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1. Acordul interinstituțional (AII) din 17 mai 2006 punctul G subpunctul 43 prevede că „în 

fiecare an, Președinția Consiliului va consulta Parlamentul European privind documentul 

previzional al Consiliului, care va fi transmis până la data de 15 iunie a anului în cauză, 

stabilind aspectele principale și opțiunile de bază ale PESC, inclusiv implicațiile financiare 

pentru bugetul general al Uniunii Europene și o evaluare a măsurilor lansate în anul n-1”. 

 

2. În cadrul reuniunilor sale din 1 și 5 iulie 2011, Comitetul politic și de securitate a examinat 

proiectul de raport, astfel cum figurează în anexă.  

 

3. Având în vedere cele menționate mai sus, Coreper este invitat să aprobe proiectul de raport și 

să îl înainteze Consiliului spre aprobare.  

_________________ 
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INTRODUCERE 

 

Obiectivul prezentului document este de a prezenta măsurile și activitățile desfășurate în 2010 în 

cadrul politicii externe și de securitate comune, precum și o evaluare a acestora până la momentul 

actual.  De asemenea, documentul prezintă opiniile și principalele alegeri care vor orienta politica 

externă a UE în următoarele luni.  Acest raport are drept bază subpunctul 43 din Acordul 

interinstituțional din 2006 privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară. Acesta exprimă în 

același timp angajamentul Înaltului Reprezentant de a dezvolta un dialog cuprinzător cu 

Parlamentul European în ceea ce privește politica externă a Uniunii Europene, după cum s-a 

reafirmat în declarația ÎR din iulie 2010 privind răspunderea politică.  

PARTEA ÎNTÂI: PERSPECTIVELE PENTRU 2012 

2010 a fost un an de referință pentru politică externă europeană, odată cu intrarea în vigoare a 

Tratatului de la Lisabona și înființarea Serviciului European de Acțiune Externă. Aceste schimbări 

au condus la încheierea cu succes a unui deceniu de dezbateri în interiorul Europei în ceea ce 

privește reforma instituțională. În același timp, acest an ne-a reamintit într-o mare măsură  motivele 

pentru care avem nevoie de o politică externă europeană.   Ne confruntăm, într-o lume mai integrată 

și mai globalizată decât oricând, cu amenințări tot mai diverse, dar și tot mai strâns legate una de 

cealaltă: proliferarea, terorismul, criminalitatea organizată, precum și conflictele regionale, însoțite 

de întreruperi în furnizarea de energie și implicații ale schimbărilor climatice în materie de 

securitate. Politica noastră externă trebuie să se adapteze la acest context, îmbunătățindu-și tot mai 

mult modalitatea de abordare a acestor amenințări la origine, adesea în zone instabile și îndepărtate 

ale lumii.  Pentru a crea condițiile necesare unor schimbări durabile, trebuie, într-o măsură tot mai 

mare, să punem în aplicare o abordare cuprinzătoare, bazându-ne pe întreaga gamă de instrumente 

care ne stau la dispoziție la nivel diplomatic, în materie de dezvoltare și comerț, precum și în 

domeniul PSAC.  Punerea în aplicare a unei strategii revitalizate în domeniul drepturilor omului va 

reprezenta o componentă importantă.   

Serviciul European de Acțiune Externă a fost conceput în mod special ca un instrument de realizare 

a acestui lucru.  Serviciul reunește expertiză în diplomație, gestionarea crizelor și dezvoltare.  

Principalele activități de bază au fost realizate: SEAE este funcțional, iar numirea cadrelor 

superioare de conducere a fost finalizată.   Totuși, provocările pe care le aduce crearea serviciului 

nu ar trebui subestimate; iar în acest timp, lumea nu se va opri pentru a ne aștepta pe noi. 
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Garantarea faptului că SEAE poate juca rolul pentru a care a fost conceput presupune să i acorde 

acestuia resursele de care are nevoie.  
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Un loc prioritar pe ordinea de zi îl dețin transformările care se pregătesc în acest moment în 

Orientul Mijlociu și în Africa de Nord.  Fără îndoială, acestea sunt de proporții istorice.  Au avut loc 

schimbări în Tunisia, Egipt și alte țări din regiune cu o viteză și o amploare pe care puțini le-au 

prevăzut. În timp ce în țări ca Libia și Siria persistă violențe tragice, „primăvara arabă”, în 

ansamblul său, a deschis potențialul pentru o viață mai bună și o demnitate redobândită, cu un mai 

mare respect pentru drepturile omului, pluralism, statul de drept și justiția socială, însoțite de mai 

multă prosperitate. Aceasta este oportunitatea cea mai importantă care poate apărea în cursul unei 

generații pentru a sprijini instituirea unei vecinătăți democratice, mai stabile și libere în jurul 

continentului nostru. Prin răspunsul potrivit putem contribui cu adevărat la configurarea direcției 

evenimentelor, recunoscând totodată pe deplin responsabilitatea locală. 

Uniunea Europeană poate oferi consiliere și asistență, dar trebuie să ia în considerare și obiectivele 

populației și să recunoască că doar aceasta își poate decide viitorul. În același timp, putem avea o 

influență decisivă. Parteneriatul se va construi în jurul a patru elemente: transformarea democratică 

și consolidarea instituțională, protecția drepturilor omului, legăturile cu populația, inclusiv cu 

societatea civilă, și stimularea creșterii durabile și a dezvoltării economice. Aceasta va necesita și 

întreținerea unor puternice relații interpersonale cu cei care conduc procesul schimbării. Înaltul 

Reprezentant a făcut un prim pas rapid în această privință, vizitând Egiptul, Tunisia și alte țări din 

regiune, trimițând un mesaj clar în privința susținerii acordate de UE. 

UE a oferit deja un sprijin important, prin ajutor umanitar, asistență pentru consolidarea 

instituțională și susținerea pregătirii alegerilor.   În anii care vor urma, vom continua să acționăm 

plecând de la această bază.  Aceasta va presupune susținerea creșterii favorabile incluziunii și a 

justiției sociale, inclusiv prin intermediul Băncii Europene de Investiții și al Băncii Europene pentru 

Reconstrucție și Dezvoltare. Aceasta va implica îmbunătățirea accesului pe piață, astfel încât 

legăturile comerciale să poată fi extinse pe tot cuprinsul regiunii mediteraneene. Acest lucru va 

necesita resurse financiare adecvate și mai bine orientate. Va fi de asemenea necesară o mai mare 

mobilitate pe măsură ce facilităm persoanelor, în special tinerilor, circulația spre Uniunea 

Europeană și dobândirea de experiență, asigurând în același timp o abordare gestionată a migrației 

și cooperarea împotriva migrației ilegale.   Pe termen lung, obiectivul nostru ar trebui să fie 

instituirea unor zone de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare pe tot cuprinsul regiunii. 
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Fiecare țară din regiune va necesita o abordare diferențiată, în conformitate cu circumstanțele și 

aspirațiile proprii. Cu toate acestea, în cazul în care anumite țări doresc să continue și să accelereze 

introducerea reformelor, UE va reacționa în mod corespunzător.   Uniunea pentru Mediterana are un 

rol important de jucat, ca un cadru al acestui proces, dar are nevoie de un nou impuls pentru a își 

realiza potențialul deplin.  

