
39

 W dniu 7 października 2010 r. Parlament Europejskie przyjął rezolucję w sprawie braku ochrony 

praw człowieka i sprawiedliwości w Demokratycznej Republice Konga (P7_TA-

PROV(2010)0350). 
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Odnotowano również postępy w procesie pokojowym w Burundi. Rebeliancki ruch FNL 

zdemilitaryzował się, zdemobilizował i przekształcił w partię polityczną. W roku 2010 cykl 

wyborczy (wybory prezydenckie, parlamentarne i lokalne) przebiegł pomyślnie, co zostało 

potwierdzone przez europejską misję obserwacji wyborów.  

Ameryka Północna i Południowa 

W 2010 roku partnerstwo strategiczne między UE a Stanami Zjednoczonymi zostało jeszcze 

bardziej wzmocnione. Kontakty między wysoką przedstawiciel a sekretarzem stanu Hillary Clinton 

były częste i bliskie. Tak było w szczególności po styczniowym trzęsieniu ziemi na Haiti oraz 

w czasie mobilizacji pomocy międzynarodowej dla Pakistanu w następstwie katastrofy 

powodziowej w połowie roku.  

Na szczycie UE – USA
40

 w Lizbonie 20 listopada 2010 r. położono nacisk na miejsca pracy 

i wzrost, globalne wyzwania, bezpieczeństwo naszych obywateli i politykę zagraniczną. 

Podkreślono, że zapewnienie bezpieczeństwa cybernetycznego jest jednym z głównych wyzwań dla 

bezpieczeństwa i kluczowych obszarów współpracy UE – USA oraz powołano grupę roboczą UE – 

USA mającą zająć się tą kwestią. Podkreślono, jak ważna jest Transatlantycka Rada Gospodarcza, 

która obradowała 17 grudnia 2010 r., i jak istotną rolę odgrywa w pobudzaniu wymiany handlowej 

i tworzeniu miejsc pracy. Na szczycie UE – USA określono również nowy mandat dialogu UE – 

USA na rzecz rozwoju, aby stworzyć plan prac na rzecz ulepszonej współpracy w zakresie 

skuteczności pomocy przed 4. forum wysokiego szczebla w sprawie skuteczności pomocy 

w Busanie w listopadzie 2011 roku. Szczyt poprzedziło posiedzenie ministerialne Rady ds. Energii 

UE – USA, której współprzewodniczyły wysoka przedstawiciel/wiceprzewodnicząca i sekretarz 

stanu Hillary Clinton. 

Irański program jądrowy nadal budził głębokie zaniepokojenie, zarówno UE, jak i USA. Ścisłym 

konsultacjom między UE a USA towarzyszyły dyskusje między Iranem, Chinami, Francją, 

Niemcami, Rosją, Zjednoczonym Królestwem i wysoką przedstawiciel UE. Zarówno UE, jak 

i USA, zdecydowanie poparły przyjęcie rezolucji RB ONZ nr 1929, która zwiększyła zakres 

środków ograniczających wobec Iranu. 

                                                 
40

 W dniu 11 listopada 2010 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie zbliżającego 

się szczytu UE-USA oraz posiedzenia Transatlantyckiej Rady Gospodarczej (P7_TA-

PROV(2010)0396). 
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Współpraca między UE a USA rozciągnęła się na coraz większą liczbę operacji zarządzania 

kryzysowego, w tym EUTM Somalia, EUNAVFOR Atalanta oraz  misję UE w zakresie 

praworządności w Kosowie (EULEX), do której USA oddelegowały personel. W Afganistanie 

wysiłki skupiły się na współpracy EUPOL z Dowództwem Sił Sojuszniczych NATO ds. 

Transformacji – Afganistan (CSTC-A), dowodzoną przez USA misją szkoleniową, obecnie 

połączoną z nową misją szkoleniową NATO w Afganistanie (NTM-A). Umowa między UE a USA 

dotycząca bezpieczeństwa przestrzeni kosmicznej w zakresie współpracy badawczej została 

zawarta 18 listopada. Współpraca UE – USA obejmowała również szkolenia i ćwiczenia. USA 

obserwowały MILEZ 10, piąte ćwiczenie wojskowe UE w czerwcu. 

UE i USA nadal ściśle współpracowały w zwalczaniu terroryzmu, w tym za pośrednictwem 

umowy w sprawie programu śledzenia finansowania terroryzmu. Rozpoczęto też negocjacje na 

temat umowy w sprawie danych dotyczące przelotu pasażera na podstawie mandatów przyjętych 

w grudniu. 

Brukselski szczyt UE – Kanada
41

 w maju 2010 roku umożliwił szerokie dyskusje. Obejmowały 

one przegląd dwustronnego harmonogramu, z położeniem nacisku na obecne negocjacje w sprawie 

wszechstronnej umowy gospodarczej i handlowej, współpracy w dziedzinie polityki zagranicznej 

i bezpieczeństwa, kwestii międzynarodowych oraz przewodnictwa Kanady na forum G8. W 2010 

roku Kanada nadal uczestniczyła w unijnych misjach WPBiO w Afganistanie, na Terytoriach 

Palestyńskich i w Kosowie. Obserwatorzy kanadyjscy uczestniczyli w misjach obserwacji wyborów 

z ramienia UE w Sudanie, Etiopii i w Burundi. 6 grudnia Rada przyjęła mandat negocjacyjny 

dotyczący rozszerzonej umowy ramowej między UE a Kanadą. 

                                                 
41

 W dniu 5 maja 2010 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie zbliżającego się 

szczytu UE – Kanada (P7_TA-PROV(2010)0142). 
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W 2010 roku stosunki polityczne z Ameryką Łacińską i Karaibami
42

 wciąż się pogłębiały. Szósty 

szczyt UE – Ameryka Łacińska i Karaiby odbył się w Madrycie 18 maja 2010 r., uczestniczyli 

w nim przewodniczący Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej oraz wysoka przedstawiciel. Na 

szczycie zakończono negocjacje układu o stowarzyszeniu z Ameryką Środkową, wznowiono 

negocjacje układu o stowarzyszeniu z Mercosurem po długim impasie, uruchomiono instrument 

inwestycyjny Ameryki Łacińskiej (LAIF), podjęto decyzję o powołaniu fundacji EU – LAC (UE – 

państwa Ameryki Łacińskiej) oraz przyjęto plan działania, aby ułatwić realizację konkretnych 

działań w kluczowych dziedzinach. Przy okazji szczytu odbyło się kilka istotnych spotkań, w tym 

posiedzenie ministrów spraw zagranicznych EU – LAC. 

Na szczycie UE – Meksyk (16 maja) oficjalnie zatwierdzono wspólny plan wykonawczy 

partnerstwa strategicznego UE – Meksyk i zgodzono się co do znaczenia, jakie ma rozpoczęcie 

dialogów w zakresie polityki sektorowej dotyczących kwestii makroekonomicznych 

i bezpieczeństwa. 

Szczyt z Chile (17 maja) potwierdził, że realizacja układu o stowarzyszeniu w ostatnich latach 

przebiegała pomyślnie. Na szczycie położono również nacisk na sytuację po trzęsieniu ziemi 

w lutym 2010 roku. 

Oprócz ponownego otwarcia negocjacji w sprawie umowy o stowarzyszeniu, w wyniku szczytu 

z Mercosurem (17 maja) przywódcy złożyli zobowiązania dotyczące unikania protekcjonizmu, 

pogłębienia współpracy w dziedzinie nauki i technologii oraz zwiększenia koordynacji na forach 

międzynarodowych. 

Na szczycie ze Wspólnotą Andyjską (19 maja) z zadowoleniem odnotowano zakończenie 

negocjacji w sprawie umowy handlowej z Kolumbią i Peru i zobowiązano się do wzmocnienia 

współpracy w zakresie zwalczania narkotyków. 

Na szczycie z Ameryką Środkową 19 maja uzgodniono, by zintensyfikować współpracę 

w kwestiach związanych z bezpieczeństwem i zmianą klimatu. 
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 W dniu 5 maja 2010 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie strategii UE 

dotyczącej stosunków z Ameryką Łacińską (P7_TA-PROV(2010)0141). 
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Na szczycie UE – Karaibskie Forum Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (CARIFORUM) 17 

maja poparto odnowiony regionalny dialog polityczny, rozpoczęty wcześniej wiosną, 

i postanowiono rozpocząć prace nad wspólną strategia UE – Karaiby oraz przyjęto zarys ram. 

Europejsko-Latynoamerykańskie Zgromadzenie Parlamentarne (EUROLAT) wniosło wkład 

w szczyt madrycki, wydając 15 maja serię zaleceń dotyczących takich kwestii jak współpraca 

między tymi dwoma regionami, procesy integracji regionalnej, fundacja EU – LAC, migracja, 

zmiana klimatu, energia odnawialna i kryzys finansowym. 

Na szczycie UE – Brazylia w lipcu 2010 roku potwierdzono trwałość naszego partnerstwa 

strategicznego. Położono nacisk na zmianę klimatu, międzynarodowy kryzys gospodarczy 

i finansowy oraz G-20. Podpisano umowy o lotnictwie cywilnym i zapoczątkowano inicjatywę 

współpracy trójstronnej z Mozambikiem, obejmującej bioenergię. 

Piąta sesja dialogu politycznego UE – Kuba
43

 odbyła się 10 czerwca w Paryżu. Omówiono kwestie 

dotyczące praw człowieka, jak również międzynarodowy harmonogram prac, zwłaszcza w kwestii 

zmiany klimatu. Na posiedzeniu 25 października Rada do Spraw Zagranicznych upoważniła WP do 

przeprowadzenia analizy działań podjętych przez rząd Kuby i do poprowadzenia dyskusji na temat 

skutków tych działań dla UE. W ramach tych działań i na podstawie wspólnego stanowiska WP 

został upoważniony do przeprowadzenia sondażu i sporządzenie sprawozdania na temat postępów. 

W następstwie tragicznego trzęsienia ziemi na Haiti 
44

w styczniu 2010 roku UE zgromadziła 

znaczną pomoc humanitarną i rozwojową dla poszkodowanej ludności. UE zapewniła kluczowe 

wsparcie budżetowe, aby zapewnić ciągłość działań rządu, jak również sfinansować wsparcie 

procesu wyborczego. Wysoka przedstawiciel złożyła wizytę w Haiti w marcu 2010 roku i wraz 

z komisarzami Andrisem Piebalgsem i  Kristaliną Georgijewą uczestniczyła w tymże miesiącu 

w Nowym Jorku w międzynarodowej konferencji darczyńców na rzecz wsparcia odbudowy Haiti, 

ogłaszając zobowiązanie całej UE do udzielenia pomocy w wysokości 1,2 mld EUR. 
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 W dniu 11 marca 2010 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie sytuacji na Kubie 

(P7_TA-PROV(2010)0063). 
44

 W dniu 10 lutego 2010 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie w sprawie 

trzęsienia ziemi na Haiti (P7_TA-PROV(2010)0015). 
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Podczas tego roku odbyły się posiedzenia Wspólnego Komitetu z Argentyną, Meksykiem i Chile. 

Na spotkaniu z Argentyną przyjęto wspólny plan prac na lata 2010–2013, mający na celu 

pogłębienie stosunków dwustronnych. Spotkanie z Meksykiem umożliwiło ocenę realizacji planu 

wykonawczego w ramach partnerstwa strategicznego UE – Meksyk. W roku tym odbył się 

pierwszy dialog dotyczący praw człowieka z Meksykiem
45

. W dyskusjach z Chile skupiono się na 

różnych obszarach stosunków dwustronnych, w tym na działalności stowarzyszenia na rzecz 

rozwoju i innowacji (ADI). Na poziomie subregionalnym spotkanie UE – Wspólnota Andyjska 

odbyło się w marcu 2010 roku, omówiono na nim kilka aspektów naszych obecnych stosunków, 

w tym walkę z narkotykami, zmianę klimatu i sytuację w zakresie współpracy UE. 

Na posiedzeniu ministerialnym Grupy z Rio w Nowym Jorku we wrześniu 2010 roku omówiono 

perspektywy Wspólnoty Państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów (CELAC). 

 

B. Sprostać zagrożeniom i wyzwaniom globalnym 

Nieproliferacja i rozbrojenie 

W 2010 roku działania UE na tym obszarze nadal opierały się na strategii UE przeciw 

rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia (BMR) z 2003 roku
46

 oraz na strategii UE zwalczania 

nielegalnego gromadzenia i handlu bronią strzelecką i lekka (BSiL) z 2005 roku
47

. Skupiły się 

wokół realizacji planu działania dotyczącego BMR z 2008 roku
48

, który ma na celu przekształcenie 

polityki nieproliferacji w przekrojowy priorytet w politykach UE i państw członkowskich, 

podnosząc świadomość, określając najlepsze praktyki i zachęcając do lepszej koordynacji. 
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 W dniu 11 marca 2010 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie eskalacji 

przemocy w Meksyku (P7_TA-PROV(2010)0067). 
46

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

  http://register.consilium.europa.eu/pdf/pl/06/st05/st05319.pl06.pdf 
48

  http://register.consilium.europa.eu/pdf/pl/08/st17/st17172.pl08.pdf 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/03/st15/st15708.en03.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/pl/06/st05/st05319.pl06.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/pl/08/st17/st17172.pl08.pdf
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UE w dalszym ciągu popierała upowszechnienie stosownych układów międzynarodowych i innych 

instrumentów oraz ich pełną realizację. Cele te osiągano w szczególności za pośrednictwem 

konkretnych działań i projektów finansowanych z budżetu WPZiB
49

. UE w swoich kontaktach 

z państwami trzecimi nadal również podkreślała znaczenie nierozprzestrzeniania BMR
50

 i BSiL
51

. 

W 2010 roku klauzule takie uzgodniono z kilkoma państwami, m.in. z Wietnamem, Filipinami 

i Mongolią. 

 

Broń masowego rażenia i środki jej przenoszenia  

UE przyczyniła się do pomyślnego wyniku konferencji poświęconej przeglądowi Układu 

o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT) w 2010 roku i jest zaangażowana w realizację 

przyjętych planów działania dotyczących wszystkich trzech filarów NPT, rozbrojenia jądrowego, 

nieproliferacji i pokojowego wykorzystania energii jądrowej, w tym porozumienia w sprawie 

Bliskiego Wschodu. W następstwie konferencji poświęconej przeglądowi Układu 

o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT) UE zintensyfikowała działania służące 

przygotowaniu unijnego seminarium, które zaplanowano na 2011 rok, w ramach wdrażania decyzji 

Rady 2010/799 przyjętej 16 grudnia 2010 r. w sprawie wsparcia procesu budowy zaufania 

prowadzącego do utworzenia na Bliskim Wschodzie strefy wolnej od broni masowego rażenia 

i środków jej przenoszenia. 

Wznowione wysiłki na rzecz zaangażowania Iranu w konkretne negocjacje – podejmowane przez 

Wysokiego Przedstawiciela wraz z Chinami, Federacją Rosyjską, Francją, Niemcami, Stanami 

Zjednoczonymi i Zjednoczonym Królestwem – spotkały się z nieadekwatnymi reakcjami ze strony 

Iranu. Doprowadziło to do przyjęcia dodatkowych sankcji przez RB ONZ, które zostały 

uzupełnione o dodatkowe środki UE. Celem UE pozostaje budowanie długoterminowych 

stosunków z Iranem opartych na zaufaniu i współpracy. Zależy to od postępów w zakresie 

wszystkich kwestii budzących zaniepokojenie, przede wszystkim od kwestii jądrowej, ale również 

od terroryzmu, podejścia Iranu do procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie, kwestii 

regionalnych i praw człowieka. 

                                                 
49

 Zob. załącznik I i III [miejsce: pełen wykaz ma zostać dostarczony przez zespół ds. 

koordynacji polityki ESDZ / zespół Relex wp]. 
50

  Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Wydziału ds. Nieproliferacji ESDZ:

 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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Jeśli chodzi o Koreę Północną (KRLD)
52

, UE nadal zdecydowanie wspierała proces rozmów 

sześciostronnych i pełną realizację rezolucji RB ONZ 1718 i 1874. Zachęcała do pojednania między 

oboma koreańskimi państwami, jak również do stabilności regionalnej i usunięcia broni jądrowej 

z półwyspu. UE nadal zaniepokojona była zewnętrznymi działaniami proliferacyjnymi KRLD. UE 

przypomniała, że KRLD powinna całkowicie, oraz w sposób sprawdzalny i nieodwracalny. 

zrezygnować ze wszystkich rodzajów broni jądrowej i zarzucić prowadzone programy jądrowe
53

. 

UE nadal propagowała szybkie wejście w życie Traktatu o całkowitym zakazie prób jądrowych 

(CTBT) i przyjęła decyzję Rady
54

, aby nadal wspierać działalność komisji przygotowawczej 

Organizacji do spraw Traktatu o Całkowitym Zakazie Prób Jądrowych (CTBTO). 

UE nadal również wspierała Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (MAEA) w Wiedniu. 

UE pozostaje kluczowym darczyńcą funduszu bezpieczeństwa jądrowego, z którego korzysta ponad 

50 państw w Afryce, na Bliskim Wschodzie, w Ameryce Łacińskiej i w Azji, oraz gotowa jest 

wnieść znaczny wkład na rzecz banku paliwa jądrowego MAEA oraz  na rzecz modernizacji 

laboratorium badawczego MAEA w Seibersdorfie. 

W ramach globalnego partnerstwa UE jest gotowa, by w 2012 roku dotrzymać podjętego 

zobowiązania finansowego dotyczącego kwoty 1 mld EUR – przy czym już teraz wydano ponad 

800 mln EUR i przydzielono 900 mln EUR.  

W odniesieniu do konwencji o zakazie broni chemicznej (CWC) prowadzono działania związane 

z jej upowszechnieniem i pełną realizacją. UE nadal działała na podstawie decyzji Rady przyjętej 

w lipcu 2009 roku opierającej się na pozytywnych doświadczeniach w zakresie współpracy między 

UE a Organizacją ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW). Rozpoczęła również prace nad 

stanowiskiem UE w sprawie przyszłości OPCW. 

                                                 
52

 W dniu 8 lipca 2010 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie Korei Północnej 

(P7_TA-PROV(2010)0279). 
53 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1283/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie 

(WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej 

Republice Ludowo-Demokratycznej. Dz.U. L 346 z 23.12.2009 s. 1-25. 
54 Decyzja Rady 2010/461/WPZiB z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie wsparcia działań komisji 

przygotowawczej Organizacji do spraw Traktatu o całkowitym zakazie prób jądrowych 

(CTBTO) w celu zwiększenia jej zdolności monitorowania i kontroli oraz w ramach realizacji 

strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia. 
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UE kontynuowała prace w celu przeciwdziałania zagrożeniu bronią biologiczną, która budzi coraz 

większe zaniepokojenie na całym świecie. Prace te są prowadzone na podstawie dwóch wspólnych 

działań; jedno z nich ma na celu wsparcie konwencji o broni biologicznej (BTWC) i obejmuje 

szereg projektów służących upowszechnieniu tej konwencji i jej wykonaniu na szczeblu krajowym 

oraz środki służące budowie zaufania; drugie ma na celu wsparcie działań Światowej Organizacji 

Handlu w zakresie bezpieczeństwa biologicznego i ochrony biologicznej wdrażających 

Międzynarodowe przepisy zdrowotne, przy uznaniu znaczenia prewencyjnych środków 

bezpieczeństwa biologicznego i ochrony biologicznej dla bezpieczeństwa międzynarodowego.  UE 

rozpoczęła również prace nad swoimi priorytetami (zaufanie co do zgodności tej konwencji, jej 

wykonania na szczeblu krajowym i upowszechnienia) w celu osiągnięcia pomyślnego wyniku 

konferencji poświęconej przeglądowi BTWC w 2011 roku i przeprowadziła szerokie konsultacje 

w tym zakresie przy okazji spotkania państw–stron w 2010 roku.  

Jeśli chodzi o procedury kontroli wywozu, UE poparła wykonanie rezolucji RB ONZ nr 1540, 

1673 oraz 1810 przy pomocy wspólnego działania Rady
55

, które ma na celu zwiększenie 

umiejętności i zdolności urzędników z państw trzecich. UE współfinansowała kilka warsztatów 

regionalnych, które umożliwiły ocenę konkretnych potrzeb i braków w zakresie kontroli wywozu. 

UE kontynuowała wykonywanie decyzji Rady
56

 wspierającej haski kodeks postępowania. Jest to 

jedyny instrument międzynarodowy zajmujący się pociskami rakietowymi, które są głównym 

środkiem przenoszenia BMR. W związku z tym kapitalne znaczenie ma dotarcie do państw, które 

go nie podpisały. 

UE kontynuowała – konsultując się z państwami trzecimi – prace nad projektem 

międzynarodowego kodeksu postępowania intensyfikującego budowę zaufania i przejrzystości 

w zakresie działań w przestrzeni kosmicznej. 

                                                 
55 Wspólne działanie Rady 2008/368/WPZiB przyjęte 14 maja 2008 r. (Dz.U. L 127 z 15.5.2008, s. 78-83). 
56 Decyzja Rady 2008/974/WPZiB przyjęta 18 grudnia 2008 r. (Dz.U. L 345 z 23.12.2008, s. 91-95). 
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Broń konwencjonalna: broń strzelecka i lekka (BSiL), miny przeciwpiechotne (APL) i wybuchowe 

pozostałości wojenne (ERW) 

Państwa członkowskie w swoich politykach w zakresie kontroli wywozu broni konwencjonalnej 

nadal kierowały się wspólnym stanowiskiem Rady z grudnia 2008 roku, określającym wspólne 

zasady kontroli wywozu technologii wojskowych i sprzętu wojskowego.  Wykonując przedmiotowe 

wspólne stanowisko, państwa członkowskie UE stosują odpowiedzialną i przejrzystą kontrolę 

wywozu broni. 

W 2010 roku UE była szczególnie aktywna w inicjatywach ukierunkowanych na działania 

zewnętrzne, finansowanie i wspieranie wzmocnionej realizacji przez państwa trzecie skutecznych 

kontroli wywozu broni. UE nadal wspierała negocjacje dotyczące traktatu o handlu bronią (ATT), 

prowadząc intensywne działania zewnętrzne na skalę światową
57

. W 2010 roku przyjęto decyzję 

Rady w sprawie wsparcia procesu negocjacji ATT. 