Schimbările care s-au produs în lumea arabă au intensificat caracterul urgent al înregistrării de 

progrese în cadrul procesului de pace din Orientul Mijlociu.  Obiectivul nostru rămâne soluționarea 

în mod echitabil și durabil a conflictului israelo-palestinian, bazată pe statul Israel și un stat al 

Palestinei independent, democratic, unit, suveran și viabil, care să coexiste în pace și securitate. 

Trebuie să ne asigurăm că evoluțiile actuale ne apropie, și nu ne îndepărtează, de obiectivul 

menționat. Colaborând cu partenerii săi din cadrul Cvartetului, Uniunea Europeană a jucat, în 

ultimele luni, un rol major în reunirea părților. Această implicare va continua.  Pe lângă astfel de 

eforturi diplomatice, Uniunea Europeană este disponibilă în continuare să ofere poporului 

palestinian sprijin politic, financiar și de consolidare instituțională.  

Și alte părți ale vecinătății noastre vor cunoaște provocări semnificative în lunile care vor urma. 

Uniunea Europeană își va menține rolul central în Balcanii de Vest. Perspectiva europeană ar trebui 

să acționeze în continuare ca un model clar de intensificare a integrării politice, pe măsură ce 

suferințele provocate de conflictul anilor '90 devin amintiri.  Deși, în cele din urmă, doar țările 

însele pot să depună eforturile intense pe care le implică transformarea în vederea întrunirii 

condițiilor europene, UE va continua să le asiste.  Dialogul dintre Belgrad și Pristina, lansat în 2010, 

este o oportunitate reală de schimbare a dinamicii atât prin promovarea cooperării și realizarea de 

progrese pe calea înspre Europa, cât și prin îmbunătățirea nivelului de trai al populației. UE va 

continua să faciliteze acest dialog. În Bosnia și Herțegovina, Înaltul Reprezentant a întreprins 

eforturi susținute, în conformitate cu noua strategie a UE, pentru a soluționa blocajul politic.  
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În vecinătatea sa estică, implicarea UE în vederea promovării securității, a democrației și a 

prosperității va rămâne fundamentală. Imaginea de ansamblu din regiune este eterogenă. Evoluțiile 

din Republica Moldova au fost încurajatoare în ultimul an. În ceea ce privește Transnistria, deși 

există semnale contradictorii, UE va încerca să își consolideze rolul în cadrul formatului de 

soluționare 5+2 și să insiste asupra reluării convorbirilor oficiale de soluționare.  Totuși, ca urmare 

a alegerilor prezidențiale din Belarus în luna decembrie a anului trecut, UE nu a avut altă opțiune 

decât să adopte o reacție fermă.  La șase ani de la „Revoluția portocalie” din Ucraina, progresele 

înspre o societate mai deschisă și democratică rămân inegale.  Anul 2011 oferă oportunitatea de a 

reflecta asupra Parteneriatului estic, la doi ani de la lansarea acestuia, și de a evalua modul cel mai 

eficient în care ne putem continua implicarea.  Sinergia Mării Negre a UE are un rol important de 

jucat, dar are nevoie de un nou impuls pentru a își realiza potențialul deplin.   

În Georgia, UE își menține o implicare strânsă, inclusiv prin Misiunea de monitorizare a UE și în 

calitate de copreședinte al convorbirilor de la Geneva privind regiunile separatiste din Osetia de Sud 

și Abhazia.  De asemenea, ar exista posibilitatea să ne extindem implicarea în situația din Nagorno 

Karabah.  

În abordarea problemelor menționate și a altor probleme din cadrul Parteneriatului nostru estic, 

precum și a chestiunilor-cheie de pe scena internațională, un parteneriat strategic puternic cu Rusia 

rămâne esențial. Cooperarea noastră cu Rusia trebuie să se bazeze pe o implicare principială: să se 

întemeieze pe urmărirea intereselor comune și, în același timp, să susțină cu fermitate valorile UE și 

să își dovedească capacitatea de a aborda diferențele în mod eficace. 

În alte domenii, ordinea mondială evoluează într-un ritm fără precedent.  Globalizarea și efectele 

crizei economice și financiare accelerează transferul ponderii politice și economice către noile 

puteri emergente din Asia, America Latină și alte zone. Aceste țări vor avea tot mai mult un cuvânt 

decisiv în chestiunile de interes mondial, inclusiv în ceea ce privește creșterea economică, comerțul, 

schimbările climatice și securitatea.  Procesul modernizării și reformării structurii instituțiilor 

internaționale, precum Organizația Națiunilor Unite și Fondul Monetar Internațional, în vederea 

reflectării acestor realități este deja într-un stadiu avansat.  Pe parcursul ultimului an, sub 

conducerea Înaltului Reprezentant, UE a investit eforturi considerabile pentru extinderea participării 

sale în cadrul lucrărilor ONU. În urma adoptării Rezoluției 65/276 de către Adunarea Generală a 

ONU, UE va profita la maxim de noile oportunități. 
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În ultimul deceniu, Uniunea Europeană a dezvoltat parteneriate strategice cu țările care conturează 

peisajul secolului al XXI-lea:  Statele Unite, Rusia, China, Brazilia și India, precum și Japonia, 

Mexic, Africa de Sud, Republica Coreea și altele. Una din prioritățile-cheie ale Înaltului 

Reprezentant este eficientizarea acestor parteneriate. În toamna lui 2010, Consiliul European a 

lansat un proces de reflecție condus de Înaltul Reprezentant privind modul în care putem utiliza 

dispozițiile Tratatului de la Lisabona în vederea realizării acestui lucru. Acest proces vor continua 

în 2011. Anul acesta va fi martorul unor oportunități diverse de punere în aplicare a acestor 

concluzii, inclusiv reuniunile la nivel înalt cu China și India.  Trebuie să profităm de astfel de ocazii 

pentru a reuni obiectivele noastre referitoare la chestiunile economice și politice. De exemplu, 

ultimele luni au demonstrat o extindere a agendei noastre de securitate cu India, incluzând contacte 

mai numeroase în domeniul combaterii terorismului și la nivelul personalului militar.  

Chestiunea nucleară iraniană rămâne o problemă foarte serioasă pentru Uniunea Europeană și 

pentru comunitatea internațională în ansamblul acesteia. Vom continua, colaborând cu cele șase țări 

cel mai strâns implicate, să urmăm abordarea noastră dublă, care exercită presiuni asupra Iranului 

pentru ca acesta să respecte cerințele stabilite de Consiliul de Securitate al ONU și Agenția 

Internațională pentru Energie Atomică și să revină la negocieri constructive, oferind în același timp 

stimulente substanțiale pentru instaurarea unui climat de încredere în natura programului nuclear 

iranian prin intermediul negocierilor. Sancțiunile adoptate începând cu 2007 au avut deja un impact 

semnificativ. Dacă Iranul continuă să urmeze direcția prezentă, aceste presiuni vor crește, deși 

poarta către un dialog real rămâne deschisă.  Înaltul Reprezentant, împreună cu China, Franța, 

Germania, Rusia, Regatul Unit și Statele Unite, a condus - și va continua să conducă - eforturile al 

căror scop este să convingă conducerea Iranului de faptul că trebuie să se lanseze într-un dialog 

constructiv.  

Provocările din Afganistan și Pakistan sunt redutabile.  UE va continua procesul de sprijinire a 

guvernului ales din Afganistan și de reinstaurare a unei stabilități sporite după decenii de neglijare 

și conflict.  UE s-a angajat pe termen lung, sprijinindu-și partenerii din cadrul Forței internaționale 

de asistență în domeniul securității (FIAS) și al comunității internaționale extinse și acordând 

asistență în domeniile în care are cele mai bune rezultate, inclusiv prin misiunea de formare 

EUPOL.   Ne-am angajat de asemenea să continuăm susținerea dezvoltării unui guvern puternic, 

stabil și democratic în Pakistan, promovând creșterea economică și combătând extremismul.  
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Continentul african prezintă o imagine de ansamblu variată. După ani de creștere încetinită și 

guvernare deficitară, în prezent au loc îmbunătățiri reale în multe țări africane. Faptul că Uniunea 

Africană încearcă să adopte unui rol mai ferm în identificarea unor soluții la problemele regionale 

este încurajator.  Cu toate acestea, provocările persistă, în mod deosebit în Sudan, unde crearea unui 

nou stat în partea de sud provoacă tensiuni, în special în Abyei.  UE este gata să ofere asistență în 

procesul de tranziție, dar conflictele și violențele politice continuă să afecteze multe părți ale 

continentului, inclusiv Somalia și Sahelul. Situația din Zimbabwe rămâne de asemenea fragilă. 

Pirateria este o chestiune deosebit de îngrijorătoare pentru un număr tot mai mare de țări din toată 

lumea. Uniunea Europeană își va menține angajamentul, acționând prin intermediul parteneriatului 

pe care l-a elaborat în ultimii ani cu Uniunea Africană și al misiunilor sale civile și militare 

desfășurate în regiune. 

Consolidarea politicii noastre de securitate și apărare comună este esențială pentru abordarea 

multora dintre aceste provocări, permițându-ne să tratăm lipsa siguranței într-un mod mai integrat și 

cuprinzător, pe parcursul ciclului conflictului.  Într-un moment de adevărate presiuni asupra 

cheltuielilor publice, utilizarea eficace a resurselor va fi esențială. Aceste constrângeri pot totuși să 

stimuleze o aprofundare a consolidării în cadrul PSAC, prin punerea în comun și partajarea într-o 

mai mare măsură a capacităților militare cheie, prin îmbunătățirea capacităților de planificare și 

conducere ale misiunilor și ale operațiilor, precum și prin integrarea operațiilor și misiunilor civile 

și militare. Statele membre au lansat recent o serie de inițiative în acest domeniu, întemeiate pe 

posibilitățile oferite de Tratatul de la Lisabona. Activitățile privind viitorul PSAC vor continua de-a 

lungul lui 2011, profitând printre altele de lecțiile învățate din experiența noastră anterioară.  În 

același timp, misiunile noastre în domeniul PSAC vor juca în continuare un rol important în toată 

lumea fie prin combaterea riscului pirateriei în largul coastelor Somaliei, fie prin consolidarea 

supremației legii în Kosovo. Acestea ne permit de asemenea să învățăm din acțiunile pe care le 

întreprindem, astfel încât UE să își poată dezvolta noua expertiză în domenii precum construirea de 

capacități maritime regionale și reforma sectorului de securitate.  Prevenirea conflictelor este de 

asemenea un aspect important, iar cea de a zecea aniversare a Programului de la Gothenburg oferă 

posibilitatea de a reflecta asupra activităților UE care se extind în acest domeniu și asupra direcției 

de urmat pe viitor.  
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Problemele nu pot fi abordate în mod izolat, și nu li se pot aplica soluții simple. Acest lucru este 

mai adevărat decât niciodată într-o lume modernă, interconectată, în care tehnologia și piețele 

apropie oamenii într-un ritm nemaiîntâlnit în istorie.  Drept consecință, chestiuni precum securitatea 

informatică, securitatea energetică și implicațiile schimbărilor climatice în materie de securitate au 

devenit o parte semnificativă a agendei internaționale. În cazul Uniunii, elaborarea, drept răspuns, a 

unei politici externe colective ferme, care să fie atât coerentă, cât și capabilă de o reacție suficient 

de rapidă pentru a influența evenimentele, prezintă o provocare suplimentară.   

Cu toate acestea, politica externă europeană nu este o chestiune de opțiune. Acționăm peste hotare 

pentru că interesele noastre interne - securitatea, prosperitatea și valorile pe care am construit 

Uniunea Europeană - ne impun acest lucru.  De asemenea, acționăm în mod colectiv, cu implicarea 

deplină a tuturor statelor membre, deoarece chestiunile cu care ne confruntăm sunt prea complexe 

pentru a fi soluționate prin mijloace unilaterale și deoarece acționând împreună putem face ca 

ponderea noastră comună să conteze.  Evenimentele din vecinătatea sudică au demonstrat în mod 

categoric aceste realități fundamentale.  În anul care ne stă în față, precum și în anii care vor urma, 

Uniunea Europeană va continua să elaboreze această politică externă, care reflectă natura variată și 

diversă a Uniunii noastre, mobilizând în același timp unitatea, consecvența și coerența necesare unei 

acțiuni eficace, și va dezvolta mai departe viziunea strategică a UE în domeniul relațiilor externe.   
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PARTEA A DOUA: RETROSPECTIVA ANULUI 2010 

Imagine de ansamblu asupra anului 2010 

Postul de Înalt Reprezentant
1
 al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate 

(ÎR) este piatra de temelie a sistemului de la Lisabona în domeniul relațiilor externe, precum și 

inovația-cheie în desfășurarea de către UE a politicii externe în 2010. În domeniul PESC, Înaltul 

Reprezentant exercită funcțiile care au fost îndeplinite anterior de Președinția asigurată prin rotație 

la intervale de șase luni, de Înaltul Reprezentant și de comisarul pentru relații externe. Înaltul 

Reprezentant conduce politica externă și de securitate comună a Uniunii, prezidează Consiliul 

Afaceri Externe și de asemenea, în calitate de prim vicepreședinte al Comisiei, garantează 

consecvența în acțiunile externe ale Uniunii. În cursul anului 2010, Înaltul Reprezentant a prezidat 

14 Consilii Afaceri Externe, dintre care două la nivelul miniștrilor apărării și două la nivelul 

miniștrilor dezvoltării.  