W świetle strategii z 2005 roku w tej kwestii, UE nadal propagowała ścisłą kontrolę broni 

strzeleckiej i lekkiej (BSiL) na wszystkich forach wielostronnych i podczas dialogu politycznego 

z państwami trzecimi. UE finansowała np. opracowywanie technik i narzędzi używanych do 

sprawdzania i namierzania samolotów przewożących ładunki drogą powietrzną, które mogą być 

zaangażowane w nielegalny handel BSiL
58

. Pomagała również w zarządzaniu zapasami, 

gromadzeniu, rejestracji i zgłaszaniu transferu broni oraz niszczenia jej nadwyżek na Bałkanach 

Zachodnich. 

                                                 
57 Decyzja Rady 2009/42/WPZiB z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie wspierania, w ramach 

europejskiej strategii bezpieczeństwa, działań UE mających na celu promowanie w krajach 

trzecich procesu prowadzącego do zawarcia traktatu o handlu bronią (Dz.U. 17 z 22.1.2009, 

s. 39-44) i decyzja Rady 2010/336/WPZiB z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie działań UE 

wspierających traktat o handlu bronią w ramach europejskiej strategii bezpieczeństwa (Dz.U. 

L 152 z 18.6.2010, s. 14-20). 
58 

Decyzja Rady 2010/765/WPZiB przyjęta 2 grudnia 2010 r. (Dz.U. L 327/11 z 11.12.2010, s. 44-48). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010D0765:PL:NOT


 

12562/11  aga,mo,mw/DH/lw 43 

ZAŁĄCZNIK DG K   PL 

UE nadal propagowała upowszechnienie i pełną realizację konwencji ottawskiej w sprawie min 

przeciwpiechotnych oraz Konwencji dotyczącej broni kasetowej. W 2010 roku UE również 

aktywnie uczestniczyła w negocjacjach dotyczących nowego protokołu o amunicji kasetowej do 

konwencji ONZ o pewnych broniach konwencjonalnych (CCW) i jako obserwator wzięła udział 

w pierwszej konferencji państw-stron Konwencji z Oslo dotyczącej broni kasetowej (Vientiane 8-12 

listopada 2010 r.)
59

. 

Terroryzm 

W 2010 roku UE zajęła się kwestią zagrożenia terroryzmem w ramach ONZ i w swoich stosunkach 

z państwami trzecimi. Kierowała się przy tym zasadą, że skuteczne środki przeciwdziałania 

terroryzmowi oraz ochrona praw człowieka, podstawowych wolności i praworządności są celami, 

które się wzajemnie uzupełniają i wzmacniają. Jeśli chodzi o kwestie tematyczne, priorytetowo 

potraktowano zapobieganie radykalizacji postaw i rekrutacji terrorystów, walkę z tymi zjawiskami 

oraz finansowanie terroryzmu w UE i poza jej terytorium. 

W kontekście ciągłego wspierania przez UE oenzetowskiej globalnej strategii przeciwdziałania 

terroryzmowi z 2006 roku i inicjatyw G-8 w dziedzinie zapobiegania terroryzmowi, 

w szczególności w ramach Grupy Roboczej Rzym-Lyon, UE uruchomiła inicjatywę w Azji 

Środkowej z myślą o pogłębieniu realizacji tej strategii i wzmocnieniu współpracy regionalnej. 

Pakistan i Afganistan, Azja Południowo-Wschodnia, region Sahel, Jemen, Somalia i Róg Afryki 

oraz Azja Środkowa nadal zajmowały wysokie miejsce w unijnym harmonogramie 

przeciwdziałania terroryzmowi. UE coraz bardziej skupiała się na regionie Sahel, w związku 

z potrzebą reakcji na pogarszającą się sytuację w zakresie bezpieczeństwa oraz aby zapobiegać 

porwaniom obywateli UE. UE pogłębiła również dialog polityczny i współpracę z państwami 

trzecimi w zakresie budowy potencjału w dziedzinie zapobiegania terroryzmowi. Dialog 

prowadzono z Marokiem, Rosją, Japonią, USA, Indiami i ONZ. Głównym instrumentem 

finansowym wspierającym kraje trzecie w zapobieganiu i przeciwdziałaniu terroryzmowi jest 

instrument na rzecz stabilności. 

                                                 
59

 W dniu 8 lipca 2010 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie  wejścia w życie 

w dniu 1 sierpnia 2010 r. Konwencji o broni kasetowej (CCM) oraz roli UE (P7_TA-

PROV(2010)0285). 
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Bezpieczeństwo energetyczne 

Biorąc pod uwagę podatność UE na zagrożenia, uwypukloną przez ostatnie kryzysu, jak również 

potencjał Unii do osiągnięcia poprawy, bezpieczeństwo energetyczne nadal było kluczowym 

tematem dla UE w roku 2010. Wejście w życie Traktatu z Lizbony wprowadziło istotne nowe 

postanowienia dotyczące energii, w szczególności przez stwierdzenie, że celem unijnej polityki 

w zakresie energii będzie zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw energii w Unii. W listopadzie 

2010 roku w komunikacie Komisji zatytułowanym „Energia 2020: Strategia na rzecz 

konkurencyjnego, zrównoważonego i bezpiecznego sektora energetycznego” podkreślono ścisły 

związek między bezpieczeństwem energetycznym a polityką zagraniczną i bezpieczeństwa.  

Stosunki energetyczne UE z Rosją wciąż odznaczały się silną wzajemną zależnością, jako że 

Rosja nadal była głównym zewnętrznym dostawcą energii dla UE, a ta z kolei – największym 

konsumentem rosyjskich węglowodorów. Mechanizm wczesnego ostrzegania energetycznego UE 

– Rosja, podpisany w listopadzie 2009 roku, został wykorzystany w roku 2010, kiedy to spory 

między Rosją a Białorusią chwilowo wpłynęły na tranzyt ropy naftowej i gazu ziemnego przez 

Białoruś do UE. Szczyty UE – Rosja na przełomie maja i czerwca 2010 roku oraz w grudniu 2010 

roku, jak również Stała Rada Partnerstwa UE – Rosja ds. Energii w listopadzie 2010 roku, okazały 

się także być użytecznymi forami do analizowania kwestii bezpieczeństwa energetycznego. 

Pomimo wycofania się z Traktatu karty energetycznej (TKE) w 2009 roku, Rosja w 2010 roku 

nadal uczestniczyła na szczeblu technicznym w różnych posiedzeniach karty energetycznej. 

W listopadzie 2010 roku Rosja powiadomiła UE o tekście projektu konwencji o zagwarantowaniu 

międzynarodowego bezpieczeństwa energetycznego. 

W ramach wzmocnionej współpracy energetycznej w ramach UE, Mołdawia przyłączyła się do 

Wspólnoty Energetycznej w maju 2010 roku, a Ukraina była gotowa na ten krok na początku roku 

2011. Ten proces rozszerzył oparty na zasadach wewnętrzny rynek energii UE o oba te państwa, 

zwiększając bezpieczeństwo energetyczne. W roku 2010 odnotowano postępy w pracach nad 

integracją ukraińskiego i mołdawskiego rynku energii z UE. 
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Dwustronne dyskusje dotyczące energii kontynuowano z innymi państwami trzecimi. 

W szczególności podpisano protokół ustaleń z Irakiem w styczniu 2010 roku. Druga faza 

współpracy między organami energetyki państw partnerstwa euro-śródziemnomorskiego, w której 

uczestniczyły unijne organy energetyki i siedem krajów arabskich, Izrael i Narodowa Władza 

Palestyńska, rozpoczęła się w roku 2010.  

Wzmocnienie połączeń w zakresie transportu energii nadal było jednym z obszarów priorytetowych 

w ramach strategii UE dla Azji Środkowej. Współpraca nabrała dalszego rozpędu w ciągu roku 

dzięki kontaktom na wysokim szczeblu i posiedzeniom technicznym grup roboczych. 

Aby propagować szerokie i trwałe stosowanie energii ze źródeł odnawialnych, UE – ratyfikując 

w lipcu 2010 roku statut Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA) – stała się jej 

pełnym członkiem.  

Zmiana klimatu i bezpieczeństwo międzynarodowe 

W roku 2010 kontynuowano realizację wspólnego dokumentu z 2008 roku skierowanego do Rady 

Europejskiej
60

 przez SG/WP Javiera Solanę i Komisję Europejską, jak również powstałe w związku 

z nim konkluzje Rady. Te prace realizacyjne skupiły się na pogłębieniu dialogu i wzmocnieniu 

współpracy międzynarodowej z podmiotami wielostronnymi, na systematycznym dialogu ze 

stronami trzecimi, służącym określeniu potencjalnych regionalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa 

wynikłych ze zmiany klimatu, jak również na zwiększaniu świadomości i wspólnym reagowaniu na 

skutki zmiany klimatu dla bezpieczeństwa. Do osiągnięć zalicza się dialog transatlantycki, na który 

złożyło się kilka warsztatów i seminariów, poświęcony zmianie klimatu i bezpieczeństwa, 

przeznaczony dla przedstawicieli rządu, środowiska akademickiego i społeczeństwa 

obywatelskiego z Ameryki Północnej i Europy.  

Nadal rozwijały się zdolności UE do zajmowania się zmiana klimatu i bezpieczeństwem 

międzynarodowym. Nieformalna unijna grupa sterująca ds. zmiany klimatu i bezpieczeństwa 

międzynarodowego kontynuowała prace, służąc jako główne forum dyskusji i koordynacji 

przedmiotowej kwestii w ramach UE. Sztab Wojskowy UE i Europejska Agencja Obrony badali 

sposoby zmniejszenia wpływu operacji WPBiO na środowisko. 

                                                 
60

 Zob. „Zmiany klimatu a bezpieczeństwo międzynarodowe” (dok. Rady 7249/08).  



 

12562/11  aga,mo,mw/DH/lw 46 

ZAŁĄCZNIK DG K   PL 

W szerszym kontekście negocjacji w sprawie zmiany klimatu, w następstwie konferencji 

kopenhaskiej Rada Europejska wezwała UE w marcu 2010 roku, by prowadziła bardziej 

zdecydowane działania zewnętrzne wobec państw trzecich, poruszając kwestię zmiany klimatu na 

wszystkich posiedzeniach regionalnych i dwustronnych, w tym na szczytach, jak również na innych 

forach, takich jak G-20. W 2010 roku polityka ta była realizowana na wszystkich szczeblach. 

Unijna sieć zielonej dyplomacji, uruchomiona w 2003 roku, rozpoczęła istotne prace 

przygotowawcze przed 16. konferencją stron w sprawie zmiany klimatu w Cancún w grudniu 2010 

roku. 

C. Wkład w skuteczniejszy porządek wielostronny 

Uznając, że globalne wyzwania wymagają globalnych rozwiązań, UE nadal zdecydowanie 

wspierała multilateralizm, co potwierdzono w Traktacie z Lizbony. W ciągu roku wysiłki skupiały 

się wokół realizacji postanowień Traktatu z Lizbony. 

Organizacja Narodów Zjednoczonych 

 

Wzmocnienie ONZ nadal było jednym z kluczowych elementów działań zewnętrznych UE. UE, 

w ramach przygotowań do 65. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ
61

, priorytetowo potraktowała 

kwestie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, środowiska i zrównoważonego rozwoju, 

praw człowieka i reformy systemu ONZ. 

Od początku roku 2010 UE domagała się na forum ZO ONZ rezolucji dotyczącej uczestnictwa UE 

w pracach ONZ, dążąc do realizacji zewnętrznej reprezentacji Traktatu z Lizbony w Organizacji 

Narodów Zjednoczonych, przy zachowaniu statusu obserwatora UE. W wyniku odłożenia działania 

14 września 2010 r. Wysoki Przedstawiciel powołał grupę operacyjną, aby zapewnić sukces 

kampanii. W październiku i listopadzie 2010 roku podjęto démarche w stolicach państw trzecich, 

aby jasno zasygnalizować ponowne zaangażowanie się UE w ten proces. Pod koniec tej pierwszej 

fazy konsultacje dotyczące całości zorganizowano w Nowym Jorku 22 listopada 2010 r. 

Z uwzględnieniem komentarzy i sugestii przedstawionych przez członków ONZ podczas tych 

konsultacji, zmieniony projekt rezolucji przekazano członkom ONZ 9 grudnia 2010 r. Na podstawie 

nowego tekstu rozpoczęto wszechstronną i globalną kampanię, aby zgromadzić poparcie dla 

zmienionego projektu rezolucji. 

                                                 
61

 Zgodnie z dok. 10170/10. W rezolucji z dnia 20 marca 2010 r. Parlament Europejski zalecenie 

dla Rady w sprawie 65. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych 

(P7_TA(2010)0084).  
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W 2010 roku wdrażanie zasady obowiązku ochrony (R2P) nadal było jednym z ważniejszych 

priorytetów UE na forum ONZ. UE nadal omawiała realizację tej koncepcji w instrumentach oraz 

politykach UE i państw członkowskich oraz podejmowała działania w tym kierunku. 

ONZ, pod przywództwem UE, podjęła zdecydowane kroki w kierunku dalszego usprawnienia 

i poprawy koncepcji ochrony ludności cywilnej uczestniczącej w konfliktach zbrojnych. 

Zamieszczenie działań prowadzonych w ramach koncepcji ochrony ludności cywilnej w mandatach 

operacji pokojowych ONZ nastąpiło równolegle z kolejnym wzmocnieniem ochrony w terenie, dla 

którego kapitalne znaczenie miały działania zewnętrzne i zdecydowana dyplomacja UE. 

Równocześnie UE zaktualizowała swoje wytyczne dotyczące ochrony ludności cywilnej w misjach 

i operacjach WPBiO. 

Przegląd oenzetowskich struktur pokojowych było jednym z najważniejszych wydarzeń w tej 

instytucji w roku 2010. UE odegrała przewodnią rolę w inspirowaniu ponownego zaangażowania 

i rewitalizacji Komisji Budowania Pokoju (PBC). Silne i wczesne zaangażowanie UE i jej państw 

członkowskich zagwarantowało, że w przeglądzie skupiono się na rezultatach, aby osiągnąć 

odpowiedniejsze i elastyczniejsze zaangażowanie Komisji Budowania Pokoju w terenie oraz 

nawiązać głębsze stosunki z Radą Bezpieczeństwa i Zgromadzeniem Ogólnym ONZ, jak również 

z międzynarodowymi instytucjami finansowymi. Realizację zaleceń rozpoczęto natychmiast; UE 

wspiera te działania. 

OBWE
62

 

W 2010 roku UE wspierała wysiłki OBWE w różnych kwestiach regionalnych i tematycznych. 

UE przywiązywała szczególną wagę do wczesnego ostrzegania, zapobiegania konfliktom i ich 

rozwiązywania, zarządzania kryzysowego i odbudowy pokonfliktowej, m.in. za pośrednictwem 

działań Wysokiego Komisarza ds. Mniejszości Narodowych i z wykorzystaniem działań 

w zakresie budowy zaufania i demokracji prowadzonych przez misje terenowe OBWE, a także 

do ludzkiego wymiaru działań OBWE, także poprzez wspieranie prac Biura Instytucji 

Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE i przedstawiciela tej organizacji w zakresie 

wolności i mediów. Współpracę z OBWE rozwijano w obszarach zarządzania granicami, ich 

bezpieczeństwa, a także zwalczania narkotyków. 
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 W dniu 11 listopada 2010 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie wzmocnienia 

OBWE – roli UE (P7_TA-PROV(2010)0399). 
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UE nadal akcentowała wagę, jaką przywiązuje do zagwarantowania niezależności instytucji 

OBWE. UE konsekwentnie protestowała również przeciwko negatywnym wydarzeniom 

związanym z wolnością mediów w rejonie działań OBWE oraz atakom na dziennikarzy 

i obrońców praw człowieka; apelowała również o reagowanie na takie wydarzenia. 

UE nadal aktywnie dokonywała wkładu w dialog dotyczący przyszłości bezpieczeństwa 

europejskiego w oparciu o proces z Korfu zainicjowany na posiedzeniu rady ministerialnej 

w Atenach w 2009 roku, odgrywając w szczególności kluczową rolę w przygotowaniach do 

szczytu OBWE w Astanie w grudniu 2010 roku. W dużym stopniu dzięki wysiłkom UE szczyt 

okazał się sporym sukcesem w związku z przyjęciem oświadczenia politycznego, 

potwierdzającego zasady z Helsinek i zawierającego wizję przyszłej euroatlantyckiej 

i euroazjatyckiej społeczności bezpieczeństwa. UE odegrała w szczególności decydującą rolę 

w zagwarantowaniu, że oświadczenie jednoznacznie odzwierciedlało istniejące zobowiązania 

w zakresie trzech wymiarów działań OBWE. 

Rada Europy 

UE kontynuowała współpracę z Radą Europy – w zakresie demokracji, praworządności i kwestii 

związanych z prawami człowieka – zgodnie z protokołem ustaleń zawartym między obiema 

organizacjami, zwłaszcza w obszarze europejskiej polityki sąsiedztwa i Bałkanów Zachodnich. 

Współpraca z Komisją Wenecką w kwestiach konstytucyjnych i legislacyjnych nadal układała się 

dobrze, pojawiły się też nowe perspektywy współpracy w południowej części basenu Morza 

Śródziemnego oraz w Azji Środkowej. W lipcu UE rozpoczęła negocjacje dotyczące jej 

przystąpienia do europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, 

a we wrześniu 2010 roku otworzyła delegaturę przy Radzie Europy. 
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D. Prawa człowieka, demokracja i praworządność  

Prace UE w dziedzinie praw człowieka, demokracji i praworządności naznaczył fakt, że w 2010 

roku minęła pierwsza rocznica wprowadzenia w życie Traktatu z Lizbony. Centralne znaczenie tych 

kwestii znalazło odbicie w uwagach, skierowanych przez wysoką przedstawiciel do Parlamentu 

Europejskiego 16 czerwca 2010 r. Przy tej okazji nakreśliła ona ogólny zarys swojego podejścia do 

praw człowieka. Ogłosiła również rozpoczęcie procesu konsultacyjnego, z myślą o dokonaniu 

przeglądu polityki UE oraz określeniu merytorycznych podstaw nowej strategii UE w zakresie praw 

człowieka
63

. 

W roku 2010 z powodzeniem rozwijano wielostronne prace w zakresie praw człowieka, do czego 

przyczyniły się intensywniejsze działania związane z przygotowaniami do przeglądu (w roku 2011) 

Rady Praw Człowieka ONZ. Jeszcze zanim zakończono dyskusje nad zasadami i procedurami 

dotyczącymi prac Rady Praw Człowieka, inne znaki wskazywały na to, że zaczyna ona realizować 

swój potencjał i wypełniać mandat polegający na „propagowaniu powszechnego poszanowania dla 

ochrony wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności dla wszystkich”. 
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 W dniu 16 grudnia 2010 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie praw człowieka 

na świecie w roku 2009 i polityki UE w tej dziedzinie (P7_TA-PROV(2010)0489). 
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W roku 2010 UE mogła odnotować pewne godne uwagi sukcesy w Radzie Praw Człowieka
64

, 

w dużym stopniu dzięki aktywnemu zaangażowaniu we współdziałanie z głównymi partnerami i za 

pośrednictwem ugrupowań międzyregionalnych. Odnowiono mandaty różnych specjalnych 

sprawozdawców ONZ. UE wsparła stworzenie nowego mandatu dla specjalnego przedstawiciela ds. 

prawa do wolności zgromadzeń pokojowych i stowarzyszeń. Przegłosowano rezolucje dotyczące 

sytuacji w zakresie praw człowieka w DRK
65

 
66

, Gwinei, Republice Kirgiskiej
67

 i Afganistanie, jak 

również rezolucje dotyczące wolności religii i przekonań. UE z zadowoleniem przyjęła pomyślny 

wynik nadzwyczajnej sesji Rady Praw Człowieka, zorganizowanej pod koniec 2010 r., poświęconej 

Wybrzeżu Kości Słoniowej. 

Niestety w Radzie Praw Człowieka zaistniały również pewne negatywne tendencje. Zalicza się do 

nich bezprecedensowe próby zakwestionowania autorytetu przewodniczącego Rady Praw 

Człowieka oraz zdecydowana krytyka sposobu, w jaki specjalni sprawozdawcy ONZ wykonują 

swoje trudne zadania. Bardziej ogólnie, w 2010 roku zgłoszono nowe wątpliwości co do samej 

koncepcji obrońców praw człowieka. UE, na czele z wysoką przedstawiciel, zdecydowanie broniła 

tej koncepcji. 

W drugiej połowie roku UE osiągnęła wszystkie swoje najważniejsze cele na forum Trzeciego 

Komitetu Zgromadzenia Ogólnego ONZ (zajmującego się kwestiami praw człowieka i mającego 

siedzibę w Nowym Jorku). Na podstawie inicjatywy międzyregionalnej rezolucja dotycząca 

moratorium na karę śmierci
68

 została przegłosowana z rekordowym poparciem, a rezolucja 

przeciwko nietolerancji religijnej została przyjęta w drodze konsensusu. Z powodzeniem przyjęto 

również rezolucje dotyczące konkretnych państw – KRLD oraz Birmy / Związku Myanmar. UE 

udzieliła poparcia inicjatywie w sprawie Iranu. 
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 W dniu 25 lutego 2010 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie priorytetów 

Parlamentu na posiedzenie Rady Praw Człowieka ONZ (Genewa, 1-26 marca 2010 r.) 

(P7_TA-PROV(2010)0036). 
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 W dniu 17 czerwca 2010 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie sytuacji 

w Demokratycznej Republice Konga:  sprawa Floriberta Chebeyi Bahizire'a (P7_TA-

PROV(2010)0244). 
66

 W dniu 7 października 2010 r. Parlament Europejskie przyjął rezolucję w sprawie 

niepowodzeń ochrony praw człowieka i sprawiedliwości w Demokratycznej Republice Konga 

(P7_TA-PROV(2010)0350). 
67

   W dniu 5 maja 2010 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie 

Kirgistanu (P7_TA-PROV(2010)0149). 
68

 W dniu 7 października Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie Światowego Dnia 

przeciw Karze Śmierci (P7_TA-PROV(2010)0351). 
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UE po raz pierwszy stała się samodzielną stroną jednej z wszechstronnych oenzetowskich 

konwencji praw człowieka. Instrument służący formalnemu potwierdzeniu Konwencja ONZ 

o prawach osób niepełnosprawnych z 2006 roku został złożony w biurze ONZ ds. umów w dniu 23 

grudnia 2010 r. Tym samym zakończona została procedura ratyfikacyjna, która rozpoczęła się 

w dniu 26 listopada 2009 r., gdy Rada położyła podwaliny pod przystąpienie UE do wspomnianej 

konwencji. (Wszystkie państwa członkowskie UE podpisały tę konwencję, a 17 spośród nich już ją 

ratyfikowało). 