                                                 

1
 În cadrul reuniunii informale a șefilor de stat sau de guvern ai UE din 19 noiembrie 2009, 

aceștia au convenit să o numească pe Catherine Ashton în funcția de Înalt Reprezentant, 

înaintea intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona la 1 decembrie 2009. La 4 decembrie 

2009, Consiliului European a adoptat decizia de numire formală a Înaltului Reprezentant.  
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În 2010 au existat trei priorități majore pe agenda politicii externe a UE. 

Prima prioritate a anului 2010, o realizare instituțională esențială, a fost înființarea Serviciului 

European de Acțiune Externă. Rolul Serviciului este să susțină activitatea Înaltului Reprezentant 

în cadrul mandatului extern general al acestuia, inclusiv în conducerea politicii externe și de 

securitate comune a UE. Personalul SEAE provine din cadrul Comisie Europene, al Secretariatului 

General al Consiliului și al serviciilor diplomatice ale statelor membre ale UE. Acesta lucrează în 

Bruxelles și în cele 137 de delegații din întreaga lume, cooperând îndeaproape cu Comisia și statele 

membre. Obiectivul SEAE este de a acționa ca o platformă integrată care răspândește valorile și 

interesele comune ale Uniunii pe tot globul. Cu ocazia audierii sale de confirmare în fața 

Parlamentului European la 11 ianuarie 2010, Înaltul Reprezentant a confirmat faptul că crearea 

SEAE a fost o prioritate maximă, afirmând că aceasta a reprezentat „o oportunitate unică în cursul 

unei generații de a construi ceva care să reunească toate elementele implicării noastre [UE] - 

politică, economică și militară - pentru a pune în aplicare o strategie coerentă în politica externă.” 

SEAE a fost lansat în mod oficial la 1 decembrie 2010; această dată a fost precedată de activități de 

pregătire intensive desfășurate pe tot parcursul anului. La începutul lui 2010, a fost instituit un grup 

la nivel înalt pentru a sprijini Înaltul Reprezentant în înființarea SEAE. Cu ocazia Consiliului 

Afaceri Generale din 25 martie, Înaltul Reprezentant a înaintat o propunere de decizie a Consiliului 

privind înființarea SEAE. Această propunere a fost ulterior modificată în cadrul Consiliului Afaceri 

Externe din 26 aprilie. Consultările formale privind propunerea, „cvadrilogurile”, au avut loc între 

Înaltul Reprezentant, Comisia Europeană, președinția spaniolă a Consiliului și Parlamentul 

European.  La 21 iunie, la Madrid, s-a obținut un acord între cele patru părți, care a fost aprobat 

printr-un vot al Parlamentului European la 8 iulie
2
 și de asemenea aprobat ulterior de Colegiul 

Comisarilor la 20 iulie.  Luând în considerare aprobarea Comisiei Europene și consultarea 

Parlamentului European, Consiliul Afaceri Generale a adoptat în mod formal decizia Consiliului la 

26 iulie. Pe parcursul lui 2010, perioadă de tranziție până la înființarea SEAE, președințiile spaniolă 

și belgiană ale Consiliului au sprijinit activ Înaltul Reprezentant în noile atribuții ale acestuia. 

                                                 
2
 Parlamentul European a adoptat o rezoluție referitoare la Serviciul European de Acțiune 

Externă (SEAE) la 8 iulie 2010 [P7_TA-PROV(2010)0280]. 
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La 25 octombrie 2010, Înaltul Reprezentant i-a numit în cadrul SEAE pe Pierre Vimont, în calitate 

de secretar general executiv, și pe David O’Sullivan, în calitate de director general administrativ. La 

29 octombrie, Înaltul Reprezentant a întregit nivelul superior de conducere al echipei prin numirea 

celor doi secretari generali adjuncți - Helga Schmid, în calitate de secretar general adjunct pentru 

afaceri politice, și Maciej Popowski, în calitate de secretar general adjunct pentru afaceri 

interinstituționale.  

Înaltul Reprezentant și noile structuri instituționale au fost puse la încercare la începutul lui 2010, 

odată cu cutremurul din Haiti
3
, din luna ianuarie, care a fost întâmpinat de un puternic răspuns 

politic și umanitar din partea Uniunii.   Înaltul Reprezentant a întreprins numeroase călătorii. 

Vizitele sale au inclus o vizită majoră în Orientul Mijlociu (martie 2010), Domnia Sa fiind primul 

politician, din iunie 2007, care a intrat în Gaza din Israel, și mai multe vizite în Balcani, India (iunie 

2010), Georgia și Kazahstan (iulie 2010), precum și în China (septembrie 2010). 

A doua prioritate stabilită a fost vecinătatea europeană. Până în prezent, cea mai mare realizare a 

UE a fost extinderea către Europa Centrală și de Est. Pe parcursul lui 2010, UE a depus eforturi în 

sensul avansării acestui proces și a asistat țările din Balcanii de Vest în direcția realizării 

perspectivei lor europene. În ultimul an, Uniunea a continuat să se implice alături de țările din 

vecinătatea estică și cea sudică și a demonstrat că UE dispune de capacitatea de a contribui la 

instaurarea stabilității și a dezvoltării în aceste două regiuni.  În 2010, ÎR și Comisia au lansat o 

revizuire cuprinzătoare a politicii europene de vecinătate. 

Cea de a treia prioritate a fost activitățile desfășurate de UE cu partenerii strategici. Într-o lume în 

care probleme sunt globale, iar puterea își schimbă centrul de greutate, UE a continuat să 

investească în parteneriatele cu „partenerii săi stabili”, precum SUA, Rusia, Japonia și Canada, 

axându-se și pe dezvoltarea relațiilor sale cu puterile în curs de formare sau recent apărute, mai 

precis China, India, Brazilia, Africa de Sud și Republica Coreea.  Aceste activități au inclus nu doar 

relațiile bilaterale foarte importante, ci și chestiunile globale, precum procesul de pace din Orientul 

Mijlociu și proliferarea nucleară.  

                                                 
3
 Parlamentul European a adoptat o rezoluție referitoare la cutremurul din Haiti la 10 februarie 

2010 [P7_TA-PROV(2010)0015]. 
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A. Prezentare generală a activităților pe regiune 

Orientul Mijlociu și vecinătatea sudică  

De-a lungul anului 2010, nu s-au înregistrat, în continuare, progrese semnificative în privința 

conflictului arabo-israelian
4
 
5
 
6
.  Negocierile indirecte, iar ulterior directe, dintre israelieni și 

palestinieni au fost mediate de către SUA.  Cu toate acestea, respectivelor discuții li s-a pus capăt la 

sfârșitul lunii septembrie din cauza expirării moratoriului israelian privind coloniile. Înaltul 

Reprezentant a vizitat din nou teritoriul palestinian ocupat și Israelul (în iulie și septembrie) pentru 

a consolida angajamentul părților la negocieri. În concluziile Consiliului din decembrie 2010, UE a 

lansat un apel la progrese urgente în direcția unei soluții bazate pe existența a două state. UE și-a 

exprimat regretul că moratoriul nu a fost prelungit, și-a repetat îndemnul adresat tuturor părților de a 

se abține de la acțiuni provocatoare unilaterale și de la violențe, și-a subliniat poziția referitoare la 

chestiunea-cheie a statului final și a reliefat importanța unui coordonări intensificate în cadrul 

cvartetului. Reamintind Declarația de la Berlin, UE și-a reafirmat disponibilitatea de a recunoaște 

un stat palestinian atunci când va fi necesar. UE a solicitat în mod repetat celor care l-au răpit și îl 

țin în detenție pe soldatul israelian Gilad Shalit să îl elibereze fără întârziere.

                                                 
4
 Parlamentul European a adoptat o rezoluție referitoare la aplicarea recomandărilor Goldstone 

privind Israel/Palestina la 10 martie 2010 [P7_TA-PROV(2010)0054]. 
5
 Parlamentul European a adoptat o rezoluție referitoare la cazul lui Gilad Shalit la 11 martie 

2010 [P7_TA-PROV(2010)0066]. 
6
 Parlamentul European a adoptat o rezoluție referitoare la operațiunea militară israeliană 

împotriva flotilei cu ajutoare umanitare și la blocada din Gaza la 17 iunie 2010 [P7_TA-

PROV(2010)0235]. 
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UE și-a menținut motivele serioase de îngrijorare cu privire la activitatea continuă de colonizare, la 

situația din Ierusalimul de Est și la regimul accesului înspre și dinspre Gaza. UE și-a reiterat în 

continuare opinia potrivit căreia coloniile sunt ilegale conform dreptului internațional, reprezintă un 

obstacol în calea păcii și constituie o amenințare la adresa soluției bazate pe existența a două state. 

Exprimându-și îngrijorarea față de situația din Ierusalimul de Est, UE a reamintit de asemenea că nu 

a recunoscut niciodată anexarea Ierusalimului de Est. În ceea ce privește Gaza, în ciuda anumitor 

progrese care au urmat deciziilor guvernului israelian de a ridica parțial blocada, inclusiv facilitarea 

unor exporturi din Gaza către UE, UE a susținut că sunt necesare eforturi suplimentare și măsuri 

complementare pentru a realiza o schimbare fundamentală la nivel de politică, care să permită 

redresarea economică a Gazei și, în același timp, să abordeze preocupările legitime ale Israelului în 

materie de securitate.  UE a propus un pachet cuprinzător pentru Gaza, care se concentrează pe 

îmbunătățirea infrastructurii punctelor de trecere a frontierei și pe furnizarea de echipament și 

formare profesională autorităților de frontieră ale Autorității Palestiniene. A fost reafirmată 

importanța sprijinirii sectorului privat. Reconcilierea intrapalestiniană nu a înregistrat progrese. 

UE a continuat să asiste construirea statului palestinian, în conformitate cu planul pe doi ani al 

prim-ministrului Fayyad, care a avut rezultate pozitive din punct de vedere al gradului de pregătire a 

Autorității Palestiniene pentru instituirea unui stat în viitorul apropiat.  

UE și Israelul au menținut relații bilaterale puternice și un dialog politic deschis în cadrul 

actualului plan de acțiune. Climatul politic din Egipt a fost marcat în 2010 de alegeri legislative 

extrem de controversate, afectate de raportarea de nereguli și falsificări de voturi.  Consiliul de 

asociere UE-Egipt din aprilie 2010 a reiterat angajamentul politic în vederea consolidării relațiilor 

bilaterale pe baza aplicării depline a Planului de acțiune PEV. Dialogul s-a blocat spre sfârșitul 

anului. 

După o perioadă de relativă stabilitate, situația politică din Liban s-a concentrat în cea de a doua 

jumătate a anului în jurul Tribunalului Special pentru Liban, care a investigat asasinarea prim-

ministrului Rafik Hariri. În cursul Consiliului de asociere din iunie 2010, UE și-a exprimat dorința 

de a colabora mai strâns cu guvernul libanez pe marginea agendei sale de reformă din decembrie 

2009. 
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În iulie 2010 au fost inițiate activitățile privind un nou plan de acțiune UE-Tunisia, care să reflecte 

disponibilitatea Tunisiei de a își aprofunda relațiile cu UE și toate instituțiile acesteia. În cea de a 

doua jumătate a lunii decembrie 2010 au avut loc demonstrațiile populației tunisiene împotriva 

regimului președintelui Ben Ali.  Reacția represivă a guvernului nu i-a oprit pe demonstranți, iar 

protestele s-au răspândit în mai multe orașe, solicitând reforme și plecarea de la putere a lui Ben 

Ali, anunțând extinderea protestelor din lumea arabă.   

În Libia
7
, tensiunea dintre forțele modernizatoare și cele conservatoare a făcut ca traiectoria viitoare 

a țării să fie imprevizibilă la sfârșitul anului.   

Eforturile UE de a soluționa chestiunea nucleară iraniană
8
 au continuat, cu implicarea activă a 

Înaltului Reprezentant, atât în direcția presiunilor, cât și a implicării (a se vedea mai jos secțiunea 

B.1 - Neproliferarea și dezarmarea). 

UE a desfășurat o echipă de evaluare a alegerilor pentru a supraveghea alegerile naționale din Irak
9
 

din luna martie și a raporta în privința acestora. Platforma pentru viitoarele relații UE-Irak a fost 

extinsă odată cu semnarea Memorandumului de înțelegere privind cooperarea în domeniul energetic 

în ianuarie 2010, parafarea proiectului acordului de parteneriat și cooperare în primăvara lui 2010, 

precum și adoptarea, în noiembrie 2010, a primului document strategic multianual pentru acordarea 

de asistență Irakului. EUJUST LEX Iraq oferă în continuare formare profesională în domeniul 

statului de drept din Irak.  

Fiind deja una dintre cele mai sărace națiuni din lumea arabă și, practic, un stat în dificultate, 

Yemenul
10

 s-a confruntat cu tulburări interne neîntrerupte. UE și-a continuat abordarea 

cuprinzătoare adoptată în 2009 și s-a angajat în procesul multilateral „Prietenii Yemenului.” O 

delegație completă a UE a fost instituită la Sana'a în ianuarie 2010.  

                                                 
7
 Parlamentul European a adoptat o rezoluție referitoare la execuțiile din Libia la 17 iunie 2010 

[P7_TA-PROV(2010)0246]. 
8
 Parlamentul European a adoptat o rezoluție referitoare la situația drepturilor omului în Iran, în 

special cazul lui Sakineh Mohammadi Ashtiani și cel al Zahrei Bahrami la 8 septembrie 2010 

[P7_TA-PROV(2010)0310]. 
9
 Parlamentul European a adoptat o rezoluție referitoare la Irak: pedeapsa cu moartea (mai ales 

cazul lui Tariq Aziz) și atacurile împotriva comunităților creștine la 25 noiembrie 2010 

[P7_TA-PROV(2010)0448]. 
10

 Parlamentul European a adoptat o rezoluție referitoare la situația din Yemen la 10 februarie 

2010 [P7_TA-PROV(2010)0017]. 
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Consiliul ministerial mixt din iunie 2010 din cadrul Consiliului de cooperare UE-Golf, primul care 

urma să fie prezidat de Înaltul Reprezentant, a adoptat un nou program de acțiune comun pentru o 

cooperare aprofundată în domenii care se extind de la economie la mediu și educație. 