W pracach dwustronnych UE kontynuowała swoją długotrwałą politykę zaangażowania w działania 

z innymi krajami przy pomocy zestawu niemal czterdziestu dialogów, konsultacji i specjalnych 

podkomitetów dotyczących praw człowieka. W roku 2010 położono nacisk na ocenę pewnych 

dialogów dotyczących praw człowieka, z myślą o zagwarantowaniu ich skuteczności i 

dostosowaniu ich do sprostania nowym wyzwaniom w odnośnych państwach. 

26 kwietnia 2010 r. Rada przyjęła konkluzje na temat poprawy prewencji mającej na celu 

rozwiązanie problemu przemocy wobec kobiet. Uwypukliły one zaangażowanie UE 

w zwalczanie wszystkich przestępstw – nie tylko przeciwko życiu, integralności cielesnej 

i wolności, ale również wymuszeń, gróźb i ataków na integralność moralną. W ten sposób UE 

potwierdziła swoje przywiązanie do wszechstronnej perspektywy w tych kwestiach, na podstawie 

wytycznych w sprawie przemocy wobec kobiet. 
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W 2010 roku minęła dziesiąta rocznica rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów 

Zjednoczonych (RB ONZ) nr 1325 w sprawie kobiet, pokoju i bezpieczeństwa, która 

w znacznym stopniu zwiększyła zainteresowanie tymi kwestiami na całym świecie
69

. Rocznica 

zwróciła uwagę społeczności międzynarodowej na braki w realizacji rezolucji RB ONZ nr 1325, 

w tym jeśli chodzi o jej komponent dotyczący ochrony kobiet przed przemocą seksualną w trakcie 

konfliktu zbrojnego. Istotnym krokiem w kierunku zapewnienia lepszej obserwacji i większej 

odpowiedzialności było przeprowadzenie przez Radę Bezpieczeństwa debaty wysokiego szczebla 

26 października 2010 r., w wyniku której zatwierdzono zestaw wskaźników opracowanych przez 

UNIFEM, aby monitorować wykonywanie rezolucji RB ONZ nr 1325, oraz przyjęcie przez Radę 

Bezpieczeństwa rezolucji RB ONZ nr 1960, która przewiduje wprowadzenie ustaleń w zakresie 

monitorowania, analizy i sprawozdawczości w odniesieniu do przemocy seksualnej związanej 

z konfliktem. Z punktu widzenia UE w roku rocznicowym nastąpiło wiele istotnych wydarzeń, 

w tym przyjęcie 17 wskaźników monitorujących wykonywanie polityki UE dotyczącej kobiet, 

pokoju i bezpieczeństwa; opracowanie sprawozdania zatytułowanego „Doświadczenia i wzorcowe 

rozwiązania w zakresie uwzględniania problematyki praw człowieka i płci w operacjach 

wojskowych i misjach cywilnych w ramach WPBiO”; opracowanie zarysu standardowych 

elementów szkolenia w zakresie WPBiO dotyczącego praw człowieka, ochrony dzieci 

i problematyki płci, a także przygotowanie nowego mandatu dotyczącego nowej procedury 

specjalnej (grupa robocza złożona z pięciu ekspertów) w zakresie kwestii dyskryminowania kobiet 

w prawie i w praktyce. 

W grudniu 2010 roku UE zmieniła swoją strategię realizacji wytycznych UE w sprawie dzieci 

w konfliktach zbrojnych, dzięki czemu mogła jeszcze zintensyfikować działania w tej dziedzinie. 

W związku z faktem, że globalizacja wpływa na każdą sferę działalności, w roku 2010 zwiększoną 

uwagę poświęcono pracy dzieci. Rada obchodziła międzynarodowy dzień przeciwko pracy dzieci, 

przypadający na 12 czerwca, przyjmując konkluzje o szerokim zakresie. Zgodziła się na wzmożenie 

wysiłków UE zmierzających do wyeliminowania pracy dzieci przez skuteczniejsze 

wykorzystywanie instrumentów UE. Przyjmując za podstawę wytyczne UE dotyczące praw 

dziecka, Rada wezwała do omawiania pracy dzieci w dialogach UE prowadzonych z innymi 

państwami; zaapelowała także, aby kwestia ta została włączona do unijnych strategii zmniejszania 

ubóstwa. 
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 25 listopada 2010 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie dziesiątej rocznicy 

przyjęcia rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1325 na temat kobiet, pokoju 

i bezpieczeństwa (P7_TA-PROV(2010)0439). 
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Rok 2010 stał pod znakiem wpływu mediów społecznościowych. Z jednej strony, tak jak w Iranie, 

objawił się ich ogromny potencjał w zakresie organizowania protestu, ale z drugiej – ich wpływ 

przyspieszył zdławienie przez odnośne reżimy wolności wyrażania opinii. UE szybko zaczęła 

otwarcie mówić o problemach, przed którymi stoją obrońcy praw człowieka i dziennikarze
70

. 

W konkluzjach z 22 marca Rada potwierdziła swoje zaangażowanie w ochronę wolności wyrażania 

opinii na całym świecie, którą można określić jako podstawowe prawo do poszukiwania, 

otrzymywania i przekazywania informacji niezależnie od granic. UE wezwała wszystkie państwa, 

by położyły kres cenzurze internetowej i przestały zakłócać audycje satelitarne. 

Podczas gdy ruchy prodemokraktyczne zyskiwały przewagę w różnych państwach, w szczególności 

pod koniec 2010 roku, Rada włączyła kwestię wsparcia demokracji do swoich konkluzji z 13 

grudnia
71

.  Uwzględniono w nich też postępy w terenie i zatwierdzono wykaz państw do 

pilotażowej realizacji unijnej agendy działania: Republikę Mołdowy, Republikę Kirgiską, Liban, 

Ghanę, Benin, Wyspy Salomona, Republikę Środkowoafrykańską, Boliwię, Mongolię, Filipiny, 

Indonezję i Malediwy.  

Niestety w roku 2010 zwiększyła się liczba ustaw represjonujących lesbijki, gejów, biseksualistów 

i osoby transgenderowe. Kwestia ta dotyczyła w szczególności niektórych państw afrykańskich. 

Rada postanowiła przyjąć nowy „zestaw narzędzi” do zwalczania konkretnych przejawów 

dyskryminacji tych grup. UE wydała również różnorodne oświadczenia, w których odrzuca 

i potępia homofobię jako naruszenie godności ludzkiej
72

. UE wezwała również wszystkie państwa, 

by zagwarantowały, że orientacja seksualna i tożsamość płciowa przestaną być podstawą do 

nakładania sankcji karnych. 
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 W dniu 17 czerwca 2010 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie strategii 

politycznych UE na rzecz obrońców praw człowieka (P7_TA-PROV(2010)0226). 
71

 W dniu 21 października 2010 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie 

instrumentu finansowego na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie 

(P7_TA-PROV(2010)0380). 
72

 W dniu 16 grudnia 2010 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie sytuacji 

w Ugandzie: ustawa Bahatiego i dyskryminacja wobec osób LGBT (P7_TA-

PROV(2010)0495). 
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W roku 2010 coraz większą uwagę poświęcano wolności religii i przekonań oraz mniejszościom 

wyznaniowym. Dla UE oznaczało to praktyczną realizację konkluzji Rady z 16 listopada 2009 r., 

w których przewidziano ocenę obecnych inicjatyw UE i wypracowanie nowych propozycji. 

W ramach tego procesu UE weszła na ścieżkę aktywnego zaangażowania się z różnymi partnerami 

w długotrwałe wysiłki ukierunkowane na budowanie mostów tolerancji i osiągnięcie harmonii 

między religiami. W 2010 roku w swoich stosunkach z państwami trzecimi UE dalej rozwijała 

działania na rzecz propagowania wolności religii i przekonań.  

W 2010 roku ponownie poświęcono szczególną uwagę roli prywatnych firm świadczących usługi 

w zakresie ochrony, ponawiając wezwanie o uregulowanie ich sytuacji. W związku z tym wynikły 

pewne istotne kwestie obejmujące kilka dziedzin prawa międzynarodowego, w tym prawo o użyciu 

siły, międzynarodowe prawo humanitarne, międzynarodowe prawo karne oraz prawo 

o odpowiedzialności państwa. Z tego powodu UE przyjęła pogląd, że rozpatrywanie tych kwestii 

należy rozpocząć od dogłębnej analizy obecnych międzynarodowych ram regulacyjnych. 

W następstwie przyjęcia rezolucji RB ONZ nr 1894 (2009) w sprawie ochrony cywilów 

w konflikcie zbrojnym, UE rozpoczęła w 2010 roku prace nad nowym „Projektem zmienionych 

wytycznych w sprawie ochrony ludności cywilnej na potrzeby misji i operacji WPBiO”. Celem 

było wykorzystanie doświadczeń zebranych z misji i operacji WPBiO, aby uaktualnić poprzednie 

wytyczne z roku 2003. Dążono do opracowania wszechstronnego podejścia UE, obejmującego 

różne role odgrywane przez humanitarne i wojskowe podmioty i instrumenty. W wyniku 

konsultacji z ONZ (Biurem ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA) i Departamentem ds. 

Operacji Pokojowych (DPKO)) i z Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża (MKCK), 

powstał zestaw szczegółowych wytycznych dotyczących planowania i prowadzenia misji i operacji 

WPBiO. 
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W 2010 roku pomyślnie zakończono konferencję przeglądową Rzymskiego Statutu 

Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK)
73

 w Kampali na przełomie maja i czerwca, na 

której uzgodniono definicję i warunki wykonywania jurysdykcji przez Trybunał w zakresie 

przestępstw związanych z agresją. Przed tą konferencją Rada przyjęła konkluzje 25 maja 2010 r., 

potwierdzając zdecydowane zaangażowanie UE we wspieranie MTK w walce z bezkarnością. Na 

konferencji UE podjęła cztery zobowiązania, będące dowodem na to, jak wysoko ceni ona Trybunał 

i jego misję. UE zobowiązała się opracować uzupełniający „zestaw narzędzi” w zakresie sposobów 

lepszego uwzględniania specjalnych potrzeb związanych z walką z bezkarnością w programach na 

rzecz rozwoju i praworządności. 

UE i zaangażowanie Wysokiego Przedstawiciela przyczyniły się do przystąpienia do Rzymskiego 

Statutu w 2010 roku trzech nowych państw: Bangladeszu, Seszeli i Mołdowy. 

Organy międzynarodowego sądownictwa karnego, w szczególności MTK i Międzynarodowe 

Trybunały Karne dla Byłej Jugosławii (ICTY) i Rwandy (ICTR) oraz Nadzwyczajny Trybunał dla 

Sierra Leone (SCSL), odgrywają niebagatelną rolę w utrzymywaniu pokoju i zwiększeniu 

bezpieczeństwa międzynarodowego i lokalnego. Na szczeblu krajowym UE wspiera Nadzwyczajne 

Izby Sądów w Trybunale Konstytucyjnym Kambodży (ECCC) oraz Specjalny Trybunał ds. Libanu. 

Proces Hissene Habré, będący tematem dialogu między Senegalem, Unią Afrykańską i UE, mógłby 

przyczynić się do podtrzymania zasady ponoszenia odpowiedzialności i do położenia kresu kulturze 

bezkarności. W 2010 roku zakończono sprawozdanie finansowane przez UE, które ma pomóc 

władzom senegalskim w przygotowaniach tego procesu.  

W 2010 roku w siedmiu państwach (w Togo, Sudanie, Etiopii, Gwinei, Burundi, Tanzanii i na 

Wybrzeżu Kości Słoniowej) przeprowadzono misje obserwacji wyborów, zaś do Iraku 

i Afganistanu wysłano zespoły ds. oceny wyborów. Zespół ds. oceny wyborów jest wysyłany do 

państwa, które spełnia kryteria pozwalające na wysłanie misji obserwacji wyborów, jednak ze 

względów bezpieczeństwa przeprowadzenie jej w pełnej formie nie jest możliwe. 
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 W dniu 19 maja 2010 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie Konferencji 

Rewizyjnej na temat Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego w Kampali 

(Uganda) (P7_TA-PROV(2010)0185). 
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W 2010 roku do ośmiu państw (do Nikaragui, Rwandy, Zimbabwe, Nigru, Haiti, Kosowa i Zambii 

oraz na Wyspy Salomona) wysłano misje ekspertów ds. wyborów. Ekspercka misja w Kosowie 

została sfinansowana w ramach Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej, nie zaś europejskiego 

instrumentu na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie  Ekspercka misja 

w Zambii dotyczyła rejestracji wyborców. 

  

E. Skuteczniejsza, sprawniejsza i spójniejsza 

Sprawniejsza 

Zdolności cywilne 

W lipcu 2010 roku odbyło się seminarium wysokiego szczebla dotyczące ułatwienia w 

rozmieszczeniu personelu cywilnego, w którym uczestniczyło szerokie spektrum władz z państw 

członkowskich. Do końca 2010 roku odnotowano postępy w kilku dziedzinach. Obejmowały one 

postępy państw członkowskich w ułatwieniu rozmieszczenia personelu cywilnego w ramach działań 

WPBiO oraz prowadzenia cywilnego celu podstawowego (CHG) 2010. W grudniu 2010 roku Rada 

postanowiła przedłużyć realizację obecnego CHG 2010 na następny rok. 

Zdolności wojskowe 

W ramach rozwoju zdolności wojskowych, na różnych forach – w tym w Komitecie Wojskowym 

UE (EUMC) oraz w Europejskiej Agencji Obrony (EDA) – kontynuowano prace ukierunkowane na 

wsparcie rozwoju zdolności państw członkowskich oraz na ułatwienie ich wyborów na szczeblu 

krajowym. Osiągnięto postępy w zakresie wojskowych dokumentów koncepcyjnych UE, takich jak 

koncepcja realizacji mobilnej lotniczej bazy operacyjnej UE, którą uzgodniono w lutym 2010 roku. 

Dwa seminaria (16 marca i 13 lipca) dały okazję do rozpoczęcia wstępnych dyskusji nad 

ustanowieniem stałej współpracy strukturalnej (PESCO) i jej skutkami.  W 2010 roku rozpoczęto 

również dyskusje nad potrzebą strategii bezpieczeństwa morskiego. (Konkluzje Rady z kwietnia 

2010 roku). 
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W grudniu 2010 roku na posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych uzgodniono wykaz celów 

w zakresie zdolności militarnych po roku 2010. Obejmował on zwiększenie umiejętności 

przewidywania, ochrony i utrzymywania rozmieszczonych sił w operacjach UE oraz zaspokajania 

kluczowych wymogów, takich jak dostępność sił, nadrzędność informacji, skuteczność 

zaangażowania i wyspecjalizowane szkolenia. W dokumencie przypomniano o potrzebie dalszego 

zwiększania zdolności w zakresie gotowości i szybkiego reagowania
74

. Obejmują one elastyczność 

i użyteczność grup bojowych UE, ułatwianie wymiany informacji i najlepszych praktyk w zakresie 

transformacji zdolności w celu wzmocnienia interoperacyjności, jak również optymalizację 

obecnych zdolności planowania i prowadzenia działań na szczeblu operacyjnym, jak również 

wykorzystywanie istniejących zdolności wojskowych. 

Pismo Trójkąta Weimarskiego 

Rada z zadowoleniem przyjęła pismo państw członkowskich UE tworzących Trójkąt Weimarski 

(DE, FR i PL) z dnia 6 grudnia jako istotny wkład w ożywienie programu rozwoju zdolności 

WPBiO i zwróciła się do wysokiej przedstawiciel o poczynienie postępów w odniesieniu do 

szeregu kwestii podniesionych w tym piśmie, w tym zdolności w zakresie planowania 

i prowadzenia działań, stosunków UE-NATO, grup bojowych UE oraz gromadzenia zdolności 

i wspólnego z nich korzystania.  .  

Gromadzenie i wspólne korzystanie z zasobów 

Na nieformalnym posiedzeniu we wrześniu 2010 roku ministrowie obrony uznali potrzebę 

większego gromadzenia i wspólnego korzystania ze zdolności wojskowych, zwłaszcza w związku 

z kryzysem finansowym. Zostało to potwierdzone przez Radę w jej konkluzjach z 9 grudnia 

w sprawie rozwoju zdolności wojskowych. Rada zachęciła państwa członkowskie, by 

przeanalizowały swoje krajowe zdolności wojskowe z tego punktu widzenia. Zachęcała również 

Europejską Agencję Obrony (EDA) do wzmożenia prac, aby ułatwić określenie,  które zasoby 

można gromadzić i wspólnie z nich korzystać, oraz wesprzeć dobrowolne wysiłki państw 

członkowskich ukierunkowane na realizację inicjatyw współpracy. 
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 W dniu 14 grudnia 2010 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie utworzenia 

unijnych sił szybkiego reagowania (P7_TA-PROV(2010)0465). 
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W ciągu roku agencja nadal wspierała obecne projekty, w takich dziedzinach jak europejska flota 

transportu powietrznego, komórka ds. zamówień europejskiej łączności satelitarnej (SATCOM), 

dostępność śmigłowców, wsparcie logistyczne, przeciwdziałanie improwizowanym ładunkom 

wybuchowym. Określiła również najlepsze praktyki na podstawie analizy ponad 80 obecnych 

projektów i kontynuowała analizę dalszych możliwości współpracy. 

Wdrożone doświadczenia i wnioski oraz najlepsze praktyki w cywilnej WPBiO 

W 2010 roku w sprawozdaniu z doświadczeń WPBiO podkreślono dwie praktyki, które należy 

przyswoić. Po pierwsze, należy lepiej zintegrować misje z ogólną polityką UE wobec przyjmującego 

państwa i regionu. Po drugie, wymagać bardziej zdecydowanych zobowiązań ze strony państwa 

przyjmującego przed rozmieszczeniem misji. Dotyczy to w szczególności reform lub innych środków, 

które musi podjąć państwo przyjmujące, aby osiągnąć stabilność i zapobiec cofnięciu się danego 

państwa do fazy konfliktu. 

Ponadto częstsze posługiwanie się kryteriami umożliwiłoby lepszą ocenę postępów w kierunku 

celów uzgodnionych z państwem przyjmującym. Powinno też ułatwić bardziej ustrukturalizowane 

wdrażanie doświadczeń i wniosków co do najlepszych sposobów osiągnięcia efektu strategicznego, 

w tym przy wykorzystaniu różnych instrumentów UE. 

Do innych kluczowych środków służących podwyższeniu jakości misji zalicza się ściślejszą 

współpracę między podmiotami WPBiO i w ramach unijnego obszaru wolności, bezpieczeństwa 

i sprawiedliwości (w granicach wewnętrznych UE) oraz współpracę z kluczowymi krajami 

partnerskimi, które wysyłają personel na misje. Większa przejrzystość procedur rekrutacji również 

będzie istotna. Należy także wzmóc wysiłki, aby zagwarantować, ze procedury zamówień na 

potrzeby misji są wystarczająco elastyczne i proporcjonalne do konkretnych wymogów w zakresie 

scenariuszy szybkiego rozmieszczania, przy poszanowaniu rozporządzenia finansowego, 

regulującego budżet UE. 
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Szkolenia i ćwiczenia 

W 2010 roku podjęto znaczne wysiłki, by osiągnąć cele ogólne w zakresie szkolenia WPBiO. 

Najważniejszym celem jest zapewnienie państwom członkowskim i instytucjom UE 

wykwalifikowanego personelu (dyplomatycznego, cywilnego, w tym z sektora policyjnego 

i sądowniczego, jak również wojskowego), który może skutecznie działać we wszystkich kwestiach 

WPBiO. Należy też odpowiednio wyszkolić personel wysyłany na misje i operacje WPBiO. Na 

seminarium szkoleniowym WPBiO we wrześniu 2010 roku podkreślono osiągnięte postępy 

i określono braki. W grudniu 2010 roku uzgodniono minimalne standardowe elementy szkolenia 

dotyczącego praw człowieka / problematyki płci i ochrony dzieci w kontekście WPBiO. 

Europejskie Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony (EKBiO) umocniło się na stanowisku kluczowego 

podmiotu szkoleniowego na szczeblu UE. Kolegium jest obecnie dobrze zbilansowaną siecią, 

obejmującą około 50 instytucji zajmujących się polityką bezpieczeństwa, dyplomacją i innymi 

kwestiami cywilnymi, wyższych instytutów bezpieczeństwa i uniwersytetów – z niemal wszystkich 

państw członkowskich; w jej skład wchodzi również Instytut Unii Europejskiej Studiów nad 

Bezpieczeństwem (IUESB). Obecna konfiguracja sieci umożliwia co roku szkolenie około 1200 

dyplomatów, policjantów, innych osób cywilnych i wojskowych, obejmujące w sumie około 30 

różnych działań, jak również wspieranie konkretnych projektów UE. EKBiO dokonuje zatem 

znacznego wkładu we wszechstronne podejście UE do zarządzania kryzysowego i do zwiększenia 

europejskiej kultury bezpieczeństwa w ramach WPBiO. 

Państwa członkowskie zachęcano do realizacji rozbudowanego szkolenia przed rozmieszczeniem 

na potrzeby cywilnych misji WPBiO. Uwzględniając coraz większą złożoność misji zarządzania 

kryzysowego WPBiO i pełne wyzwań środowisko ich działania, Rada podkreśliła, jak wielkie 

znaczenie ma takie szkolenie. 

Komórka Planowania i Prowadzenia Operacji Cywilnych (CPCC) rozwinęła współpracę 

z Europejskim Kolegium Policyjnym (CEPOL), przejmując odpowiedzialność za planowanie 

operacyjne podczas kursu dla najwyższych stopniem oficerów policji w zakresie dowodzenia 

misjami i operacjami WPBiO i ich planowania. Obecnie zaangażowana jest w opracowywanie, 

wraz z instytutami krajowymi, pilotażowego szkolenia dla szefów misji UE i wyższego dowództwa. 

W dalszym ciągu wspiera wiele inicjatyw szkoleniowych, zgłaszanych przez państwa 

członkowskie, EKBiO i CEPOL, zapewniając obecność ekspertów z Brukseli i z misji, którzy mogą 

podzielić się wiedzą fachową nabytą w terenie.  
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Sztab Wojskowy UE został zaangażowany w zorganizowanie szkoleń wspierających dowództwa 

operacji (OHQ). Dla kluczowego personelu podstawowego OHQ i innego personelu pomocniczego 

zostało zorganizowane szkolenie podstawowe WPBiO. Mobilne zespoły szkoleniowe zostały 

wysłane do dowództw operacji, aby wyedukować i zapoznać personel z koncepcjami i narzędziami 

UE. 

W trakcie ćwiczenia wojskowego UE MILEX 10
75

 położono nacisk na kluczowe aspekty wojskowe 

zarządzania kryzysowego. Stworzyło ono możliwość przetestowania wybranych aspektów 

operacyjnych w związku z rozmieszczeniem sił wojskowych UE, składających się z komponentów 

lądowych i powietrznych. Skoncentrowano się na interakcji między dowództwem operacji UE 

(OHQ) w Poczdamie (Niemcy) a dowództwem sił UE (FHQ) w Tulonie (Francja). 

Skuteczniejsza 

Operacje i misje 

W grudniu 2010 roku mandat przeciwdziałającej piractwu operacji EUNAVFOR Atalanta 

został przedłużony do grudnia 2012 roku. Obszar prowadzenia operacji został we wrześniu po raz 

drugi rozszerzony. Operacja umożliwiła bezpieczne dostarczanie pomocy żywnościowej przez 

statki Światowego Programu Żywnościowego, eskortując ponad 100 statków handlowych 

z Mombasy do Mogadiszu. Udzieliła również wsparcia misji Unii Afrykańskiej w Somalii 

(AMISOM), eskortując 91 statków AMISOM. 
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 Ćwiczenie było przeprowadzone w dniach 16–25 czerwca 2010 r., zob. komunikat prasowy 

Rady 11083/10 (Presse 177) z 14 czerwca 2010 r. 
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Operacja przeciwdziałania piractwu odniosła również sukces w zapobieganiu piractwu i zwalczaniu 

go wzdłuż wybrzeży Somalii, jednak nie mogła zapobiec ogólnemu zwiększeniu się zagrożenia 

piractwem w tym regionie, które wywiera istotny wpływ na handel międzynarodowy. Na podstawie 

umów o przekazywaniu z Seszelami i z Kenią 22 osoby podejrzane o piractwo przekazano w celu 

osądzenia na Seszele, a 79 – do Kenii. UE współpracowała z UNODC, aby zapewnić wsparcie 

systemowi sądownictwa na Seszelach w ramach instrumentu na rzecz stabilności. Rozpoczęła 

również negocjacje w sprawie umowy o przekazywaniu z Mauritiusem. Oprócz przeciwdziałania 

skutkom piractwa, UE rozpoczęła również prace mające na celu dokonanie wkładu w budowę 

regionalnego potencjału morskiego w ramach strategii regionalnej podpisanej przez wysoką 

przedstawiciel w trakcie konferencji ministerialnej na Mauritiusie w październiku. 

W styczniu 2010 roku Rada uzgodniła przyznanie wsparcia somalijskiemu sektorowi 

bezpieczeństwa i powołała misję wojskową – misję szkoleniową UE w Ugandzie (EUTM 

Somalia) – mającą na celu przyczynienie się do szkolenia somalijskich sił bezpieczeństwa w 

Ugandzie, gdzie już teraz siły te przechodzą szkolenie. Rada uzgodniła, że ta misja wojskowa UE 

będzie prowadzona w ścisłej koordynacji z partnerami, w tym z tymczasowym rządem federalnym 

(Somalia), Ugandą, UA, ONZ i USA. Uznano potrzebę przeprowadzenia tego szkolenia w ramach 

szerszych wysiłków międzynarodowych. EUTM Somalia została uruchomiona w kwietniu 2010 

roku. 

Misja ta ma przyczynić się do wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju somalijskiego sektora 

bezpieczeństwa. Cel ten można osiągnąć wzmacniając somalijskie siły bezpieczeństwa, 

zapewniając specjalne szkolenie wojskowe oraz wspierając organizowane przez Ugandę szkolenie 

2000 somalijskich poborowych szkolonych łącznie do poziomu plutonu, w tym stosowne szkolenia 

modułowe i specjalistyczne przeznaczone dla oficerów i podoficerów. W ramach misji zostanie 

przeszkolonych w sumie 2000 żołnierzy. Szkolenie pierwszej partii rozpoczęło się w maju 2010 

roku, z myślą o powrocie pierwszej grupy przeszkolonych żołnierzy do Somalii na początku 2011 

roku. UE rozważa obecnie kwestię ewentualnego przedłużenia misji. 
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W 2010 roku misja EUSEC RD Congo pomyślnie prowadziła różne działania wspierające 

realizację planów reformy kongijskiego sektora bezpieczeństwa. Obejmowały one zarządzanie 

zasobami ludzkimi, administracją i logistyką, jak również walkę z bezkarnością. W lipcu 2010 r. 

Rada postanowiła przedłużyć misję do 30 września 2012 r. 

Misja EUSEC wspierała władze kongijskie w zakończeniu integracji ostatnich wewnętrznych grup 

rebeliantów z siłami zbrojnymi w trzech prowincjach wschodnich. Po sfinalizowaniu tych działań, 

zakończony zostanie spis sił, co umożliwi lepsze zarządzanie personelem. Następnym wyzwaniem 

będzie redukcja sił zbrojnych. 

Misja EUSEC przyczynia się również do harmonizacji organizowanych przez podmioty dwustronne 

szkoleń przeznaczonych dla jednostek piechoty, wspierając organy lokalne w opracowywaniu 

i realizacji doktryny szkoleniowej. 

W 2010 roku misja EUPOL RD Congo nadal wspierała reformę sektora bezpieczeństwa (SSR) 

w dziedzinie policji i jej związku z systemem wymiaru sprawiedliwości, podejmując działania 

w zakresie monitorowania, mentorowania i doradztwa. W 2010 roku mandat misji przedłużono do 

końca września 2011 r. W październiku 2010 roku EUPOL RD Congo zaczęła wspierać władze 

kongijskie w realizacji policyjnego planu działania. Realizując swoje zadania, misja koncentruje się 

na konkretnych działaniach i projektach, które mają ułatwić jej funkcjonowanie na poziomie 

strategicznym, na budowaniu potencjału, a także na usprawnianiu współdziałania między kongijską 

policją krajową a szerszym systemem wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, by 

skuteczniej pomagać w zwalczaniu przemocy seksualnej i bezkarności. EUPOL RD Congo 

dokonała również wkładu w szkolenie sił policyjnych, przede wszystkim za pośrednictwem 

programu „przeszkolić szkoleniowców”. Misja ta jest również zaangażowana we wspieranie 

procesu wyborów, wspomagając tworzenie modelowych posterunków policji, które następnie 

mogłyby zostać wykorzystywane do utrzymywania porządku w okresie wyborów. 
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Dokonano ponownej oceny stosunków UE – Gwinea Bissau po buncie wojskowych 1 kwietnia 

2010 r. i późniejszym mianowaniu na najwyższe stanowiska wojskowe osób odpowiedzialnych za 

bunt. Konieczność wzmocnienia władzy cywilnej nad wojskową, konieczność walki z bezkarnością 

i nielegalnym pozbawianiem wolności oraz wola zaangażowania się w rzeczywistą reformę sektora 

bezpieczeństwa nadal są warunkami wstępnymi dalszego zwiększenia zaangażowania ze strony UE. 

Jako że daleko było do spełnienia tych warunków, misja EU SSR GUINEA BISSAU została 

zakończona 30 września, jednak UE nadal wspierała inicjatywę ECOWAS/UA/CPLP (w tym 

finansowanie w ramach ERM w wysokości 336 000 EUR na rzecz UA, przeznaczone na 

przygotowanie pokonfliktowej misji budowania pokoju UA/ECOWAS). UE zgodziła się również 

na uruchomienie procedury art. 96. Dalsze konsultacje i wzmocniony dialog polityczny pomogą we 

wspólnym określeniu sposobu rozwijania naszych stosunków i przyszłego zaangażowania. 

Od roku 2005, w ramach szerszego zaangażowania UE w działania na rzecz rozwiązania konfliktu 

arabsko-izraelskiego, rozmieszczono dwie cywilne misje WPBiO. EUPOL COPPS stała się 

kluczowym partnerem Autonomii Palestyńskiej w zakresie budowy potencjału policji cywilnej 

i innych działań związanych z praworządnością. W 2010 roku mandat misji przedłużono o kolejny 

rok. EUBAM Rafah utrzymywała potencjał do ponownego rozmieszczenia i wypełniania swojej 

roli na życzenie dwóch stron, w charakterze trzeciej strony na przejściu granicznym w Rafah, 

zgodnie z Porozumieniem o przemieszczaniu się osób i dostępie do Strefy Gazy z roku 2005. 

Z powodu sytuacji w Strefie Gazy EUBAM Rafah nie mogła dokonać ponownego rozmieszczenia 

od roku 2007. Aby utrzymać zdolność misji do rozmieszczenia, w 2010 roku przedłużono ją 

o kolejny rok. 

W 2010 roku EUJUST LEX Iraq została przedłużona do 30 czerwca 2012 r. Zgodnie z obecnym 

mandatem misja stopniowo przenosi działalność i struktury do Iraku (Bagdadu, Erbilu i Basry). 

Misja ograniczy swoją obecność w Brukseli wraz z migracją większości personelu do biura 

w Bagdadzie. Władze irackie z aprobatą przyjmują tę misję, która z powodzeniem kontynuowała 

realizację istotnego harmonogramu szkoleń przeznaczonych dla sędziów, policjantów i służb 

penitencjarnych. 
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W 2010 roku EUPOL Afghanistan osiągnęła pozycję lidera w dziedzinie policji cywilnej 

w odniesieniu do innych podmiotów, takich jak misja szkoleniowa NATO w Afganistanie. Choć 

nadal obecne są znaczne wyzwania, zyskało na znaczeniu zaspokojenie zapotrzebowania na dobrze 

wyszkolone siły policyjne, które ogólnie koncentrowałyby się raczej na egzekwowaniu prawa niż 

na tłumieniu zamieszek. Przykładem wkładu misji EUPOL w ten ogólny proces jest potraktowanie 

bardziej priorytetowo szkoleń przywódców afgańskiej policji w ramach kolegium personelu 

policyjnego w Kabulu, finansowanych ze środków Instrumentu KE na rzecz Stabilności. 

Mianowanie pełniącego podwójną funkcję szefa delegatury UE/SPUE w Kabulu również 

umożliwiło stworzenie nowych synergii w terenie. W maju mandat EUPOL Afghanistan został 

przedłużony o trzy lata – do końca maja 2013 r.  

W 2010 roku misja UE w zakresie praworządności EULEX Kosovo nadal była wiarygodna jako 

czynnik stabilności. Jej działania w 2010 roku odznaczyły się przede wszystkim rozpoczęciem 

szczególnie delikatnych dochodzeń w głośnych sprawach, regularnym działaniem sądu okręgowego 

w Mitrowicy oraz zwiększeniem kontroli celnych na północy Kosowa. EULEX nawiązała 

skuteczne partnerstwo z władzami kosowskimi za pośrednictwem wspólnej rady koordynacyjnej 

w zakresie praworządności. Postępuje realizacja reform przy zastosowaniu podejścia 

programowego. 

Ponadto misja EULEX Kosovo w ramach swojego ograniczonego mandatu wykonawczego nadal 

odgrywała istotną rolę jako pomocniczy podmiot zapewniający bezpieczeństwo, wspierając w razie 

potrzeby policję kosowską i współpracując z KFOR. W 2010 roku EULEX mogła reagować na 

złożone sytuacje związane z bezpieczeństwem, zwłaszcza w Mitrowicy. Jednak istotą mandatu 

EULEX nadal było wspieranie lokalnych podmiotów w zakresie bezpieczeństwa przez 

monitorowanie, mentorowanie i doradztwo. W czerwcu Rada przedłużyła obowiązywanie misji 

EULEX Kosovo o kolejne dwa lata – do czerwca 2012 r.  

W roku 2010 misja obserwacyjna UE (EUMM) Georgia podjęła skuteczne wysiłki 

ukierunkowane na stabilizację, normalizację i budowę zaufania w terenie. Choć misja nie uzyskała 

dostępu do całego terytorium Gruzji, UE nadal podkreślała, że pozostaje to warunkiem wstępnym 

do wypełnienia mandatu EUMM, obejmującego cały kraj. 
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Poczynając od 1 stycznia 2010 r., zmienił się zakres mandatu misji policyjnej UE w Bośni 

i Hercegowinie (EUPM), obejmując wspieranie właściwych organów ścigania w Bośni 

i Hercegowinie w ich walce z przestępczością zorganizowaną i korupcją. Dotyczy to również 

promowania współpracy między policją a prokuraturą oraz związków między służbami policyjnymi 

a organami penitencjarnymi. Wpisuje się w ogólne wysiłki UE ukierunkowane na umocnienie 

praworządności w Bośni i Hercegowinie, z myślą o wspieraniu perspektywy europejskiej. Obecny 

mandat misji wygaśnie pod koniec 2011 roku. UE omawia obecnie przyszłe działania służące 

wsparciu organów Bośni i Hercegowiny w tej dziedzinie. 

EUFOR Althea skupiła się w działaniach na wspieraniu wysiłków Bośni i Hercegowiny 

ukierunkowanych na utrzymanie bezpiecznego środowiska oraz na trwającej realizacji zadań 

związanych z budową potencjału i szkoleniami, których zapoczątkowanie zostało zatwierdzone 

przez Radę w styczniu 2010 roku. Dowódca operacji dokonał przeglądu CONOPS i OPLAN, które 

zostały zatwierdzone przez KPiB odpowiednio we wrześniu i w październiku 2010 roku. 

W październiku 2010 roku Rada potwierdziła, że UE utrzyma wykonawczą rolę wojskową po roku 

2010. Rada Bezpieczeństwa ONZ odnowiła 18 listopada 2010 r. mandat wykonawczy EUFOR 

Althea (rezolucja RB ONZ nr 1948 (2010)) na jeden rok. 

EUFOR Althea utrzymywała ścisłe stosunki robocze, w tym w sprawach operacyjnych, z innymi 

instrumentami UE i z innymi podmiotami międzynarodowymi obecnymi w terenie. Szczególnie 

skuteczna pozostała współpraca z EUPM mająca na celu wsparcie walki z przestępczością 

zorganizowaną; SPUE i dowódca operacji wciąż prowadzili regularne konsultacje, również 

współpraca z NATO nadal układała się dobrze. 

Narzędzia 

W 2010 roku wykorzystano pełen potencjał Centrum Satelitarnego Unii Europejskiej, aby 

wesprzeć operacje wojskowe i misje cywilne UE WPBiO, w szczególności EU NAVFOR Atalanta 

i EUMM Georgia. 

Państwa członkowskie wspierały Centrum Satelitarne Unii Europejskiej, zapewniając dostęp do 

rządowych obrazów satelitarnych, poczynając od państw korzystających z satelity Helios 

dostarczających obrazów na potrzeby EU NAVFOR Atalanta. Niemcy i Wysoki Przedstawiciel 

podpisali porozumienie w sprawie dostarczania na potrzeby UE obrazów z satelitów SAR-Lupe, 

a Włochy zakończyły opracowywanie sposobów realizacji projektu COSMO-Skymed. 
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Współpraca z partnerami 

W grudniu 2010 roku Rada podkreśliła, że konieczne jest rozszerzenie współpracy w dziedzinie 

WPBiO z państwami trzecimi i innymi organizacjami międzynarodowymi, w szczególności 

z Organizacją Narodów Zjednoczonych i z Unią Afrykańską, również w celu wzmocnienia 

zdolności i ułatwienia angażowania się w misje i operacje zarządzania kryzysowego prowadzone 

przez UE. 

Rada podkreśliła, że aby zwiększyć spójność, wzajemne wzmocnienie i efektywność kosztową, UE 

nadal będzie rozwijać współpracę z NATO w zakresie rozwoju zdolności wojskowych. Obejmuje 

ona środki praktyczne oraz, w razie potrzeby, ścisłe kontakty między personelem obu organizacji, 

w tym między Europejską Agencją Obrony a Dowództwem Sił Sojuszniczych NATO ds. 

Transformacji, zgodnie z zasadami współudziału i autonomii w podejmowaniu decyzji. 

Współpraca UE – ONZ 

W 2008 roku ONZ rozpoczęła proces reform, aby poprawić sytuację w zakresie działalności 

pokojowej, tzw. inicjatywę nowego horyzontu, wspieraną przez UE od czasu jej powstania. W 2010 

roku dyskusje między państwami członkowskimi doprowadziły do powstania wspólnego 

dokumentu Sekretariatu Generalnego Rady i Komisji, w którym określono ewentualne wkłady 

w różne działania, takie jak przeniesienie odpowiedzialności operacyjnej i wczesne planowanie, 

wsparcie potencjału i interoperacyjność, jak również wdrożone doświadczenia i wnioski. 

Dialog i intensywne konsultacje z ONZ kontynuowano na wszystkich szczeblach. W połowie 2010 

roku na forum Rady rozpoczęła się wewnętrzna dyskusja w sprawie zwiększenia wsparcia przez 

WPBiO UE na rzecz operacji pokojowych ONZ. W dyskusjach skupiono się przede wszystkim na 

możliwości włączenia komponentu UE do operacji ONZ oraz na ewentualnej roli UE w zakresie 

wspierania państw członkowskich, które chciałyby uczestniczyć w operacjach ONZ jako 

indywidualne podmioty krajowe. W drugiej fazie dyskusji przewidziane jest również uczestnictwo 

Departamentu ds. Operacji Pokojowych ONZ i innych właściwych departamentów ONZ. 
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UE – NATO 

W 2010 roku kontynuowana była współpraca UE – NATO w kontekście uzgodnień „Berlin Plus” 

na potrzeby prowadzonej w ramach WPBiO operacji EUFOR Althea w Bośni i Hercegowinie. 

W ramach grupy UE – NATO ds. zdolności nastąpiła wymiana informacji dotyczących kilku 

dziedzin zdolności wojskowych będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, w których 

częściowo pokrywają się wymogi. Jak stwierdzono w poprzednich sprawozdaniach, uczestnictwo 

wszystkich 27 państw członkowskich UE jeszcze bardziej ułatwiłoby wymianę informacji 

w dziedzinie zdolności wojskowych. 

16 września 2010 r. wysoka przedstawiciel została poproszona o przedstawienie nowych idei 

dotyczących sposobów dalszego zacieśnienia współpracy między UE a NATO w zakresie 

zarządzania kryzysowego, zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych i odnośnymi rezolucjami Rady 

Bezpieczeństwa ONZ. Należy czynić to w duchu wzajemnego wsparcia i z poszanowaniem 

autonomii decyzyjnej obu stron, zgodnie z zaleceniami dotyczącymi konkretnych środków 

przekazanymi NATO przez UE w lutym 2010 roku. 

W lutym 2010 roku wysoka przedstawiciel przedstawiła Sekretarzowi Generalnemu NATO szereg 

konkretnych propozycji opracowanych przez Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa UE; propozycje 

te mają wspierać budowanie stosunków, które umożliwią sprawniejszą współpracę obu organizacji. 

Większość tych propozycji została zrealizowana w 2010 roku, dzięki czemu możliwe były 

nieformalne dyskusje na tematy będące przedmiotem wspólnego zainteresowania, a także 

intensywniejszy dialog polityczny między UE i NATO oraz współpraca w konkretnych dziedzinach 

rozwoju zdolności. 
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W tym kontekście kontynuowano wysiłki zmierzające do rozszerzenia współpracy UE – NATO 

w zakresie rozwoju zdolności wojskowych w czasach, gdy wywierany jest nacisk na dokonywanie 

cięć w budżetach na obronność. Personel UE i NATO wspólnie proponował, w jaki sposób 

w przyszłości pogłębić współpracę praktyczną w dwóch dziedzinach kluczowych dla ochrony 

i trwałości oddziałów w terenie;  są to: wsparcie medyczne i przeciwdziałanie improwizowanym 

ładunkom wybuchowym. Państwa członkowskie wsparły te propozycje, a Rada 9 grudnia 

podkreśliła, że należy kontynuować wzajemne kontakty między personelem, aby określić 

ewentualne dodatkowe dziedziny konkretnej współpracy na podstawie politycznych wskazówek 

KPiB; wyniki tych kontaktów udostępnione zostaną wszystkim państwom członkowskim. Nadal 

konieczne są uzgodnienia, aby ułatwić interakcję w terenie między operacjami i misjami 

zarządzania kryzysowego WPBiO i NATO działającymi w tym samym teatrze.  

UE – UA 

Dzięki dwóm dorocznym posiedzeniom z udziałem Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (UE) 

i Rady Pokoju i Bezpieczeństwa (UA) możliwy był dialog polityczny między UE a UA, a tym 

samym dostarczenie wskazówek w zakresie bezpieczeństwa. UE nadal wspierała afrykańskie 

wysiłki na rzecz budowy struktury pokoju i bezpieczeństwa w Afryce (APSA). Z instrumentu na 

rzecz pokoju w Afryce udzielono wsparcia finansowego na rzecz operacji AMISOM i MICOPAX 

i rozwoju instytucjonalnego. UE kontynuowała działania z UA i regionalnymi wspólnotami 

gospodarczymi w Afryce na rzecz osiągnięcia przez rezerwowe siły Unii Afrykańskiej stanu pełnej 

gotowości do działania.  Symbolem mocnej współpracy między UE i UA było również pomyślne 

zakończenie pierwsze cyklu AMANI Africa. 

Państwa trzecie 

UE prowadziła regularny dialog z partnerami dotyczący WPBiO, w szczególności z europejskimi 

członkami NATO nienależącymi do UE, państwami kandydującymi do przystąpienia do UE, jak 

również ze Stanami Zjednoczonymi, Kanadą, Rosją i Ukrainą. Rozpoczęto dialog i konsultacje 

z niektórymi innymi ważnymi partnerami, w tym z Chinami i Japonią.  
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Dwanaście państw (Albania, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Chile, Chorwacja, 

Czarnogóra, Kanada, Norwegia, Nowa Zelandia, Szwajcaria, Turcja, Ukraina i Stany Zjednoczone) 

wniosło znaczny wkład w siedem prowadzonych obecnie misji i operacji WPBiO (EUFOR 

ALTHEA, EULEX Kosovo, EUPM BiH, EUPOL COPPS, EUPOL Afghanistan, EUNAVFOR 

ATALANTA, EUSEC RD Congo). Kontynuowano owocne relacje z kilkoma innymi partnerami 

w kontekście działań antypirackich. 

26 kwietnia 2010 r. Rada upoważniła Wysokiego Przedstawiciela do otwarcia negocjacji 

z dwudziestoma państwami, z myślą o zawarciu umów w sprawie ustanowienia ram ich 

uczestnictwa w operacjach zarządzania kryzysowego UE. Na tej podstawie, oprócz już przedtem 

istniejących umów z Islandią, Kanadą, Norwegią, Turcją i Ukrainą, podobne umowy zostały 

wynegocjowane lub będą przedmiotem negocjacji z kilkoma innymi partnerami. 