În urma adoptării unui document comun privind un statut avansat între Maroc și UE în 2008, în 

decembrie 2010 au fost lansate negocieri pe marginea unui prim proiect al noului plan de acțiune 

UE-Maroc. 

În iunie 2010, UE și Algeria au organizat cel de al cincilea Consiliu de asociere al lor, în baza 

Acordului de asociere din 2005, în cadrul căruia cele două părți au convenit să acționeze cu mai 

multă ambiție și un mai mare angajament în vederea consolidării relației dintre ele.  

Cel de al nouălea Consiliul de asociere UE-Iordania
11

 a anunțat un acord politic privind un 

parteneriat bazat pa statutul avansat, precum și încheierea negocierilor tehnice referitoare la noul 

plan de acțiune PEV dintre UE și Iordania. Noul plan de acțiune reflectă caracterul ambițios al 

parteneriatului dintre UE și Iordania, dar și înțelegerea comună, profundă, a angajamentului 

reciproc privind realizarea unei mai bune integrări, a ritmului și a domeniului de aplicare ale 

reformelor necesare, precum și a continuării sprijinului din partea UE pentru depășirea câtorva 

dintre impedimentele rămase în dezvoltarea relațiilor. 

UE și-a continuat implicarea alături de Siria
12

, urmărind realizarea de progrese în semnarea 

acordului de asociere, dar Damascul nu a luat nicio decizie în acest sens.  UE a continuat să 

deplângă faptul că Siria nu colaborează cu AIEA în vederea soluționării chestiunilor deschise 

privind presupusul sit nuclear de la Dair Alzour. 

                                                 
11

 Parlamentul European a adoptat o rezoluție feritoare la situația râului Iordan, în special a 

zonei Iordanului inferior la 9 septembrie 2010 [P7_TA-PROV(2010)0314]. 
12

 Parlamentul European a adoptat o rezoluție referitoare la situația drepturilor omului în Siria, 

în special cazul lui Haythan Al-Malehla la 9 septembrie 2010 [P7_TA-PROV(2010)0316]. 
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Secretariatul Uniunii pentru Mediterana
13

 a fost stabilit la Barcelona, fiind cofinanțat de 

Comisie. În ciuda blocajului politic arabo-israelian, care a avut drept rezultat amânarea reuniunii la 

nivel înalt, există și alte modalități care trebuie examinate pentru a asigura continuarea activității 

practice a Uniunii pentru Mediterana. Secretariatul se va axa pe cele șase priorități prevăzute cu 

ocazia Summitului de la Paris (2008): mediul și apa, afacerile sociale și civile, inclusiv protecția 

civilă, energia, inclusiv din surse regenerabile, transportul și dezvoltarea urbană, coordonarea 

finanțării de proiecte și dezvoltarea mediului de afaceri, precum și învățământul superior și 

cercetarea. 

Rusia, vecinătatea estică și Asia Centrală 

Federația Rusă 

În 2010, relațiile dintre UE și Rusia au înregistrat o serie de evoluții pozitive. Printre acestea s-au 

numărat lansarea formală a Parteneriatului pentru modernizare, procesul în direcția încheierii 

negocierilor bilaterale cu privire la aderarea Rusiei la OMC, acordul privind abordarea unui 

posibil viitor acord referitor la scutirea de vize, precum și două summituri
14

 desfășurate într-o 

atmosferă deosebit de constructivă. În 2010, au avut loc mai mult de 30 de reuniuni formale de 

dialog politic la diferite niveluri.  UE a continuat să urmărească integrarea Rusiei, ca unul dintre 

partenerii săi strategici, în sistemul internațional bazat pe norme. UE a continuat să se implice 

alături de Rusia în numeroase chestiuni internaționale care ocupă un loc central pe agenda PESC a 

UE, precum Iranul, Orientul Mijlociu extins, Afganistanul și conflictele prelungite din vecinătatea 

comună, recunoscând interesul realizării de progrese în privința acestora. De asemenea, UE și-a 

continuat cooperarea cu Rusia pe marginea unor chestiuni globale de tipul schimbărilor climatice, 

al terorismului, al proliferării armelor de distrugere în masă, al criminalității organizate, al 

traficului ilegal de orice gen și al securității energetice.  

                                                 
13

 Parlamentul European a adoptat o rezoluție referitoare la Uniunea pentru Mediterana la 20 mai 

2010 [P7_TA-PROV(2010)0192]. 
14

  Parlamentul European a adoptat o rezoluție la concluziile summitului UE-Rusia (31 mai - 1 

iunie 2010) la 17 iunie 2010 [P7_TA-PROV(2010)0234]. 
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În 2010, „modernizarea” s-a manifestat tot mai mult drept temă centrală a mandatului 

președintelui Medvedev.  În acest sens, Rusia a identificat UE drept partenerul său firesc. 

Activitățile referitoare la Parteneriatul pentru modernizare UE-Rusia au înregistrat progrese în 

2010, reprezentând o dovadă a puterniciei interdependențe dintre UE și Rusia și a interesului lor 

reciproc într-o cooperare mai strânsă. 

Negocierile privind un nou acord UE-Rusia au continuat cu cinci runde în 2010.  Obiectivul 

convenit este încheierea unui acord strategic care va furniza un cadru cuprinzător pentru relațiile 

UE-Rusia în viitorul previzibil și va contribui la dezvoltarea potențialului relației noastre. Acesta 

ar trebui să asigure un temei juridic consolidat și angajamente obligatorii din punct de vedere 

juridic care să acopere toate aspectele principale ale relației, astfel cum sunt cuprinse în cele patru 

spații comune UE-Rusia și în foile de parcurs ale acestora. UE a continuat să sublinieze 

importanța unor progrese echilibrate în toate domeniile negocierilor, inclusiv necesitatea unor 

dispoziții solide referitoare la comerț și la investiții. 

În ceea ce privește securitatea externă, valorificând experiența pozitivă a contribuției Rusiei la 

operația militară EUFOR TCHAD/RCA și coordonarea cu EUNAVFOR ATALANTA, în 2010 au 

fost inițiate convorbiri preliminare privind un acord strategic pentru participarea Rusiei la operațiile 

UE de gestionare a crizelor. La 1 iunie 2010, UE și Rusia au semnat un acord de securitate. 