Spójniejsza 

Wszechstronne podejście  

W 2010 roku UE jeszcze bardziej zintensyfikowała wysiłki, aby zmaksymalizować skuteczność 

wyjątkowo szerokiego wachlarza instrumentów, pozostających do jej dyspozycji. Zgodnie ze 

wszechstronnym podejściem UE do kryzysów, instrumenty WPBiO należą do zestawu narzędzi 

UE, służących wspieraniu szerszych celów politycznych UE, w tym konieczności eliminowania 

zarzewi konfliktu. Kontynuowano prace nad realizacją Traktatu z Lizbony oraz nad 

skuteczniejszym osiągnięciem koniecznej koordynacji między narzędziami wojskowymi, 

cywilnymi, dyplomatycznymi i rozwojowymi UE
76

. 
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 W dniu 23 listopada 2010 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję  w sprawie współpracy 

cywilno-wojskowej i rozwoju potencjału cywilno-wojskowego (P7_TA-PROV(2010)0419). 
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Rozwój zdolności cywilnych i wojskowych UE po roku 2010 

W grudniu 2010 roku Rada uzgodniła wytyczne dotyczące rozwoju zdolności cywilnych 

i wojskowych UE po roku 2010, które są kryterium odniesienia dla dwóch obecnych cywilnych 

i wojskowych celów podstawowych, oraz potwierdziła swoje zaangażowanie we wszechstronny 

cywilno-wojskowy poziom ambicji, ustalony w roku 2008 w oświadczeniu o wzmocnieniu 

zdolności. 

Rada potwierdziła, że pragnie kontynuować wysiłki na rzecz rozwiązania pozostałych braków. Na 

podstawie odnośnych sprawozdań końcowych Rada przedłużyła termin realizacji wojskowego 

i cywilnego celu podstawowego 2010 po tym roku i uzgodniła, że UE i państwa członkowskie 

powinny skupić się na aspektach jakościowych rozwoju zdolności. Ustaliła cywilno-wojskowe, 

cywilne, jak również wojskowe cele w zakresie zdolności, które w miarę potrzeby będą zmieniane, 

m.in. na podstawie rozwoju sytuacji w zakresie bezpieczeństwa, postępów osiąganych w rozwoju 

zdolności oraz realizacji Traktatu z Lizbony. Wysoki Przedstawiciel, pod kierunkiem Rady, 

zapewnia koordynację realizacji tych wytycznych. 

Synergie cywilno-wojskowe w rozwoju zdolności 

Zdolność UE do korzystania ze zdolności cywilnych i wojskowych zapewnianych przez państwa 

członkowskie – jak podkreślono w Traktacie z Lizbony – jest kluczowym wymogiem operacyjnym. 

Propagowanie synergii cywilno-wojskowych w rozwoju zdolności UE jest dla niej zarówno 

koniecznością, jak też priorytetem politycznym. Potencjalne korzyści zostały uwypuklone 

w kwietniu i grudniu 2010 roku przez Radę, która podkreśliła, że należy skoncentrować się na 

konkretnym dostarczaniu zdolności prowadzących do ulepszeń operacyjnych. 
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W tym celu UE i państwa członkowskie poszukują ewentualnych sposobów maksymalizacji 

spójności, skuteczności i wszechstronności w zakresie rozwoju zdolności UE oraz propagowania 

synergii cywilno-wojskowych w każdym przypadku, gdy stanowią one wartość dodaną. Inicjatywa 

ta, zapoczątkowana przez prezydencję szwedzką i zatwierdzona przez Radę w listopadzie 2009 

roku, została od tego czasu rozwinięta pod kierownictwem politycznym KPiB;  angażuje także 

wszystkie właściwe podmioty zajmujące się rozwojem zdolności w UE i państwach członkowskich, 

które współpracują w różnych dziedzinach
77

, a równocześnie zachowują specyfikę procesów 

rozwoju zdolności cywilnych i wojskowych. 

Prace te mają na celu poddanie pod rozwagę KPiB ewentualnych konkretnych działań, poczynając 

od praktycznych sposobów podwójnego zastosowania zdolności cywilnych i wojskowych, po 

koncepcje innowacyjne, poprzez szkolenia i wspólne procedury cywilno-wojskowe. 

Prace te zostały uzupełnione innymi działaniami, takimi jak doroczna konferencja EDA, 

zorganizowana w lutym 2010 r., zatytułowana „Łączenie wysiłków: powiązanie rozwoju 

bezpieczeństwa cywilnego i zdolności wojskowych”, czy też seminarium, zorganizowane przez 

prezydencję hiszpańską w lutym 2010 r., zatytułowane „Synergie między rozwojem cywilnych 

i wojskowych zdolności UE na potrzeby zarządzania kryzysowego”. 

 

                                                 
77

  Transport strategiczny i taktyczny, wsparcie logistyczne, systemy łączności i informacji, 

wsparcie medyczne, bezpieczeństwo i ochrona sił, wykorzystanie zdolności w przestrzeni 

technicznej, pojazdy bezzałogowe, systemy magazynowania i scentralizowanego wsparcia, 

wymiana informacji i informacji wywiadowczych, szkolenia, ćwiczenia, połączenie procesów 

rozwoju zdolności cywilnych i wojskowych, wdrożone doświadczenia i wnioski. 
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ANNEX I: ACTES JURIDIQUES PESC 2010  

DATE OBJET BASE 

JURIDIQUE 

RÉFÉRENCE J.O. 

I. MESURES RESTRICTIVES 

I.1 BALKANS OCCIDENTAUX 

07.10.2010 Nouvelles mesures définies à l'appui d'une mise en oeuvre effective 

du mandat du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie 

(TPIY) 

art. 29 2010/603/PESC 

L 265 (08.10.2010) 

08.03.2010 Renouvellement des mesures définies à l'appui d'une mise en oeuvre 

effective du mandat du Tribunal pénal international pour l'ex-

Yougoslavie (TPIY) 

art. 29 2010/145/PESC 

L 58 (09.03.2010) 

I.2 AFRIQUE 

 CÔTE D'IVOIRE 

22.12.2010 Modification de la décision du Conseil 2010/656/PESC renouvelant 

les mesures restrictives instaurées à l'encontre de la Côte-d'Ivoire 

art. 29 2010/801/PESC 

L 341 (23.12.2010) 

29.10.2010 Renouvellement des mesures restrictives instaurées à l’encontre de la 

Côte d’Ivoire 

art. 29 2010/656/PESC 

L 285 (30.10.2010) 

 REPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

20.12.2010 Adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République 

démocratique du Congo et abrogeant la position commune 

2008/369/PESC 

art. 29 2010/788/PESC 

L 336 (21.12.2010) 

 ÉRYTHRÉE 

26.07.2010 Modification la décision 2010/127/PESC concernant des mesures 

restrictives à l'encontre de l'Érythrée 

art. 29 2010/414/PESC 

L 195 (27.07.2010) 

01.03.2010 Mesures restrictives à l’encontre de l’Érythrée art. 29 2010/127/PESC 

L 51 (02.03.2010) 
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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) 



 

12562/11  MF/pfa 75 

ZAŁĄCZNIK DG K   PL 

DATE OBJET BASE 
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RÉFÉRENCE J.O. 

I.5 EUROPE ORIENTALE ET ASIE CENTRALE 

 BIÉLORUSSIE 

25.10.2010 Mesures restrictives à l'encontre de certains fonctionnaires de 

Biélorussie 

art. 29 2010/639/PESC 

L 280 (26.10.2010) 

 RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE 

27.09.2010 Mesures restrictives à l'encontre des dirigeants de la région de 

Transnistrie (République de Moldavie) 

art. 29 2010/573/PESC 

L 253 (28.09.2010) 

22.02.2010 Prorogation des mesures restrictives à l'encontre des dirigeants de la 

région de Transnistrie (République de Moldavie) 

art. 29 2010/105/PESC 

L 46 (23.02.2010) 

II. PESD 

II.1 BALKANS OCCIDENTAUX 

06.12.2010 Modification de la décision 2009/906/PESC concernant la mission de 

police de l’Union européenne (MPUE) en Bosnie-et-Herzégovine 

art. 28, 

art. 43 §2 

2010/755/PESC 

L 320 (07.12.2010) 

30.11.2010 Prorogation du mandat du chef de la mission de police de l’Union 

européenne (MPUE) en Bosnie-et-Herzégovine 

art. 38, 

décision 

2009/906/PESC  

art. 10 §1 

2010/754/PESC 

MPUE/1/2010 

L 320 (07.12.2010) 

15.10.2010 Modification de l’action commune 2008/124/PESC relative à la 

mission «État de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo
78

, 

EULEX KOSOVO 

art. 28, 

art. 43 §2 

2010/619/PESC 

L 272 (16.10.2010) 

27.07.2010 Nomination d'un chef de la mission «État de droit» menée par 

l’Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO 

art. 38,  

action commune 

2008/124/PESC 

art. 12§2 

2010/431/PESC 

EULEX/1/2010 

OJ L 202 

(04.08.2010) 

                                                 
78

 Under United Nations Security Council Resolution 1244 (1999) - SK 
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JURIDIQUE 

RÉFÉRENCE J.O. 

15.06.2010 Nomination du chef de l’élément de commandement de l’Union 

européenne à Naples, dans le cadre de l’opération militaire de 

l’Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine 

art. 38,  

action commune 

2004/570/PESC  

art. 6 

2010/344/PESC 

BiH/16/2010 

L 155 (22.06.2010) 

08.06.2010 Modification et prorogation de l’action commune 2008/124/PESC 

relative à la mission «État de droit» menée par l’Union européenne 

au Kosovo ( 1 ), EULEX KOSOVO 

art. 28, 

art. 43 §2 

2010/322/PESC 

L 145 (11.06.2010) 

II.2 AFRIQUE 

07.12.2010 Modification de l’action commune 2008/851/PESC concernant 

l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une 

contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des 

actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la 

Somalie 

art. 28, 

art. 43 §2 

2010/766/PESC 

L 327 (11.12.2010) 

26.11.2010 Nomination d’un commandant de la force de l’Union européenne 

pour l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une 

contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des 

actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la 

Somalie (Atalanta) 

art. 38 

action commune 

2008/851/PESC  

art. 6 

2010/753/PESC 

ATALANTA/5/2010 

L 320 (07.12.2010) 

08.10.2010 Nomination du chef de la mission de conseil et d’assistance de 

l’Union européenne en matière de réforme du secteur de la sécurité 

en République démocratique du Congo (EUSEC RD Congo) 

art. 38 

décision 

2010/565/PESC  

art. 8 

2010/610/PESC 

EUSEC/2/2010 

L 266 (09.10.2010) 

08.10.2010 Nomination du chef de la mission EUPOL RD Congo art. 38,  

décision 

2010/576/PESC  

art. 10 §1 

2010/609/PESC 

EUPOL RD 

CONGO/1/2010 

L 266 (09.10.2010) 

+ Rectificatif L 272 

(16.10.2010) 

23.09.2010 Mission de police de l'Union européenne menée dans le cadre de la 

réforme du secteur de la sécurité (RSS) et son interface avec la 

justice en République démocratique du Congo (EUPOL RD Congo) 

art. 28, 

art. 43 §2 

2010/576/PESC 

L 254 (29.09.2010) 
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JURIDIQUE 

RÉFÉRENCE J.O. 

21.09.2010 Mission de conseil et d'assistance de l'Union européenne en matière 

de réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du 

Congo (EUSEC RD Congo) 

art. 28, 

art. 43 

2010/565/PESC 

L 248 (22.09.2010) 

06.08.2010 Signature et à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et 

la République d’Ouganda concernant le statut de la mission placée 

sous la direction de l’Union européenne en Ouganda 

art. 37 (TUE) 

art. 218 §5  

+ §6 premier 

alinéa (TFUE) 

2010/464/PESC 

L 221 (24.08.2010) 

30.07.2010 Modification de l’action commune 2008/851/PESC concernant 

l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une 

contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des 

actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la 

Somalie 

art. 28, 

art. 43 §2 

2010/437/PESC 

L 2010 (11.08.2010) 

19.07.2010 Nomination d’un commandant de la force de l’Union européenne 

pour l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une 

contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des 

actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la 

Somalie (Atalanta) 

art. 38 

action commune 

2008/851/PESC 

art. 6  

2010/423/PSC 

ATALANTA/4/2010 

L 199 (31.07.2010) 

15.06.2010 Nomination du chef de la mission de l’Union européenne visant à 

soutenir la réforme du secteur de la sécurité en République de 

Guinée-Bissau (UE RSS GUINÉE-BISSAU) 

art. 38 

action commune 

2008/112/PESC  

art. 8, § 1, 

deuxième alinéa 

2010/334/PESC 

UE RSS GUINÉE-

BISSAU/1/2010 

L 151 (17.06.2010) 

14.06.2010 Modification et prolongation de l’action commune 2007/405/PESC 

relative à la mission de police de l’Union européenne menée dans le 

cadre de la réforme du secteur de la sécurité (RSS) et son interface 

avec la justice en République démocratique du Congo (EUPOL RD 

Congo) 

art. 28, 

art. 43 §2 

2010/329/PESC 

L 149 (15.06.2010) 
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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/PESC 

art. 6 §1 

2010/317/PESC 

ATALANTA/3/2010 

L 142 (10.06.2010) 

+ Rectificatif L 205 

(06.08.2010) 

25.05.2010 Modification et prolongation de l’action commune 2008/112/PESC 

relative à la mission de l’Union européenne visant à soutenir la 

réforme du secteur de la sécurité en République de Guinée- Bissau 

(UE RSS GUINÉE-BISSAU) 

art. 28, 

art. 43 §2 

2010/298/PESC 

L 127 (26.05.2010) 

18.05.2010 Établissement du Comité des contributeurs pour la mission de conseil 

et d’assistance de l’Union européenne en matière de réforme du 

secteur de la sécurité en République démocratique du Congo 

(EUSEC RD Congo) 

art. 38 

action commune 

2009/709/PESC 

art. 10 §3 

2010/297/PESC 

EUSEC/1/2010 

L 127 (26.05.2010) 

23.03.2010 Nomination du commandant de la force de l’Union européenne pour 

l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une 

contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des 

actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la 

Somalie (Atalanta) 

art. 38 

action commune 

2008/851/PESC  

art. 6 

 

2010/185/PESC 

ATALANTA/2/2010 

L 83 (30.03.2010) 

05.03.2010 Modification de la décision Atalanta/2/2009 du Comité politique et 

de sécurité relative à l’acceptation de contributions d’États tiers à 

l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une 

contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des 

actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la 

Somalie (Atalanta), ainsi que la décision Atalanta/3/2009 du Comité 

politique et de sécurité établissant le Comité des contributeurs pour 

l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une 

contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des 

actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la 

Somalie (Atalanta) 

art. 38 

action commune 

2008/851/PESC  

art. 10 

 

2010/184/PESC 

ATALANTA/1/2010 

L 83 (30.03.2010) 

15.02.2010 Mission militaire de l’Union européenne visant à contribuer à la 

formation des forces de sécurité somaliennes 

art. 28, 

art. 43 §2 

2010/96/PESC 

L 44 (19.02.2010) 
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II.3 ASIE / OCÉANIE 

13.09.2010 Signature et conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la 

République islamique d’Afghanistan concernant le statut de la 

mission de police de l’Union européenne en Afghanistan (EUPOL 

AFGHANISTAN) 

art. 37 (TUE) 

art. 218 §5+6 

premier alinéa 

(TFUE) 

2010/686/PESC 

L 294 (12.11.2010) 

11.06.2010 Nomination du chef de la Mission EUPOL Afghanistan art. 38  

décision 

2010/279/PESC 

art. 10§1 

2010/341/PESC 

AFGHANISTAN/2/2

010 

L 154 (19.06.2010) 

18.05.2010 Nomination du chef par intérim de la Mission EUPOL Afghanistan art. 38 3ème 

alinéa 

décision 

2010/279/PESC 

art. 10§1 

2010/292/PESC 

AFGHANISTAN/1/2

010 

L 125 (21.05.2010) 

18.05.2010 Mission de police de l’Union européenne en Afghanistan (EUPOL 

AFGHANISTAN) 

art. 28, 

art. 43 §2 

2010/279/PESC 

L 123 (19.05.2010) 

II.4 MOYEN-ORIENT / GOLFE 

21.12.2010 Prolongation du mandat du chef de la mission de police de l'Union 

européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS) 

art. 38 

décision 

2010/784/PESC  

art. 10 §1 

2010/796/PESC 

L 338 (22.12.2010) 

17.12.2010 Mission de police de l’Union européenne pour les territoires 

palestiniens (EUPOL COPPS) 

art. 28, 

art. 43 §2 

2010/784/PESC 

L 335 (18.12.2010) 

02.12.2010 Modification de l’action commune 2005/797/PESC et la décision 

2009/955/PESC du Conseil concernant la mission de police de 

l’Union européenne pour les territoires palestiniens 

art. 28, 

art. 43 §2 

2010/747/PESC 

L 318 (04.12.2010) 

22.06.2010 Prorogation du mandat du chef de la mission intégrée «État de droit» 

de l'Union européenne pour l'Iraq, EUJUST LEX-IRAQ 

art. 38 

décision 

2010/330/PESC 

art. 9 §2 

2010/351/PESC 

EUJUST LEX 

IRAQ/1/2010 

L 160 (26.06.2010) 
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14.06.2010 Mission intégrée «État de droit» de l'Union européenne pour l'Iraq, 

EUJUST LEX-IRAQ 

art. 28, 

art. 43 §2 

2010/330/PESC 

L 149 (15.06.2010) 

21.05.2010 Prorogation du mandat du chef de la mission de l'Union européenne 

d'assistance à la frontière au point de passage de Rafah 

art. 38 

action commune 

2005/889/PESC 

art. 10 §2 

2010/295/PESC 

EU BAM 

Rafah/1/2010 

L 126 (22.05.2010) 

12.05.2010 Modification et prorogation de l’action commune 2005/889/PESC 

établissant une mission de l’Union européenne d’assistance à la 

frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah) 

art. 28, 

art. 43 §2 

2010/274/PESC 

L 119 (13.05.2010) 

II.5 EUROPE ORIENTALE ET ASIE CENTRALE 

03.09.2010 Prorogation du mandat du chef de la mission d'observation de 

l'Union européenne en Géorgie, EUMM Georgia 

action commune 

2008/736/PESC  

art. 10 §1 

2010/480/PESC 

EUMM 

Georgia/1/2010 

L 234 (04.09.2010) 

12.08.2010 Mission d’observation de l’Union européenne en Géorgie (EUMM 

Georgia) 

art. 28 

art. 43 §2 

2010/452/PESC 

L 213 (13.08.2010) 

26.07.2010 Modification l’action commune 2008/736/PESC concernant la 

mission d’observation de l’Union européenne en Géorgie, EUMM 

Georgia 

art. 28 

art. 43 §2 

2010/424/PESC 

L 199 (31.07.2010) 

III. REPRÉSENTANTS SPÉCIAUX DE L'UNION EUROPÉENNE 

III.1 AFGHANISTAN 

11.08.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l'Union européenne 

pour l'Afghanistan 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/439/PESC 

L 211 (12.08.2010) 

22.03.2010 Nomination du représentant spécial de l'Union européenne pour 

l'Afghanistan 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/168/PESC 

L 75 (23.03.2010) 

25.02.2010 Prorogation et modification du mandat du représentant spécial de 

l'Union européenne pour l'Afghanistan et le Pakistan 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/120/PESC 

L 49 (26.02.2010) 

III.2 ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE (ARYM) 

11.08.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l’Union 

européenne dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/444/PESC 

L 211 (12.08.2010) 

16.03.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l’Union 

européenne dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/156/PESC 

L 67 (17.03.2010) 
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III.3 ASIE CENTRALE 

11.08.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l’Union 

européenne pour l’Asie centrale 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/443/PESC 

L 211 (12.08.2010) 

22.02.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l’Union 

européenne pour l’Asie centrale 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/112/PESC 

L 46 (23.02.2010) 

III.4 BOSNIE-HERZÉGOVINE 

11.08.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l’Union 

européenne en Bosnie-et-Herzégovine 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/442/PESC 

L 211 (12.08.2010) 

22.02.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l’Union 

européenne en Bosnie-et-Herzégovine 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/111/PESC 

L 46 (23.02.2010) 

III.5 CAUCASE DU SUD 

11.08.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l’Union 

européenne pour le Caucase du Sud 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/449/PESC 

L 211 (12.08.2010) 

22.02.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l'Union européenne 

pour le Caucase du Sud 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/109/PESC 

L 46 (23.02.2010) 

III.6 GÉORGIE 

11.08.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l’Union 

européenne pour la crise en Géorgie 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/445/PESC 

L 211 (12.08.2010) 

22.02.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l'Union européenne 

pour la crise en Géorgie 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/106/PESC 

L 46 (23.02.2010) 

III.7 KOSOVO 

11.08.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l’Union 

européenne au Kosovo 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/446/PESC 

L 211 (12.08.2010) 

25.02.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l'Union européenne 

au Kosovo  

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/118/PESC 

L 49 (26.02.2010) 

III.8 PROCESSUS DE PAIX AU MOYEN-ORIENT 

11.08.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l’Union 

européenne pour le processus de paix au Moyen-Orient 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/447/PESC 

L 211 (12.08.2010) 

22.02.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l'Union européenne 

pour le processus de paix au Moyen-Orient 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/107/PESC 

L 46 (23.02.2010) 
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DATE OBJET BASE 

JURIDIQUE 

RÉFÉRENCE J.O. 

III.9 RÉGION DES GRANDS LACS AFRICAINS 

11.08.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l'Union européenne 

pour la région des Grands Lacs africains 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/440/PESC 

L 211 (12.08.2010) 

22.02.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l'Union européenne 

pour la région des Grands Lacs africains 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/113/PESC 

L 46 (23.02.2010) 

III.10 RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE 

11.08.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l’Union 

européenne en République de Moldavie 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/448/PESC 

L 211 (12.08.2010) 

22.02.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l'Union européenne 

en République de Moldavie 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/108/PESC 

L 46 (23.02.2010) 

III.11 SOUDAN 

11.08.2010 Nomination du représentant spécial de l’Union européenne pour le 

Soudan 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/450/PESC 

L 211 (12.08.2010) 

22.02.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l’Union 

européenne pour le Soudan 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/110/PESC 

L 46 (23.02.2010) 

III.12 UNION AFRICAINE 

11.08.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l'Union européenne 

auprès de l'Union africaine 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/441/PESC 

L 211 (12.08.2010) 

25.02.2010 Prorogation et modification du mandat du représentant spécial de 

l'Union européenne auprès de l'Union africaine 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/119/PESC 

L 49 (26.02.2010) 

IV. NON-PROLIFERATION 

13.12.2010 Soutien au processus d’instauration d’un climat de confiance 

conduisant à la création d’une zone exempte d’armes de destruction 

massive et de leurs vecteurs au Moyen-Orient, à l’appui de la mise en 

oeuvre de la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération 

des armes de destruction massive 

art. 26 §2 2010/799/PESC 

L 341 (23.12.2010) 

02.12.2010 Action de l’Union européenne contre le commerce illicite d’armes 

légères et de petit calibre (ALPC) par voie aérienne 

art. 26 §2 2010/765/PESC 

L 327 (11.12.2010) 
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DATE OBJET BASE 

JURIDIQUE 

RÉFÉRENCE J.O. 

27.09.2010 Soutien aux activités de l’AIEA dans les domaines de la sécurité et 

de la vérification nucléaires et dans le cadre de la mise en oeuvre de 

la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des armes 

de destruction massive 

art. 26 §2 

art. 31§ 1 

2010/585/PESC 

L 259 (01.10.2010) 

26.07.2010 Soutien aux activités de la commission préparatoire de 

l’Organisation du traité d’interdiction complète des essais nucléaires 

(OTICE) afin de renforcer ses capacités en matière de surveillance et 

de vérification et dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie de 

l’Union européenne contre la prolifération des armes de destruction 

massive 

art. 26 §2 

art. 31§ 1 

2010/461/PESC 

L 219 (20.08.2010) 

26.07.2010 Établissant d'un réseau européen de groupes de réflexion 

indépendants sur la non-prolifération à l’appui de la mise en oeuvre 

de la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des 

armes de destruction massive 

art. 26 §2 

art. 31§ 1 

2010/430/PESC 

L 202 (04.08.2010) 

14.06.2010 Activités de l’Union européenne en faveur du traité sur le commerce 

des armes, dans le cadre de la stratégie européenne de sécurité 

art. 26 §2 

art. 31§ 1 

2010/336/PESC 

L 152 (18.06.2010) 

29.03.2010 Position de l’Union européenne en vue de la conférence d’examen de 

2010 des parties au traité sur la non-prolifération des armes 

nucléaires 

art. 29 2010/212/PESC 

L 90 (10.04.2010) 

V. LUTTE CONTRE LE TERRORISME 

12.07.2010 Mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels 

s'appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 

2001/931/PESC relative à l'application de mesures spécifiques en 

vue de lutter contre le terrorisme 

art. 29 2010/386/PESC 

L 178/28 

(13.07.2010) 

VI. AUTRES ACTES JURIDIQUES 

 PROCESSUS DE PAIX AU MOYEN-ORIENT 

17.11.2010 Accueil temporaire de certains Palestiniens par des États membres de 

l’Union européenne 

art. 29 2010/694/PESC 

L 303 (19.11.2010) 
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ANNEX II: MAIN APPEARANCES IN THE EUROPEAN PARLIAMENT IN THE FIELD 

OF CFSP/CSDP IN 2010 

 

I. HIGH REPRESENTATIVE: 

 

No DATE PERSON/ SUBJECT PLACE 

1 11.01 Hearing for appointment AFET, Brussels 

2 19.01 HR on the earthquake in Haiti, the situation in Iran, the situation in Yemen and 

the situation in Iraq 

EP Plenary, Strasbourg 

3 10.03 HR on the two annual EP reports on CFSP (Rapporteur Albertini) and ESDP 

(Rapporteur Danjean), the review of the NPT and statement on EU policy on 

Arctic issues 

EP Plenary, Strasbourg 

4 10.03 HR on EEAS Conference of Presidents 

5 23.03 HR on the setting-up of EEAS and debriefing of FAC  (22-23/3) AFET, Brussels 

6 20.04 HR on the EU strategy for the relations with Latin America,  Kyrgyzstan and 

the EU-Canada summit 

EP Plenary, Strasbourg 

7 16.06 HR on the EU-Russia summit, the Israeli military operation against the 

humanitarian flotilla and the Gaza blockade, on the Annual report on human 

rights, the Situation in the Korean Peninsula and on Bosnia and Herzegovina 

EP Plenary, Strasbourg 

8 

 

07.07 

 

HR statements on EP report on EEAS, Kyrgyzstan, AIDS/HIV and on 

Convention on Cluster Munition 

EP Plenary, Strasbourg 

 

9 19.10 HR on EEAS EP Plenary, Strasbourg 

10 27.10 HR: exchange of views with AFET AFET, Brussels 

11 08.11 HR on development-related aspects of the EEAS DEVE, Brussels 

12 15.12 HR statements on Afghanistan, Human Rights, NATO Summit in Lisbon (19-

20/11) and situation in Côte d'Ivoire 

EP Plenary, Strasbourg 
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II. APPEARANCES AS PART OF THE 2006 I.I.A. (JOINT CONSULTATION MEETINGS ON THE 

FINANCING OF CFSP) 79:  

 

No DATE PERSON/ SUBJECT PLACE 

1 03.02 PSC Chair Fernandez-Arias AFET/BUDG bureaux, EP  

2 14.04 PSC Chair Fernandez-Arias AFET/BUDG bureaux, EP 

3 13.07 PSC Chair Stevens AFET/BUDG bureaux, EP 

4 17.11 PSC Chair Stevens AFET/BUDG bureaux, EP 

 

 

 

III. EUROPEAN UNION SPECIAL REPRESENTATIVES (EUSRS): 

 

No DATE PERSON/ SUBJECT PLACE 

1 26.01 EUSR Inzko on the situation in Bosnia and Herzegovina - in camera AFET, Brussels 

2 26.01 EUSR Fouéré on FYROM AFET, Brussels 

3 27.04 EUSR Morel on Kyrgyzstan and Georgia AFET, Brussels 

4 27.04 EUSR Semneby on Report by the EU-Georgia PCC delegation visit to Tbilisi 

(29-31/3) AFET, Brussels 

5 22.06 EUSR Feith on Kosovo AFET, Brussels  

6 23.06 EUSR Morel on Kyrgyzstan AFET, Brussels 

7 13.07 EUSR Brylle on Sudan-post elections AFET, Brussels 

8 28.09 EUSR Ušackas on the EU in Afghanistan AFET, Brussels 

9 02.12 EUSR Feith on Kosovo AFET, Brussels 

 

 

                                                 
79

 In accordance with the 2006 I.I.A. (OJ C 139/01, 14.6.2006) and the Declaration by the High 

Representative on political accountability on the adoption of the Council decision establishing 

the organisation and functioning of the EEAS (OJ C 210/01, 03.08.2010). 



 

12562/11  MF/pfa 86 

ZAŁĄCZNIK DG K   PL 

IV.     EXCHANGE OF VIEWS WITH NEWLY APPOINTED EU SPECIAL REPRESENTATIVES (EUSRS)80:   

 

No DATE PERSON/ SUBJECT PLACE 

1 23.03 Exchange of views with EUSR Ušackas on Afghanistan  (in camera) AFET, Brussels 

2 29.09 Exchange of views with EUSR Marsden on Sudan AFET, Brussels 

 

 

V. EXCHANGE OF VIEWS WITH NEWLY APPOINTED EU HEADS OF DELEGATIONS (HOD)81:  

 

No DATE PERSON/ SUBJECT PLACE 

1 08.04 Exchange of views with de Almeida, newly appointed HoD in Washington (in 

camera) 

AFET, Brussels 

2 30.11 Exchange of views with Dimitrov, newly appointed EU HoD in Georgia (in 

camera) 

AFET, Brussels 

3 01.12 Exchange of views with Ederer, newly appointed EU HoD in China (in camera) AFET, Brussels 

4 01.12 Exchange of views with Schweisgut, newly appointed EU HoD in Japan (in 

camera) 

AFET, Brussels 

5 09.12 Exchange of views with Eichhorst, newly appointed EU HoD in Lebanon (in 

camera) 

AFET, Brussels 

 

 

                                                 
80

        In accordance with the Declaration by the High Representative on political accountability on 

the adoption of the Council decision establishing the organisation and functioning of the 

EEAS (OJ C 210/01, 03.08.2010). 

 
81

  In accordance with the Declaration by the High Representative on political accountability on 

the adoption of the Council decision establishing the organisation and functioning of the 

EEAS (OJ C 210/01, 03.08.2010). 
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ANNEX III: CFSP BUDGET 2010 - COMMITMENT APPROPRIATIONS 

Actions financed in 2010:  

 
19.0301 MONITORING AND IMPLEMENTATION OF PEACE AND SECURITY PROCESSES 

DECISION NO AND DESCRIPTION COST € 

2009/572/CFSP EUMM Georgia (prolongation until 14 September 2010, €12.500.000)  3.500.000 

2010/274/CFSP EUBAM RAFAH (prolongation until 24 May 2011) 1.950.000 

2010/424/CFSP EUMM Georgia (budget top up period until 14 September 2010) 2.500.000 

2010/452/CFSP EUMM Georgia (15 September 2010 - 14 September 2011) 26.600.000 

 

19.0302 NON-PROLIFERATION AND DISARMAMENT 

DECISION NO AND DESCRIPTION  COST € 

2009/1012/CFSP Support of EU activities to promote the Control of arms exports 787.000 

2010/179/CFSP Support of SEESAC arms control activities in Western Balkans  1.600.000 

2010/336/CFSP EU activities in support of the Arms Trade Treaty (ATT-UNIDIR) 1.520.000 

2010/461/CFSP on EU activities in support of the CTBTO   5.280.000 

2010/430/CFSP establishing a European network of independent think tanks  2.182.000 

2010/585/CFSP EU support for the IAEA activities in the area of nuclear security ... 

(IAEA V) 

9.966.000 

2010/765/CFSP EU action to counter the illicit trade of SALW by air (SIPRI) 900.000 
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19.0303 CONFLICT RESOLUTION AND OTHER STABILISATION MEASURES 

DECISION NO AND DESCRIPTION COST € 

2010/330/CFSP EUJUST LEX IRAQ (1 July 2010 - 30 June 2011) 17.500.000 

2010/322/CFSP amending JA 2009/124/CFSP EULEX Kosovo (2009 budget extension 

until 14 October2010) 

19.164.882 

2010/565/CFSP EUSEC DR Congo (1 October 2010 - 30 September 2011) 12.600.000 

2010/619/CFSP EULEX Kosovo (15 October 2010 - 14 October 2011- first instalment - 

budget €165 Mio)     

70.000.000 

 

19.0305 PREPARATORY AND FOLLOW-UP MEASURES 

DECISION NO AND DESCRIPTION COST € 

External Audits (5 audit assignments and 2 FR Art. 56 assessments) 273.365 

Specific audit  22.600 

Equipment for preparatory measures 32.000 

 

19.0306 EUROPEAN UNION SPECIAL REPRESENTATIVES 

DECISION NO AND DESCRIPTION COST € 

2010/106/CFSP EUSR for the crisis in Georgia  (€502.000) 419.753 

2010/107/CFSP EUSR for the Middle East Peace process (€730.000) 608.847 

2010/108/CFSP EUSR in the Republic of Moldova (€1.025.000) 863.000 

2010/109/CFSP EUSR for the South Caucasus (€1.855.000) 1.549.094 

2010/110/CFSP EUSR for Sudan (€1.410.000)  1.175.258 
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2010/111/CFSP EUSR in Bosnia and Herzegovina (€2.350.000) 1.950.000 

2010/112/CFSP EUSR for Central Asia (€800.000) 700.000 

2010/113/CFSP EUSR for the African Great Lakes (€1.065.000) 894.660 

2010/118/CFSP EUSR in Kosovo (€1.660.000) 1.360.000 

2010/119/CFSP EUSR to the African Union (no cost extension until 31.08.2010)  0 

2010/120/CFSP EUSR for Afghanistan and Pakistan (no cost extension until 31.03.2010)  0 

2010/156/CFSP EUSR in fYROM (€340.000)  290.000 

2010/168/CFSP EUSR in Afghanistan (€2.500.000) 2.090.000 

2010/439/CFSP EUSR in Afghanistan (12 month extension) 4.515.000 

2010/440/CFSP EUSR for the African Great Lakes (12 month extension) 1.520.000 

2010/441/CFSP EUSR to the African Union (12 month extension) 1.280.000 

2010/442/CFSP EUSR in Bosnia and Herzegovina (12 month extension) 3.700.000 

2010/443/CFSP EUSR for Central Asia (12 month extension) 1.250.000 

2010/444/CFSP EUSR in FYROM (6 month extension) 310.000 

2010/445/CFSP EUSR for the crisis in Georgia (12 month extension) 700.000 

2010/446/CFSP EUSR in Kosovo (6 month extension) 1.230.000 

2010/447/CFSP EUSR for the Middle East  peace process (6 month extension) 585.000 

2010/448/CFSP EUSR in the Republic of Moldova (6 month extension) 830.000 

2010/449/CFSP EUSR for the South Caucasus (6 month extension) 1.410.000 

2010/450/CFSP EUSR for Sudan (12 month mandate) 1.820.000 
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19.0307 POLICE MISSIONS 

Decision no and description COST € 

2010/279/CFSP EUPOL Afghanistan (31 May 2010 - 31 May 2011) 54.600.000 

2010/298/CFSP EUSSR Guinea-Bissau (no-cost ext. and extension  1 July - 30 September 

2010) 630.000 

2010/329/CFSP EUPOL Congo (extension 1 July - 30 September 2010) 2.020.000 

2010/576/CFSP EUPOL Congo (extension 1 October 2010 - 30 September 2011) 6.430.000 

2010/755/CFSP EUPM Bosnia Herzegovina (extension 1 January - 31 December 2011: 

17,6 Mio) 7.470.013 

2010/747/CFSP EUPOL COPPS (Budget top up  January - December 2010) 220.000 

2010/784/CFSP EUPOL COPPS (extension 1 January - 31 December 2011) 8.250.000 

 

 

______________________________ 
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ANNEX IV: 2010 OVERVIEW OF HR / VP DECLARATIONS ON BEHALF OF THE EU, HR / VP 

STATEMENTS, STATEMENTS BY THE HR / VP SPOKESPERSON AND LOCAL STATEMENTS 

  

 Declarations on behalf of the EU 

  

 

11/01/2010 

Declaration by High Representative Catherine Ashton on behalf of the EU on 5th anniversary of signature 

of Comprehensive Peace Agreement for Sudan  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/112203.pdf 

 

12/01/2010 

Declaration by High Representative Catherine Ashton on behalf of the EU on the trial against seven Baha'i 

leaders in Iran  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/112212.pdf 

 

14/01/2010 

Declaration by the High Representative, Catherine Ashton, on behalf of the EU on the moratorium on the 

death penalty in Mongolia 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=PESC/10/3&format=HTML&aged=0&language

=en&guiLanguage=en 

 

27/01/2010 

Declaration by High Representative Catherine Ashton on behalf of the EU on the situation in Honduras: 

inauguration of Mr. Porfirio Lobo  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/112630.pdf 

 

05/02/2010 

Declaration by High Representative Catherine Ashton on behalf of the EU on the ratification of Protocol 14 

to the European Convention on Human Rights by the Russian Federation  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/112765.pdf 

 

08/02/2010 

Joint Statement by EU and USA calling on Iranian government to fulfil its human rights obligations 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112843.pdf 

 

19/02/2010 

Statement by HR C. Ashton, on behalf of the EU welcoming the ceasefire in the North of Yemen  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/112936.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/112203.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/112203.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/112203.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/112212.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/112212.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/112212.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=PESC/10/3&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=PESC/10/3&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=PESC/10/3&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=PESC/10/3&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/112630.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/112630.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/112630.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/112765.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/112765.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/112765.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112843.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112843.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/112936.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/112936.pdf
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02/03/2010 

Statement by HR C. Ashton, on behalf of the EU on Côte d'Ivoire  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/113132.pdf 

 

10/03/2010 

Statement by HR C. Ashton, on behalf of the EU on the decision by the Government of Israel to build new 

housing units in East Jerusalem  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/113283.pdf 

 

10/03/2010 

Declaration by HR Ashton on behalf of the EU on the Georgian strategy on Abkhazia and South Ossetia  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/113293.pdf 

 

 17/03/2010 

 Declaration by HR Catherine Ashton on behalf of the EU on parliamentary and presidential approval of 

Kyrgyz law on accession to Second Optional Protocol to ICCPR on abolition of death penalty 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/113417.pdf 

 

 21/03/2010 

 Declaration by HR Ashton on International Day for Elimination of Racial Discrimination  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/113458.pdf 

 

 22/03/2010 

 Declaration by HR Catherine Ashton on behalf of the EU to commemorate the World Water Day  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/113472.pdf 

  

 31/03/2010 

 Speech by EU HR Catherine Ashton on Behalf of the European Union, to the International Conference on 

Haiti  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113648.pdf 

 

31/03/2010 

HR's Declaration on behalf of the EU on the situation in Belarus 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/113643.pdf 

 

 09/04/2010 

 Declaration by HR Catherine Ashton on behalf of the European Union on decision by Pre-Trial Chamber of 

the International Criminal Court to investigate the 2007-2008 post-election violence in Kenya  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/113679.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/113132.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/113132.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/113283.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/113283.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/113283.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/113293.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/113293.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/113417.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/113417.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/113417.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/113458.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/113458.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/113472.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/113472.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113648.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113648.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113648.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/113643.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/113643.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/113679.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/113679.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/113679.pdf
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 14/04/2010 

 Declaration by HR Ashton on behalf of the EU on the situation after the national elections in Iraq  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/113787.pdf 

 

27/04/2010 

Declaration by HR Catherine Ashton on behalf of the EU on the situation in the Middle East 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114051.pdf 

  

 30/04/2010 

 Declaration by HR Catherine Ashton on behalf of the EU on Djibouti's introduction of the abolition of the 

death penalty in its Constitution  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/114089.pdf 

  

 03/05/2010  -  Declaration by the HR Catherine Ashton on behalf of the EU on World Press Freedom 

Day, 3 May 2010  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/114167.pdf 

 

10/05/2010 

Declaration on the launch of proximity talks between Israel and the Palestinians 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114343.pdf 

 

11/05/2010 

Declaration on the alignment of certain third countries concerning the Council Decision 2009/969/CFSP  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114386.pdf 

 

12/05/2010 

Declaration by High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on the execution of 

five individuals in Iran  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114457.pdf 

 

17/05/2010 

Declaration by HR Catherine Ashton on behalf of the EU on International Day against Homophobia  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/114473.pdf 

 

20/05/2010 

Statement by HR Catherine Ashton on the publication of the report on the sinking of the Republic of 

Korea Ship 'Cheonan  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114589.pdf 
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21/05/2010 

Declaration by High Representative Catherine Ashton on behalf of the EU on the human rights of LGBT 

people in Malawi  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/114600.pdf 

 

26/05/2010 

Declaration by the High Representative on behalf of the European Union on the alignment of certain third 

countries with the Council Decision 2010/92/CFSP extending restrictive measures against Zimbabwe 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114649.pdf 

31/05/2010 

Declaration - Council decisions on the Republic of Guinea 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114723.pdf 

 

31/05/2010 

Declaration by HR Catherine Ashton on behalf of the EU on the Israeli military operation against the 

Flotilla  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114730.pdf 

 

02/06/2010 

Declaration by the High Representative on behalf of the European Union on the alignment of certain third 

countries with the Council Decision 2010/129/CFSP amending Common Position 2008/109/CFS  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114791.pdf 

 

03/06/2010 

Myanmar/Burma: Declaration by HR Ashton on behalf of EU on alignment of third countries with Council 

Decision renewing restrictive measures 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/114843.pdf 

  

 03/06/2010 

 Democratic People's Republic of Korea: Declaration by HR Ashton on behalf of EU on alignment of third 

countries with Council Decision concerning restrictive measures  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/114844.pdf 

  

 09/06/2010 

 Declaration by the High Representative on behalf of the European Union on the alignment of certain third 

countries with Council Decision 2010/127/CFSP concerning restrictive measures against Eritrea  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/115023.pdf 
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 11/06/2010 

 Declaration by the High Representative Catherine Ashton on behalf of the EU on human rights in China  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/115142.pdf 

  

 12/06/2010 

 Declaration by the High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on Iran  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/115144.pdf 

  

 15/06/2010 

 Declaration by the High Representative on behalf of the European Union on the alignment of certain third 

countries with Council Decision 2010/231/CFSP concerning restrictive measures against Somalia  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/115190.pdf 

  

 25/06/2010 

 Joint Declaration by the African Union and by the High Representative Catherine Ashton on behalf of the 

EU on the UN International Day in support of victims of torture  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/er/115506.pdf 

  

 30/06/2010 

 Declaration by the High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on Feminicide  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115578.pdf 

 

 01/07/2010 

 Declaration by the High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on the 

Appointment of a UN Panel of Experts on accountability Issues in Sri Lanka  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/115592.pdf 

 

 15/07/2010 

 Declaration by HR Ashton on behalf of the EU on the situation of Human Rights Defenders in the North 

Caucasus  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/115805.pdf 

 

 22/07/2010 

 Declaration by High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on the ICJ advisory 

opinion  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115902.pdf 
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 26/07/2010 

 Declaration by High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on Syria Human 

rights cases  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/115970.pdf 

 

 01/08/2010 

 Declaration by the High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on the 

Convention on Cluster Munitions  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/116071.pdf 

 

 05/08/2010 

 Declaration by High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on the approval of 

a new Constitution in Kenya  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/116100.pdf 

 

 09/08/2010 

 Declaration by High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on the 

International Day of the World's Indigenous People  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/116122.pdf 

  

 10/08/2010 

 Declaration by the High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on the General 

Election in the Solomon Islands  

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/365&format=HTML&aged=0&langua

ge=en&guiLanguage=en 

  

 12/08/2010 

 Declaration by High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on the sentencing 

of seven Baha'i leaders  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/116157.pdf 

  

 15/08/2010 

 Declaration by High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on the fifth 

Anniversary of the signature of the Aceh MoU and Aceh's peaceful evolution  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/116168.pdf 
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 19/08/2010 

 EU Statement on the Occasion of the General Assembly Plenary Meeting on the Humanitarian Situation 

resulting from the Floods in Pakistan  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116223.pdf 

  

 20/08/2010 

 Statement by the Middle East Quartet - European Union, United Nations, Russian Federation, United 

States  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116226.pdf 

 