Drepturile omului, democrația, statul de drept și evoluțiile interne din Rusia au reprezentat și în 

2010 o sursă de îngrijorare. Situația din Caucazul de Nord și situația apărătorilor drepturilor omului, 

precum Oleg Orlov
15

, au suscitat o preocupare deosebită.  UE a continuat să ridice aceste chestiuni 

în cadrul reuniunilor sale de dialog politic cu Rusia, inclusiv al summiturilor. În 2010 s-au 

desfășurat două runde de consultări UE-Rusia pe tema drepturilor omului. Acestea au permis UE să 

își exprime mai detaliat îngrijorările, inclusiv în ceea ce privește cazurile individuale și asasinarea 

unor jurnaliști și apărători ai drepturilor omului. 

                                                 
15

 Parlamentul European a adoptat Rezoluția din 21 octombrie 2010 referitoare la situația 

drepturilor omului în Caucazul de Nord (Federația Rusă) și urmărirea penală împotriva lui Oleg 

Orlov: P7_TA(2010)0390. 
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Vecinătatea estică 

Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, 2010 a reprezentat de asemenea un an de 

reflecții pe marginea Parteneriatului estic, ca parte a pregătirilor dedicate revizuirii politicii 

europene de vecinătate. În timp ce, până în prezent, aspectele legate de PESC au fost relativ absente 

din Parteneriatul estic, legătura acestuia cu politica externă în ansamblul său se consolidează. 

Programele privind abordarea bilaterală a parteneriatului au drept scop sprijinirea reformelor 

esențiale și a măsurilor de instaurare a încrederii drept condiții preliminare pentru soluționarea 

conflictelor. S-au întreprins activități referitoare la astfel de măsuri în contextul procesului de la 

Geneva privind conflictele georgiene
16

 
17

 și, în mod activ, în ceea ce privește regiunea 

transnistreană din Republica Moldova. Guvernul Republicii Moldova a subliniat de asemenea în 

mod sistematic, atunci când se referea la conflictul transnistrean, că reformele întreprinse cu 

ajutorul UE vor contribui la atractivitatea Republicii Moldova pentru populația din regiunea 

separatistă. 

Negocierile cu Ucraina
18

 
19

 
20

 privind un nou acord de asociere, care include ca parte integrantă o 

zonă de liber schimb aprofundată și cuprinzătoare, au continuat să înregistreze progrese.  UE și-a 

exprimat încrederea în faptul că aceste negocieri ar putea fi încheiate până la sfârșitul lui 2011 dacă 

Ucraina face dovada voinței politice de a rezolva chestiunile nesoluționate. Înaltul Reprezentant a 

participat la ceremonia de învestire a președintelui Ianucovici din februarie 2010, iar președintele 

Consiliului European, Van Rompuy, a efectuat o vizită la Kiev în iulie 2010. Deși în 2010, în 

Ucraina, a revenit stabilitatea politică și economică, au existat preocupări potrivit cărora 

această stabilitate a fost instaurată cu prețul unei tendințe de deteriorare a democrației. 

Această chestiune a continuat să dețină o poziție prioritară pe agenda schimburilor dintre UE 

și Ucraina. 

                                                 
16

 Parlamentul European a adoptat o rezoluție referitoare la Acordul dintre UE și Georgia 

privind facilitarea eliberării vizelor la 14 decembrie 2010 [P7_TA-PROV(2010)0464]. 
17

 Parlamentul European a adoptat o rezoluție referitoare la Acordul dintre UE și Georgia 

privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală la 14 decembrie 2010 

[P7_TA-PROV(2010)0472]. 
18

 Parlamentul European a adoptat o rezoluție referitoare la situația din Ucraina la 25 februarie 

2010 [P7_TA-PROV(2010)0035]. 
19

 Parlamentul European a adoptat o rezoluție referitoare la asistența macrofinanciară pentru 

Ucraina la 18 mai 2010 [P7_TA-PROV(2010)0169]. 
20

 Parlamentul European a adoptat o rezoluție referitoare la Ucraina la 25 noiembrie 2010 

[P7_TA-PROV(2010)0444]. 
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Negocierile cu Republica Moldova
21

 
22

 privind un nou acord de asociere au fost lansate în ianuarie 

2010 și au progresat într-un ritm adecvat de-a lungul anului. Sprijinul UE pentru procesul de 

reformă din Republica Moldova a continuat. În același timp, implicarea UE în toate eforturile de 

soluționare a conflictului transnistrean și-a menținut intensitatea, deși nu au fost vizibile multe 

progrese concrete. La 22 februarie 2010, Consiliul Afaceri Externe a adoptat concluzii privind 

Republica Moldova, precum și o decizie de prelungire a măsurilor restrictive împotriva conducerii 

regiunii Transnistria din Republica Moldova, suspendând în același timp punerea în aplicare a 

acestora până în septembrie 2010. Cu această ocazie, Consiliul și-a exprimat de asemenea regretul 

privind absența înregistrării oricăror progrese semnificative în direcția unei soluționări politice a 

conflictului transnistrean.  

Implicarea UE în Caucazul de Sud
23

 s-a menținut puternică pe parcursul lui 2010, cu întâlniri între 

Înaltul Reprezentant și președintele Georgiei la 25 martie 2010 și, respectiv, președintele Armeniei 

la 27 mai 2010. La 17 iunie 2010, s-a semnat acordul de facilitare a vizelor dintre UE și Georgia, 

urmat de acordul de readmisie la 22 noiembrie 2010. De asemenea, au continuat activitățile de 

extindere a relațiilor contractuale cu Armenia, Azerbaidjan și Georgia, care se vor baza pe 

principiile incluziunii, diferențierii și condiționalității. În mai 2010, Consiliul a autorizat 

deschiderea negocierilor cu Armenia, Azerbaidjan și Georgia în vederea acordurilor de asociere.  În 

concluziile Consiliului din 14 iunie 2010 a fost exprimat interesul pentru lansarea negocierilor 

pentru viitoarele acorduri de asociere, inclusiv înființarea unor zone de liber schimb aprofundate și 

cuprinzătoare de îndată ce țările în cauză vor întruni condițiile necesare. Negocierile cu fiecare 

dintre cele trei țări au fost lansate în iulie 2010 și, din acel moment, au progresat într-un ritm 

adecvat. Desfășurarea Misiunii de monitorizare a UE în Georgia (EUMM) a continuat. 