 08/09/2010 

 Declaration by the High Representative on behalf of the European Union on the alignment of certain third 

countries with Council Decision 2010/414/CFSP amending Decision 2010/127/CFSP concerning restrictive 

measures against Eritrea  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/116333.pdf 

 

 17/09/2010 

 Declaration by High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on political 

prisoners in Eritrea  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/116600.pdf 

  

 28/09/2010 

 Declaration by the High Representative on behalf of the European Union on the elections in the Bolivarian 

Republic of Venezuela  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/116787.pdf 

  

 06/10/2010 

 Declaration by HR Ashton on behalf of the EU on the OHCHR Report of the Mapping Exercise documenting 

the most serious violations of human rights and international humanitarian law committed within the 

territory of the Democratic Republic of the Congo between March 1993 and June 2003  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/116903.pdf 

  

 20/10/2010 

 Declaration by the High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on recent 

legislative developments in Guatemala concerning the death penalty  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/117228.pdf 
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 07/11/2010 

 Declaration by the High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on the 

elections in Burma/Myanmar  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/117548.pdf 

  

 08/11/2010 

 Declaration by the High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on the 

publication of the Final Report of the EU Election Observation Mission to Ethiopia 2010  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/117578.pdf 

  

 16/11/2010 

 Declaration by the High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on violence 

against journalists in the Russian Federation  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/117735.pdf 

  

 19/11/2010 

 Declaration by the High Representative Catherine Ashton, on behalf of the European Union, on the 

political situation in Madagascar  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/117904.pdf 

  

 25/11/2010 

 Declaration by the High Representative, Catherine Ashton, on behalf of the European Union on the 

International Day for the Elimination of Violence against Women  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/117997.pdf 

 

 30/11/2010  -  Declaration by High Representative Catherine Ashton on behalf of the EU in support of 

ratification of new strategic arms reduction treaty (START)  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/118094.pdf 

 

 10/12/2010  -  Declaration by the High Representative, Catherine Ashton, on behalf of the European 

Union on the Human Rights Day, 10 December 2010  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/118390.pdf 
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http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/117735.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/117904.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/117904.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/117904.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/117997.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/117997.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/117997.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/118094.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/118094.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/118094.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/118390.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/118390.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/118390.pdf
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 Statements by the High Representative 

  

  

 01/01/2010 

 Statement by High Representative on the brutal bomb attack in Lakki Marwat, Pakistan 

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/1&format=HTML&aged=0&language

=en&guiLanguage=en 

  

 14/01/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton: Haiti situation - press conference  

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/2&format=HTML&aged=0&langua

ge=en&guiLanguage=en 

  

 19/01/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the situation in Haiti  

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/3&format=HTML&aged=0&langua

ge=en&guiLanguage=en 

  

 19/01/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on Yemen  

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/6&format=HTML&aged=0&langua

ge=en&guiLanguage=en 

 19/01/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on Iran 

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/4&format=HTML&aged=0&langua

ge=en&guiLanguage=en 

  

 19/01/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on Iraq  

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/5&format=HTML&aged=0&langua

ge=en&guiLanguage=en 

  

 20/01/2010 

 Sri Lanka's pre-election situation: statement by High Representative Catherine Ashton 

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/37&format=HTML&aged=0&language=e

n&guiLanguage=en 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/1&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/1&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
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/10/2&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/3&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/3&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/3&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/6&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/6&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/6&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/4&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/4&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/4&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/5&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/5&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/5&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/37&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/37&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/37&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en


 

12562/11  MF/pfa 100 

ZAŁĄCZNIK DG K   PL 

  

20/01/2010 

Statement by High Representative Catherine Ashton on Guinea 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/38&format=HTML&aged=0&language=e

n&guiLanguage=en 

 

29/01/2010 

Joint statement on Nigeria  

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/105&format=HTML&aged=0&language=

en&guiLanguage=en 

  

29/01/2010 

Statement by High Representative Catherine Ashton on the Holocaust Remembrance Day  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/100127-Holocaust-remembrance.pdf 

 

29/01/2010 

Statement by High Representative Catherine Ashton on the Presidential elections in Sri Lanka 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/106&format=HTML&aged=0&language=

en&guiLanguage=en 

 

29/01/2010 

Statement by High Representative Catherine Ashton on Iran 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/112714.pdf 

 

04/02/2010 

Statement by High Representative Catherine Ashton on the pre-electoral situation in Ukraine  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112764.pdf 

 

05/02/2010 

Statement by High Representative Catherine Ashton, on imminent executions in Iran  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112772.pdf 

 

08/02/2010 

Statement by High Representative Catherine Ashton on Ukrainian presidential elections, January 17 and 

February 7, 2010  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112805.pdf 

 

09/02/2010 

Statement by HR Catherine Ashton, on human rights in China 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112848.pdf 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/38&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/38&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/38&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/105&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/105&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/105&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/100127-Holocaust-remembrance.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/100127-Holocaust-remembrance.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/106&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/106&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/106&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/112714.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/112714.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112764.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112764.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112772.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112772.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112805.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112805.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112805.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112848.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112848.pdf
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09/02/2010 

Statement by HR Catherine Ashton, on Iranian nuclear activities  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112849.pdf 

 

 11/02/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton, on demonstrations in Iran 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112858.pdf 

 

 12/02/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton, on human rights in China  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112890.pdf 

 17/02/2010 

 Statement by HR Ashton on the situation of the Union of Poles in Belarus  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112913.pdf 

  

 22/02/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton, on Guinea  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/112946.pdf 

  

 23/02/2010 

 EU roundly condemns fraudulent use of European passports in Dubai assassination  

 http://www.eu2010.es/en/documentosynoticias/noticias/feb22_consejoexteriores.html 

  

 25/02/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton on the India-Pakistan meeting in New Delhi  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113059.pdf 

  

 27/02/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton on the earthquake in Chile  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113081.pdf 

  

 27/02/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton following telephone conversation with Chile's Foreign Minister Mariano 

Fernandez  

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/204&format=HTML&aged=0&language=

en&guiLanguage=en 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112849.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112849.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112858.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112858.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112890.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112890.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112913.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112913.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/112946.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/112946.pdf
http://www.eu2010.es/en/documentosynoticias/noticias/feb22_consejoexteriores.html
http://www.eu2010.es/en/documentosynoticias/noticias/feb22_consejoexteriores.html
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113059.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113059.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113081.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113081.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/204&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/204&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/204&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/204&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
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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://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/245&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/FR/foraff/113231.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/FR/foraff/113231.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/FR/foraff/113231.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/113371.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/113371.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/113371.pdf
http://www.delisr.ec.europa.eu/english/whatsnew.asp?id=1161
http://www.delisr.ec.europa.eu/english/whatsnew.asp?id=1161
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113529.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113529.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113542.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113542.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113629.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113629.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113593.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113593.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113593.pdf


 

12562/11  MF/pfa 103 

ZAŁĄCZNIK DG K   PL 

 

 28/03/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton on agreement between United States and Russia on new strategic 

arms reduction treaty (START)  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113631.pdf 

  

 29/03/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton on metro explosions in Moscow  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113634.pdf 

 

 31/03/2010 

 Joint statement by HR Catherine Ashton and Commissioner Štefan Füle on the Serbian Declaration on 

Srebrenica  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113647.pdf 

 

01/04/2010 

Statement by High Representative Catherine Ashton on Guinea Bissau 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113649.pdf 

 

 07/04/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the Opposition unrests in Kyrgyzstan 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113660.pdf 

  

 08/04/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the political situation in Thailand  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113665.pdf 

  

 08/04/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the situation in Kyrgyzstan  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113664.pdf 

  

 09/04/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the upcoming elections in Sudan  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113666.pdf 

  

 10/04/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on Polish plane crash  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113681.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113631.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113631.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113631.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113634.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113634.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113647.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113647.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113647.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113649.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113649.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113660.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113660.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113665.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113665.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113664.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113664.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113666.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113666.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113681.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113681.pdf
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 13/04/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton on the Parliamentary Elections in Sri Lanka  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113711.pdf 

  

 13/04/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton on the political situation in Thailand  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113710.pdf 

  

 17/04/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the helicopter crash in Haiti 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113884.pdf 

  

 19/04/2010 

 Statement by HR/VP Catherine Ashton on elections in Sudan  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113893.pdf 

  

 20/04/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton on adoption of Constitutional Amendment in Pakistan  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113904.pdf 

 

 11/05/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton on the adoption of negotiating directives for Association Agreements 

between the EU and Armenia, Azerbaijan and Georgia  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114367.pdf 

 

 12/05/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the State of Emergency in Egypt  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114450.pdf 

  

 14/05/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on Kyrgyzstan  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114462.pdf 

  

 17/05/2010 

 Statement by HR/VP Catherine Ashton, on Moldova/Transnistria  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/114472.pdf 
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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/114591.pdf
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 28/05/2010 

 Burundi: Statement by HR/VP Ashton and Commissioner Piebalgs on the communal elections of 24 May  

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/633&format=HTML&aged=0&language=

en&guiLanguage=en 

  

 28/05/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the Lahore attacks 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114695.pdf 

  

 29/05/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the outcome of the NPT Review Conference  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114696.pdf 

  

 30/05/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on train derailment in India  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114697.pdf 

  

 31/05/2010 

 Reaction of High Representative Catherine Ashton on Israel's military operation against Gaza flotilla  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114726.pdf 

 01/06/2010 

 Joint statement by High Representative Catherine Ashton and Minister for Foreign Affairs of the Russian 

Federation Sergey Lavrov  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/114733.pdf 

  

 02/06/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton on the publication of the certified results of the Iraqi elections  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114787.pdf 

 

 09/06/2010 

 Statement by the E3+3 with the support of the EU High Representative following the adoption of UN 

Security Council Resolution 1929 on the Iranian nuclear programme  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115039.pdf 

 

 11/06/2010 

 Joint statement by High Representative / Vice President Catherine Ashton and Home Affairs 

Commissioner Cecilia Malmström on the release of Max Göldi  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115109.pdf 
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 11/06/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the new clashes in Kyrgyzstan  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115125.pdf 

  

 28/06/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the constitutional referendum in Kyrgyzstan  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115525.pdf 

  

 30/06/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on Israel-Palestinian proximity peace talks  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115546.pdf 

  

 01/07/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton on the Presidential Elections in the Republic of Guinea  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115586.pdf 

 02/07/2010 

 Déclaration de Madame Catherine Ashton, Haute Représentante, sur les élections présidentielles au 

Burundi  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/FR/foraff/115597.pdf 

  

 05/07/2010 

 Statement by Catherine Ashton, High Representative of the European Union for Foreign Affairs and 

Security Policy/European Commission Vice-President on announcement by Israel on Gaza blockade  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115675.pdf 

  

 06/07/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on imminent executions in Iran  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115714.pdf 

  

 08/07/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton following the vote in the European Parliament on the European Union 

External Action Service  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115736.pdf 

 

 08/07/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton on the announcement of the liberation of 52 political prisoners in 

Cuba 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115737.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115125.pdf
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 09/07/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton on further ships carrying humanitarian aid to Gaza  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115755.pdf 

 

 11/07/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton and EU Commissioner for Enlargement and 

Neighbourhood Policy Stefan Füle on the occasion of the 15th commemoration of Srebrenica  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115756.pdf 

 12/07/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the attacks in Uganda  

 http://consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115768.pdf 

  

 19/07/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the national dialogue process in Yemen  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115882.pdf 

  

 28/07/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the death penalty in Japan  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116068.pdf 

  

 03/08/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on Israel-Lebanon border incident  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116096.pdf 

 

 11/08/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton following phone call with Russian Foreign Minister 

Sergey Lavrov to offer support in wake of recent fires in Russia  

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/367&format=HTML&aged=0&langua

ge=en&guiLanguage=en 

  

 11/08/2010 

 Statement by the High Representative Catherine Ashton and EU Commissioner for Development Andris 

Piebalgs on the Presidential Elections in Rwanda  

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/366&format=HTML&aged=0&langua

ge=en&guiLanguage=en 

  

 11/08/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the recent mudslides in China  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116136.pdf 
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 12/08/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the ratification of the Rome Statute of the 

International Criminal Court by Seychelles  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116138.pdf 

 

 13/08/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on Russian plans on missile deployment in Abkhazia  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116161.pdf 

  

 18/08/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton following her call with UN Secretary-General Ban Ki-

moon  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116221.pdf 

  

 19/08/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the ratification of the Rome Statute of the 

International Criminal Court by Saint Lucia  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116222.pdf 

  

 20/08/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on resumption of direct talks between Israel and the 

Palestinians  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116227.pdf 

  

 24/08/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on Azerbaijan's Supreme Court judgment of 19 

August concerning the two youth organization members  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116230.pdf 

 

24/08/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton on terrorist attack in Somalia 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116231.pdf 

  

  

 27/08/2010 

 Joint statement by Catherine Ashton, the High Representative, and Andris Piebalgs, the EU Development 

Commissioner, on the resurgence of violence in North Kivu, DRC. 

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1074&format=HTML&aged=0&language

=en&guiLanguage=en 
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 01/09/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the attack in the Middle East  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116258.pdf 

  

 02/09/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the launch of direct talks on the Middle East 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116267.pdf 

  

 08/09/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the next steps at the UN concerning the 

advisory opinion on Kosovo  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116353.pdf 

  

10/09/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the adoption of the UN General Assembly 

resolution on the ICJ opinion on Kosovo  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116439.pdf 

 

17/09/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton ahead of the parliamentary elections in 

Afghanistan  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116588.pdf 

 

22/09/2010 

Middle East Quartet Statement  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116664.pdf 

 

22/09/2010 

Human rights failures in the Democratic Republic of Congo 

http://www.eutrio.be/pressrelease/olivier-chastel-human-rights-failures-democratic-republic-congo 

 

22/09/2010 

Statement delivered by EU High Representative Catherine Ashton on behalf on the E3+3  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116679.pdf 

 

24/09/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton on remarks made by Iranian President Mahmoud 

Ahmadinejad at the UN General Assembly 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116685.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116258.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
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 11/10/2010 

 Nouveau chef de mission pour EUPOL RD Congo  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/FR/foraff/116990.pdf 

 

 11/10/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the Kyrgyzstan elections  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116989.pdf 

 

 14/10/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the ratification of the Rome Statute of the 

International Criminal Court by the Republic of Moldova  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117068.pdf 

  

 18/10/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the removal of the Russian checkpoint from 

the village of Perevi in Georgia  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117147.pdf 

 

 20/10/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton and European Commissioner for Enlargement 

Stefan Füle on Ukraine before the European Parliament  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117230.pdf 

 

 25/10/2010 

 High Representative Catherine Ashton nominates the top management of the External Action Service 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/117313.pdf 

 

 01/11/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the referendum in Niger  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117525.pdf 

 

02/11/2010 

Statement by High Representative / Vice-president Mrs Catherine Ashton on the Côte d’Ivoire elections 

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1457&format=HTML&aged=0&language

=en&guiLanguage=en 
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http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1457&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1457&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1457&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en


 

12562/11  MF/pfa 113 

ZAŁĄCZNIK DG K   PL 

  

 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
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 23/11/2010 

 EU HR/VP Catherine Ashton appoints new Head of EU Delegation to WTO  

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/606&format=HTML&aged=0&langua

ge=en&guiLanguage=en 

  

 25/11/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the non-use of force commitment announced 

by Georgian President Saakashvili  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118001.pdf 

 

 30/11/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton and Commissioner Stefan Füle on the parliamentary 

elections in the Republic of Moldova  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118093.pdf 

 

01/12/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the second round of presidential elections in 

Côte d'Ivoire 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118116.pdf 

  

 02/12/2010 

 EU High Representative Catherine Ashton appoints EEAS Managing Director for Crisis Response  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118159.pdf 

  

 03/12/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the forest fires in northern Israel  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118198.pdf 

  

 04/12/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on Ivory Coast election results  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118213.pdf 

  

 05/12/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton welcoming the IAEA nuclear fuel bank  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118216.pdf 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/606&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
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http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/606&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118001.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118001.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118001.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118093.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118093.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118093.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118116.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118116.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118116.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118159.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118159.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118198.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118198.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118213.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118213.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118216.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118216.pdf


 

12562/11  MF/pfa 115 

ZAŁĄCZNIK DG K   PL 

  

 06/12/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the elections to the People's Assembly of 

Egypt  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118243.pdf 

 

06/12/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton and EU Commissioner for Development Andris 

Piebalgs on the Presidential Elections in Guinea  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118252.pdf 

 

07/12/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton on behalf of E3+3 after the talks with Iran  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118263.pdf 

 

08/12/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the announcement of preliminary results of 

elections in the Republic of Haiti  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118345.pdf 

08/12/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the Middle East Peace Process  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118344.pdf 

  

10/12/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton on Nobel Peace Prize winner Liu Xiaobo  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118406.pdf 

  

13/12/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton and European Commissioner for Enlargement 

Štefan Füle on Kosovo elections  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118432.pdf 

  

14/12/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the passing of Ambassador Holbrooke  

http://consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118462.pdf 

 

14/12/2010 

EU High Representative Catherine Ashton appoints two Managing Directors for the External Action Service  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118477.pdf 
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15/12/2010 

EU HR/VP Catherine Ashton - Statement on Ivory Coast, European Parliament Strasbourg, 15 December 

2010  

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/758&format=HTML&aged=0&lang

uage=en&guiLanguage=en 

  

 15/12/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on Sakharov Prize  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118505.pdf 

 

 15/12/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on recent bomb attacks in Chabahar 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118537.pdf 

  

 16/12/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the Middle East  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118541.pdf 

  

 17/12/2010 

 EU High Representative Catherine Ashton appoints Director of the European Union Situation Centre 

(SITCEN) for the External Action Service  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/esdp/118626.pdf 

  

 18/12/2010 

 EU High Representative Catherine Ashton welcomes the establishment of new coalition government in the 

Kyrgyz Republic  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118630.pdf 

  

  

  

 20/12/2010 

 SUDAN: EU to observe the South Sudan Referendum  

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1755&format=HTML&aged=0&language

=en&guiLanguage=en 

  

 20/12/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the presidential elections in Belarus  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118650.pdf 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/758&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
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http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/758&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
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 21/12/2010 

 EU High Representative Catherine Ashton appoints two new Managing Directors for the External Action 

Service  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118656.pdf 

  

 21/12/2010 

 Statement by the High Representative, Catherine Ashton on the formation of a new Government of Iraq  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118659.pdf 

  

 23/12/2010 

 EU High Representative Catherine Ashton appoints the permanent chairs of several Working Groups in 

the Council  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118693.pdf 

  

 23/12/2010 

 Statement by Catherine Ashton, EU High Representative for Foreign Affairs, on ratification by the U.S. 

Senate of the START Treaty  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118696.pdf 

 

 23/12/2010 

 Joint Statement by EU High Representative Catherine Ashton and US Secretary of State Hillary Clinton on 

the post-Presidential Elections situation in Belarus 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118697.pdf 

 

 30/12/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the Khodorkovskii/Lebedev case  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118699.pdf 
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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
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http://eeas.europa.eu/statements/docs/statement_ashton_sri_lanka_en.pdf
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18/03/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton, on Sahel region 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113427.pdf 

 

04/04/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton, on the car bomb attacks in Iraq  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113654.pdf 

 

05/04/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton,on the attacks in Pakistan  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113655.pdf 

 

09/04/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton, on Kyrgyzstan  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113669.pdf 

 

23/04/2010 

Statement by the spokesperson of HR Ashton on New Zealand joining the UN Declaration on the Rights of 

Indigenous People  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113952.pdf 

 

26/04/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton, on the normalisation of relations between 

Turkey and Armenia  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/114008.pdf 

 

30/04/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on the political situation in Nepal  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114126.pdf 

 

01/05/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on the resumption of executions in Taiwan  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114127.pdf 

 

04/05/2010 

Statement by the Spokesperson of HR Catherine Ashton, on the recent attacks against mosques in 

Somalia  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/114173.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113427.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113427.pdf
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11/05/2010 

Statement by the Spokesperson of HR Catherine Ashton on attacks in Iraq  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114396.pdf 

 

28/05/2010 

Statement by the spokesperson of High Representative Catherine Ashton on the flotilla sailing to Gaza  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114694.pdf 

 

02/06/2010 

Déclaration par la Porte-parole de la Haute Représentante Catherine Ashton sur la situation politique aux 

Comores  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114806.pdf 

 

 

04/06/2010 

Statement by the spokesperson of High Representative Catherine Ashton on the death of Floribert 

Chebeya Bahizire, Executive Director of the organisation "La Voix des Sans Voix"  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115001.pdf 

 

09/06/2010 

Statement by the spokesperson of High Representative Catherine Ashton on the Qatari mediation 

between Djibouti and Eritrea  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115019.pdf 

 

22/06/2010 

Statement by the Spokesperson of High Representative Catherine Ashton on Nagorno-Karabakh  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115451.pdf 

 

23/06/2010 

Statement by the Spokesperson of High Representative Catherine Ashton on terrorist attacks in Turkey  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115450.pdf 

 

25/06/2010 

Statement by the spokesperson of High Representative Catherine Ashton on Hong Kong  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115504.pdf 
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30/06/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on the signature of the ECFA agreement between 

China and Taiwan  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115548.pdf 

 

02/07/2010 

Statement by the spokesperson of High Representative Catherine Ashton on the attack against the Data 

Darbar Sufi shrine in Lahore  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115611.pdf 

 

02/07/2010 

Statement by the Spokesperson of High Representative Catherine Ashton on the incident in Kosovo 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115647.pdf 

 

06/07/2010 

Statement by the Spokesperson of High Representative Catherine Ashton on Guinea Bissau  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115676.pdf 

 

08/07/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on the adoption of the Georgian Action Plan for 

Engagement for Abkhazia and South Ossetia  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115731.pdf 

 

16/07/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on the attacks in Iran  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115843.pdf 

 

16/07/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on the Political Crisis in the Maldives 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115849.pdf 

 

16/07/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on the murder of Rwandan politician  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115851.pdf 

 

16/07/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on death sentence in Gambia  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115852.pdf 
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http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115731.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115731.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115731.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115843.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115843.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115849.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115849.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115851.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115851.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115852.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115852.pdf
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16/07/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on the expulsion of the acting Australian High 

Commissioner by Fiji  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115853.pdf 

 

19/07/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on suicide bombings in Iraq on Sunday 18 July 

2010  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115881.pdf 

 

22/07/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on President Al-Bashir  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115899.pdf 

 

02/08/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on the Referendum on the formation of the 

Government of National Unity in Zanzibar 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116076.pdf 

 

03/08/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton in support of U.N. international Gaza flotilla 

probe  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116097.pdf 

 

13/08/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on the bomb attack in Bogota  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116160.pdf 

  

24/08/2010 

Statement by the Spokesperson of High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security 

Policy on conviction of human rights defender Abdallah Abu Rahma  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116232.pdf 

 

25/08/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on explosions in Iraq  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116234.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115853.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115853.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115853.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115881.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115881.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115881.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115899.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115899.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116076.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116076.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116076.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116097.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116097.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116097.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116160.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116160.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116232.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116232.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116232.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116234.pdf
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27/08/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on President Al-Bashir's visit to Kenya  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116239.pdf 

  

02/09/2010 

Statement by the spokesperson of the HR Catherine Ashton on the attacks in Lahore  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116270.pdf 

 

03/09/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on the outcome of the launch of Middle East 

peace talks  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116277.pdf 

 

04/09/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on the murder of police officers in Colombia  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116278.pdf 

 

10/09/2010 

Statement by the spokesperson of the HR Catherine Ashton on the suicide bombing in Vladikavkaz  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116426.pdf 

  

 10/09/2010 

 Statement by the spokesperson of the HR Catherine Ashton on Georgian prisoner in Abkhazia 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116458.pdf 

  

 14/09/2010 

 Statement by the spokesperson of the HR Catherine Ashton on the occasion of the appointment of 

Michelle Bachelet as the head of UN Women  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116496.pdf 

  

 17/09/2010 

 Statement by the spokesperson of the HR Catherine Ashton on Guinea  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116564.pdf 

 

18/09/2010 

Statement by the Spokesperson of the High Representative Catherine Ashton on the conviction of human 

rights defender Azimjan Askarov 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116602.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116239.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116239.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116270.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116270.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116277.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116277.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116277.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116278.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116278.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116426.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116426.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116458.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116458.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116496.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116496.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116496.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116564.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116564.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116602.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116602.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116602.pdf


 

12562/11  MF/pfa 124 

ZAŁĄCZNIK DG K   PL 

 

 24/09/2010 

 Statement by the spokesperson of High Representative Catherine Ashton on the bombing in Mahabad, 

Iran  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116684.pdf 

 

 01/10/2010 

 Statement by the spokesperson of High Representative Catherine Ashton on the bombing in Abuja, 

Nigeria  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116866.pdf 

  

 08/10/2010 

 Statement by the spokesperson of High Representative Catherine Ashton on the appointment of Admiral 

Bubu Na Tchuto  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116986.pdf 

 

 09/10/2010 

 Statement by the spokesperson of EU High Representative Catherine Ashton on the attack in Afghanistan  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116988.pdf 

  

 19/10/2010 

 Statement by the spokesperson of EU High Representative Catherine Ashton on the attack in Parliament 

in Chechnya  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/117180.pdf 

  

 20/10/2010 

 Statement by the spokesperson of the HR Catherine Ashton on the attack on the convoy of the UN 

Secretary General's Special Representative in Iraq  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117226.pdf 

  

 01/11/2010 

 Statement by the spokesperson of EU High Representative Catherine Ashton following the attack against 

worshipers at Our Lady of Salvation Church in Baghdad, Iraq  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117529.pdf 

  

 02/11/2010 

 Statement by the spokesperson of EU High Representative Catherine Ashton on possible execution of 

Sakineh Mohammadi-Ashtiani  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117531.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116684.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116684.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116684.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116866.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116866.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116866.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116986.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116986.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116986.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116988.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116988.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/117180.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/117180.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/117180.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117226.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117226.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117226.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117529.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117529.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117529.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117531.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117531.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117531.pdf
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 03/11/2010 

 Statement by the spokesperson of EU High Representative Catherine Ashton on the recent bomb attacks 

in Iraq  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117535.pdf 

  

 05/11/2010 

 Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on the attacks in Pakistan  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117546.pdf 

  

 08/11/2010 

 Statement by the spokesperson of Catherine Ashton, EU High Representative/Commission Vice-President 

on the human rights situation in Sudan  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117574.pdf 

  

 09/11/2010 

 Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on the announcement by Israel of a plan for the 

construction of new housing in East Jerusalem  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117590.pdf 

  

 10/11/2010 

 Statement by the Spokesperson of EU High Representative Catherine Ashton, on Western Sahara  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117686.pdf 

  

 12/11/2010 

 Statement by the Spokesperson of EU High Representative Catherine Ashton on a death penalty case in 

Pakistan  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117707.pdf 

  

 16/11/2010 

 Statement by the Spokesperson of EU High Representative Catherine Ashton, on Sudan  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117732.pdf 

  

 18/11/2010 

 Statement by the Spokesperson of EU High Representative Catherine Ashton, on Canada joining the UN 

Declaration on the Rights of Indigenous peoples  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/117804.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117535.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117535.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117535.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117546.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117546.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117574.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117574.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117574.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117590.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117590.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117590.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117686.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117686.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117707.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117707.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117707.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117732.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117732.pdf
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 19/11/2010 

Statement by the Spokesperson of Catherine Ashton, EU HR on the Presidential elections in Guinea 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117858.pdf 

 

 19/11/2010 

 Statement by the Spokesperson of EU High Representative Catherine Ashton, on the release of bloggers 

in Azerbaijan  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117884.pdf 

 

 25/11/2010 

 Statement by the Spokesperson of EU High Representative Catherine Ashton, on second round of 

presidential elections in Côte d'Ivoire  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118008.pdf 

  

 01/12/2010 

 Statement by the spokesperson of EU High Representative Catherine Ashton on the second round of 

presidential elections in Côte d'Ivoire  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118132.pdf 

 

 09/12/2010 

 Statement by the spokesperson of Catherine Ashton, EU High Representative, on exports from Gaza  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118351.pdf 

 

 17/12/2010 

 Statement by the spokesperson of EU High Representative Catherine Ashton on the situation in Côte 

d’Ivoire  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118573.pdf 

  

 20/12/2010 

 Statement by the spokesperson of Catherine Ashton, EU High Representative, on the post-electoral 

situation in Belarus  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118638.pdf 

  

 22/12/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton, on the United States of America joining the UN 

Declaration on the Rights of Indigenous Peoples 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118689.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117858.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117858.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117884.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117884.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117884.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118008.pdf
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http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118573.pdf
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http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118638.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118638.pdf
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 23/12/2010 

 Statement by the spokesperson of EU High Representative Catherine Ashton on the situation in Côte 

d'Ivoire  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118694.pdf 

 

27/12/2010 

Statement by the spokesperson of EU High Representative Catherine Ashton on the second prosecution of 

Mikhail Khodorkovskii and Platon Lebedev  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118698.pdf 

  

  

 

 

 

 

Local Statements 

  

 20/01/2010 

 EU Local Statement by EU Heads of Mission on the trial of Mr Le Cong Dinh, Mr Nguyen Tien Trung, Mr 

Tran Huynh Duy Thuc and Mr Le Thang Long on 20 January 2010 

http://www.ambhanoi.um.dk/en/menu/AboutUs/News/Statement  

 

28/01/2010 

Joint statement by the Heads of Mission of the EU, NATO, OSCE and the United States in Skopje  

http://www.osce.org/skopje/item_1_42501.html  

 

 18/02/2010 

 EU statement on Eritrea’s relations with the African Union 

 http://eeas.europa.eu/statements/local/eu_statement_eritrea_au_en.pdf 

 

 25/03/2010 

 Local EU Statement on Sudan  

 http://ec.europa.eu/delegations/delsdn/en/eu_and_sudan/news18.htm 

 

 01/04/2010 

 EU Local Statement on the sinking of the South Korean ship  

 http://eeas.europa.eu/statements/local/2010_0401_korea_en.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118694.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118694.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118694.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118698.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118698.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118698.pdf
http://www.ambhanoi.um.dk/en/menu/AboutUs/News/StatementByTheEUHeadsOfMissionOnTheTrialOfMrLeCongDinhMrNguyenTienTrungMrTranHuynhDuyThucAndMrLeThan.htm
http://www.ambhanoi.um.dk/en/menu/AboutUs/News/StatementByTheEUHeadsOfMissionOnTheTrialOfMrLeCongDinhMrNguyenTienTrungMrTranHuynhDuyThucAndMrLeThan.htm
http://www.ambhanoi.um.dk/en/menu/AboutUs/News/Statement
http://www.osce.org/skopje/item_1_42501.html
http://www.osce.org/skopje/item_1_42501.html
http://eeas.europa.eu/statements/local/eu_statement_eritrea_au_en.pdf
http://eeas.europa.eu/statements/local/eu_statement_eritrea_au_en.pdf
http://ec.europa.eu/delegations/delsdn/en/eu_and_sudan/news18.htm
http://ec.europa.eu/delegations/delsdn/en/eu_and_sudan/news18.htm
http://eeas.europa.eu/statements/local/2010_0401_korea_en.pdf
http://eeas.europa.eu/statements/local/2010_0401_korea_en.pdf
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 15/04/2010 

 EU local statement on homophobia and gender in education  

http://ec.europa.eu/delegations/albania/press_corner/all_news/news/2010/20100415_01_en.htm 

 

 16/04/2010 

 Déclaration des Chefs de Mission de l'Union européenne au Niger  

 http://www.delner.ec.europa.eu/documents/Communique160410.pdf 

 

 21/04/2010 

 EU Local Statement on the case of journalist Ernest Vardanyan  

http://www.delmda.ec.europa.eu/whatsnew/press_releases_en.shtml#21042010 

 

22/04/2010 

EU Local Statement on the breach of the de facto moratorium on the death penalty in Gaza  

http://www.maec.es/subwebs/Consulados/Jerusalen/es/Home/Documents 

 

27/04/2010 

Joint statement by the Heads of Mission of the EU, NATO, OSCE and the United States in Skopje  

http://www.osce.org/skopje/item_1_43658.html 

 

06/05/2010 

EU statement on the report by the High Commissioner on National Minorities on his recent visit to 

Kyrgyzstan  

http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May 

 

06/05/2010 

EU statement on the railway shipment dispute between Tajikistan and Uzbekistan  

http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May 

 

06/05/2010 

EU statement on the case against human rights defender Evgeniy Zhovtis  

http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May 

 

06/05/2010 

EU statement on the detention of Nematillo Botakuziev by the authorities in Tajikistan  

http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May 

http://ec.europa.eu/delegations/albania/press_corner/all_news/news/2010/20100415_01_en.htm
http://ec.europa.eu/delegations/albania/press_corner/all_news/news/2010/20100415_01_en.htm
http://www.delner.ec.europa.eu/documents/Communique160410.pdf
http://www.delner.ec.europa.eu/documents/Communique160410.pdf
http://www.delmda.ec.europa.eu/whatsnew/press_releases_en.shtml#21042010
http://www.delmda.ec.europa.eu/whatsnew/press_releases_en.shtml#21042010
http://www.maec.es/subwebs/Consulados/Jerusalen/es/Home/Documents/EU%20local%20statement%20on%20the%20breach%20of%20the%20de%20facto%20moratorium%20on%20executions%20in%20Gaza.doc
http://www.maec.es/subwebs/Consulados/Jerusalen/es/Home/Documents
http://www.osce.org/skopje/item_1_43658.html
http://www.osce.org/skopje/item_1_43658.html
http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May/PC%20no.808%20-%20EU%20on%20HCNM%20report%20on%20visit%20to%20KYR.pdf
http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May/PC%20no.808%20-%20EU%20on%20HCNM%20report%20on%20visit%20to%20KYR.pdf
http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May
http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May/PC%20no.808%20-%20EU%20on%20TAJ-UZB%20railway%20dispute.pdf
http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May/PC%20no.808%20-%20EU%20on%20TAJ-UZB%20railway%20dispute.pdf
http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May/PC%20no.808%20-%20EU%20on%20HR%20defender%20E.Zhovtis.pdf
http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May/PC%20no.808%20-%20EU%20on%20HR%20defender%20E.Zhovtis.pdf
http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May/PC%20no.808%20-%20EU%20on%20detention%20of%20N.Botakuziev%20by%20TAJ%20authorities.pdf
http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May
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12/05/2010 

Local EU Statement on the death in custody of PUDEMO member Sipho Jele  

http://www.delswz.ec.europa.eu/whatsnew 

 

13/05/2010 

EU statement on Uzbekistan  

http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May/PC%20no.809%20-

%20EU%20reply%20to%20Amb.Venczel,%20Project%20Co-ordinator%20UZB.pdf 

 

13/05/2010 

EU statement in response to Amb. Venczel, OSCE Project Co-ordinator in Uzbekistan 

http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May 

 

18/05/2010 

Statement by the EU Special Representative and Head of Delegation to Afghanistan, Ambassador 

Vygaudas Usackas  

http://www.delafg.ec.europa.eu/en/downloadable_documents/Nov_2008/Press_Release/PR_1 

 

18/05/2010 

EU local statement on the executions in Gaza  

http://ukinbelarus.fco.gov.uk/en/news/?view=News&id=22265992 

 

21/05/2010 

Local EU Statement on raids on the "Tell the Truth" civic campaign in Belarus  

http://ukinbelarus.fco.gov.uk/en/news/?view=News&id=22265992 

 

27/05/2010   

Local EU Statement on Sudan  

http://ec.europa.eu/delegations/delsdn/en/eu_and_sudan/news19.html 

 

31/05/2010 

EU statement in response to the Head of the OSCE Centre in Bishkek, Ambassador Andrew Tesoriere  

http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May/PC%20no.811%20-

%20EU%20reply%20to%20Amb.Tresoriere,%20HoC%20Bishkek.pdf 

 

10/06/2010 

Local EU Statement on the law on TV and Radio in Armenia  

http://eeas.europa.eu/delegations/armenia/press_corner/all_news/news/2010/20100610_en.htm 

http://www.delswz.ec.europa.eu/whatsnew/EU%20Declaration%20on%20the%20death%20in%20custody%20of%20PUDEMO%20member%20Sipho%20Jele.pdf
http://www.delswz.ec.europa.eu/whatsnew
http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May/PC%20no.809%20-%20EU%20on%20UZB.pdf
http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May/PC%20no.809%20-%20EU%20reply%20to%20Amb.Venczel,%20Project%20Co-ordinator%20UZB.pdf
http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May/PC%20no.809%20-%20EU%20reply%20to%20Amb.Venczel,%20Project%20Co-ordinator%20UZB.pdf
http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May/PC%20no.809%20-%20EU%20reply%20to%20Amb.Venczel,%20Project%20Co-ordinator%20UZB.pdf
http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May
http://www.delafg.ec.europa.eu/en/downloadable_documents/Nov_2008/Press_Release/PR_18%20May%2010.pdf
http://www.delafg.ec.europa.eu/en/downloadable_documents/Nov_2008/Press_Release/PR_18%20May%2010.pdf
http://www.delafg.ec.europa.eu/en/downloadable_documents/Nov_2008/Press_Release/PR_1
http://www.maec.es/subwebs/Consulados/Jerusalen/es/Home/Documents/Executions%20in%20Gaza.doc
http://ukinbelarus.fco.gov.uk/en/news/?view=News&id=22265992
http://ukinbelarus.fco.gov.uk/en/news/?view=News&id=22265992
http://ukinbelarus.fco.gov.uk/en/news/?view=News&id=22265992
http://ec.europa.eu/delegations/delsdn/en/eu_and_sudan/news19.html
http://ec.europa.eu/delegations/delsdn/en/eu_and_sudan/news19.html
http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May/PC%20no.811%20-%20EU%20reply%20to%20Amb.Tresoriere,%20HoC%20Bishkek.pdf
http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May/PC%20no.811%20-%20EU%20reply%20to%20Amb.Tresoriere,%20HoC%20Bishkek.pdf
http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May/PC%20no.811%20-%20EU%20reply%20to%20Amb.Tresoriere,%20HoC%20Bishkek.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/armenia/press_corner/all_news/news/2010/20100610_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/armenia/press_corner/all_news/news/2010/20100610_en.htm
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28/06/2010 

Local EU statement on the results of the second autopsy of Khaled Said  

http://eeas.europa.eu/delegations/egypt/press_corner/all_news/news/2010/20100628_en.htm  

  

29/06/2010 

Local EU statement on Presidential Elections Somaliland  

http://www.delken.ec.europa.eu/en/news.asp?newsid=148 

  

23/07/2010 

Declaración conjunta de los Embajadores de la Unión Europea en Colombia y Venezuela sobre la ruptura 

de relaciones diplomáticas entre Venezuela y Colombia 

http://www.delven.ec.europa.eu/es/UltimasNoticias/Prensa2010/comunicado%20colombia%20venezuela

.doc 

 

28/07/2010 

Statement from European Union heads of mission in Pakistan following the crash of a passenger airliner 

near Islamabad 

http://www.delpak.ec.europa.eu/WHATSNEW/statement/EU%20Statement%20280710.doc 

 

11/08/2010 

Declaración conjunta de los jefes de las delegaciones de la Unión Europea y de los embajadores de los 

estados miembros en bogota y caracas sobre el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre 

Venezuela y Colombia 

http://eeas.europa.eu/delegations/colombia/press_corner/all_news/news/2010/declaracion11082010_es.

htm 

 

19/08/2010 

Local EU Statement on parliamentary by-elections in Chifubu and Luena in Zambia  

http://eeas.europa.eu/delegations/zambia/press_corner/all_news/news/2010/20100819_01_en.htm 

 

 

09/09/2010 

Local European Union Statement on the announcement of official dates for Nigerian general elections  

http://www.delnga.ec.europa.eu/ 

  

13/09/2010 

Déclaration conjointe des Chefs de mission de l'Union européenne et des Etats-Unis d'Amérique en 

République de Guinée 

http://ec.europa.eu/delegations/guinea/press_corner/all_news/news/2010/20100913_fr.htm 

http://eeas.europa.eu/delegations/egypt/press_corner/all_news/news/2010/20100628_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/egypt/press_corner/all_news/news/2010/20100628_en.htm
http://www.delken.ec.europa.eu/en/news.asp?newsid=148
http://www.delken.ec.europa.eu/en/news.asp?newsid=148
http://www.delven.ec.europa.eu/es/UltimasNoticias/Prensa2010/comunicado%20colombia%20venezuela.doc
http://www.delven.ec.europa.eu/es/UltimasNoticias/Prensa2010/comunicado%20colombia%20venezuela.doc
http://www.delven.ec.europa.eu/es/UltimasNoticias/Prensa2010/comunicado%20colombia%20venezuela.doc
http://www.delven.ec.europa.eu/es/UltimasNoticias/Prensa2010/comunicado%20colombia%20venezuela.doc
http://www.delpak.ec.europa.eu/WHATSNEW/statement/EU%20Statement%20280710.doc
http://www.delpak.ec.europa.eu/WHATSNEW/statement/EU%20Statement%20280710.doc
http://www.delpak.ec.europa.eu/WHATSNEW/statement/EU%20Statement%20280710.doc
http://eeas.europa.eu/delegations/colombia/press_corner/all_news/news/2010/declaracion11082010_es.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/colombia/press_corner/all_news/news/2010/declaracion11082010_es.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/zambia/press_corner/all_news/news/2010/20100819_01_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/zambia/press_corner/all_news/news/2010/20100819_01_en.htm
http://www.delnga.ec.europa.eu/
http://www.delnga.ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/delegations/guinea/press_corner/all_news/news/2010/20100913_fr.htm
http://ec.europa.eu/delegations/guinea/press_corner/all_news/news/2010/20100913_fr.htm
http://ec.europa.eu/delegations/guinea/press_corner/all_news/news/2010/20100913_fr.htm
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13/09/2010 

Local European Union Statement on Ethiopia 

http://www.deleth.ec.europa.eu/Press%20releases.htm 

 

13/09/2010 

Local EU Statement on the Legislative Elections in Ethiopia  

http://www.deleth.ec.europa.eu/Press%20releases.htm 

 

14/09/2010 

The European Delegation issues the following statement on behalf of the EU Heads of Missions in Nairobi  

http://www.delken.ec.europa.eu/en/news.asp?newsid=151 

 

07/10/2010 

Local EU Statement on the new Tuvalu government  

http://www.delfji.ec.europa.eu/en/press_release/07102010-Tuvalunewgovt.pdf 

 

18/10/2010 

Statement of EU Heads of Mission to Syria on the Martin Ennals Award presented to Mr. Muhannad al-

Hassani in Geneva  

http://eeas.europa.eu/delegations/syria/press_corner/all_news/news/2010/20101018_en.htm 

 

01/11/2010 

Local EU statement on Albania's national human rights institutions  

http://eeas.europa.eu/delegations/albania/press_corner/all_news/news/2010/20101101_01_en.htm 

 

03/11/2010  

Déclaration conjointe des Chefs de mission des Etats-Unis d'Amérique, de l'Union européenne et de ses 

Etats membres représentés en République de Guinée 

http://eeas.europa.eu/delegations/guinea/documents/press_corner/news/20101103_fr.pdf 

 

20/11/2010 

EU Local statement on the opening of new Southern African Development Community (SADC) house in 

Gaborone, Botswana  

http://www.delbwa.ec.europa.eu/publications/newsletters/EU%20local%20statement%20SADC.doc 

 

24/11/2010 

EU Heads of mission declaration on the political environment in Mogadishu  

http://eeas.europa.eu/statements/local/2010_11_eu_local_somalia_en.pdf 

http://www.deleth.ec.europa.eu/Press%20releases.htm
http://www.deleth.ec.europa.eu/Press%20releases.htm
http://www.deleth.ec.europa.eu/Press%20releases.htm
http://www.deleth.ec.europa.eu/Press%20releases.htm
http://www.delken.ec.europa.eu/en/news.asp?newsid=151
http://www.delken.ec.europa.eu/en/news.asp?newsid=151
http://www.delfji.ec.europa.eu/en/press_release/07102010-Tuvalunewgovt.pdf
http://www.delfji.ec.europa.eu/en/press_release/07102010-Tuvalunewgovt.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/syria/press_corner/all_news/news/2010/20101018_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/syria/press_corner/all_news/news/2010/20101018_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/syria/press_corner/all_news/news/2010/20101018_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/albania/press_corner/all_news/news/2010/20101101_01_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/albania/press_corner/all_news/news/2010/20101101_01_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/guinea/documents/press_corner/news/20101103_fr.pdf
http://www.delbwa.ec.europa.eu/publications/newsletters/EU%20local%20statement%20SADC.doc
http://www.delbwa.ec.europa.eu/publications/newsletters/EU%20local%20statement%20SADC.doc
http://www.delbwa.ec.europa.eu/publications/newsletters/EU%20local%20statement%20SADC.doc
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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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