                                                 
21

 Parlamentul European a adoptat o rezoluție referitoare la reformele realizate și evoluția 

situației din Republica Moldova la 21 octombrie 2010 [P7_TA-PROV(2010)0385]. 
22

 Parlamentul European a adoptat o rezoluție referitoare la protocolul la Acordul de parteneriat 

și cooperare dintre CE și Republica Moldova la 24 noiembrie 2010 [P7_TA-

PROV(2010)0428]. 
23

 Parlamentul European a adoptat o rezoluție referitoare la necesitatea unei strategii UE pentru 

Caucazul de Sud la 20 mai 2010 [P7_TA-PROV(2010)0193]. 
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Evoluțiile interne din Belarus
24

 au făcut posibilă intensificarea treptată de către UE a relațiilor cu 

această țară până când evenimentele care au avut loc la sfârșitul lui 2010 au condus la o schimbare 

drastică de perspectivă. Consiliul din 25 octombrie 2010 a adoptat concluzii care au reafirmat 

disponibilitatea UE de a aprofunda relațiile și a oferi sprijin în funcție de evoluțiile pozitive în ceea 

ce privește democrația, drepturile omului și statul de drept.  Consiliul a rămas preocupat de situația 

democrației și a drepturilor omului din această țară, care a împiedicat UE să elimine pe deplin 

măsurile restrictive îndreptate împotriva anumitor funcționari din Belarus. Tendința pozitivă a fost 

întreruptă de alegerile prezidențiale din Belarus din 19 decembrie și de represiunea violentă din 

partea autorităților. Acest lucru a dat naștere unei reacții puternice a UE: la 20 decembrie, Înaltul 

Reprezentant a emis o declarație critică, urmată la 23 decembrie de o declarație comună a Înaltului 

Reprezentant și a secretarului de stat al SUA, Hillary Clinton, privind situația postelectorală. 

Asia Centrală 

De-a lungul anului 2010 a continuat punerea în aplicare a strategiei UE pentru Asia Centrală, 

inclusiv dialogul politic și cooperarea tehnică. În aprilie 2010, o reuniune ministerială UE-Asia 

Centrală s-a axat pe amenințările și provocările comune, precum terorismul, traficul de ființe umane 

și de droguri, neproliferarea și securitatea energetică. În cursul anului, au fost organizate și câteva 

alte reuniuni politice de nivel înalt. În iunie 2010, cel de al doilea raport comun Consiliu-Comisie 

privind progresele înregistrate în punerea în aplicare a strategiei pentru Asia Centrală, înaintat 

Consiliului European, a luat act de faptul că punerea în aplicare își urmează cursul stabilit și că o 

atenție suplimentară ar trebui acordată creșterii vizibilității eforturilor UE în regiune și intensificării 

cooperării pe marginea chestiunilor politice.   Au avut loc numeroase contacte între RSUE pentru 

Asia Centrală și țările din regiune, precum și cu părțile terțe privind situația din regiune. 

                                                 
24

 Parlamentul European a adoptat o rezoluție referitoare la situația societății civile și a 

minorităților naționale din Belarus la 10 martie 2010 [P7_TA-PROV(2010)0055]. 
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UE și-a menținut preocupările vizând situația drepturilor omului din Asia Centrală; aceste 

chestiuni au fost aduse în discuție în toate reuniunile la nivel înalt desfășurate cu totalitatea țărilor în 

cauză. În conformitate cu strategia pentru Asia Centrală, UE a instituit dialoguri privind drepturile 

omului cu toate țările din regiune. (Pe parcursul lui 2010, au avut loc astfel de consultări cu țările 

din Asia Centrală. În ceea ce privește Uzbekistanul, în urma unei examinări a situației, la 25 

octombrie 2010, Consiliul a adoptat un set de concluzii care au salutat cooperarea constructivă 

dintre UE și Uzbekistan într-un o serie de domenii, exprimând în același timp o preocupare 

profundă cu privire la situația drepturilor omului din Uzbekistan.  

UE a colaborat îndeaproape cu ONU, OSCE și alți actori internaționali pentru a ajuta Kârgâzstanul 

să răspundă tulburențelor politice din aprilie și mișcărilor din iunie 2010. Implicarea UE, în privința 

căreia RSUE a jucat un rol semnificativ, s-a reflectat într-o serie de declarații publice ale Înaltului 

Reprezentant și ale Președinției.  

Balcanii de Vest 

Balcanii de Vest au rămas o prioritate maximă pentru UE de-a lungul anului 2010. Înaltul 

Reprezentant a vizitat Sarajevo, Pristina și Belgrad în februarie 2010 pentru a încuraja dialogul 

politic și progresul în direcția UE. Președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, a 

vizitat regiunea, exprimând un mesaj larg de sprijin în vederea perspectivei europene a acestora.  

Odată cu Misiunea de poliție a UE și EUFOR ALTHEA în Bosnia și Herțegovina, precum și cu 

Misiunea UE de sprijinire a supremației legii în Kosovo (EULEX Kosovo), regiunea găzduiește trei 

misiuni PSAC importante, contribuind în mod semnificativ la stabilitate, reforma sectorului de 

securitate și supremația legii.  

La 8 noiembrie 2010, Consiliul a decis să ridice obligativitatea vizelor pentru cetățenii din Albania 

și Bosnia și Herțegovina
25

, cu efect de la 15 decembrie.  În decembrie, Consiliul a luat act de 

intenția Comisiei de lansa un dialog privind liberalizarea vizelor cu Kosovo după îndeplinirea 

tuturor condițiilor, precum și de intenția Comisiei, înainte de lansarea unui astfel de dialog, de a 

comunica Consiliului evaluarea sa în ceea ce privește îndeplinirea acestor condiții. 

                                                 
25

 Parlamentul European a adoptat o rezoluție referitoare la țările terțe ai căror resortisanți 

trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe ale statelor membre (inclusiv 

liberalizarea vizelor pentru Albania și Bosnia și Herțegovina) la 7 octombrie 2010 [P7_TA-

PROV(2010)0349]. 
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Procesul de stabilizare și de asociere (PAA) a oferit în continuare principalul cadru de politici 

pentru relațiile și negocierile cu țările din Balcanii de Vest. În 2010, Consiliul și-a reafirmat 

angajamentul fără echivoc față de perspectiva europeană a Balcanilor de Vest, astfel cum a fost 

reconfirmată în cadrul reuniunii la nivel înalt privind Balcanii de Vest de la Sarajevo din 2 iunie 

2010, care rămâne esențială pentru stabilitatea, reconcilierea și pentru viitorul regiunii.  De 

asemenea, acesta a reafirmat necesitatea respectării unei condiționalități echitabile și riguroase în 

cadrul PAA și în conformitate cu consensul reînnoit privind extinderea aprobat de Consiliul 

European din 14-15 decembrie 2006. 

UE a reafirmat importanța cooperării regionale și a bunelor relații de vecinătate în cadrul 

procesului de apropiere de UE. Deși în 2010 s-au înregistrat progrese semnificative, toate părțile se 

confruntă încă cu provocări. Acestea cuprind dialogul politic constructiv, consolidarea supremației 

legii, inclusiv garantarea libertății de exprimare, combaterea corupției și a criminalității organizate, 

eficacitatea și independența sistemului judiciar și îmbunătățirea capacității administrative, precum și 

abordarea și soluționarea chestiunilor bilaterale deschise. Procesul de Cooperare în Europa de Sud-

Est a jucat un rol pozitiv în acest context. Consiliul de Cooperare Regională a continuat 

consolidarea cooperării în regiune cu privire la o serie de chestiuni-cheie.  

În 2010 au fost evidente progresele substanțiale ale Croației în negocierile de aderare, care au ajuns 

în etapa finală. Consiliul a încurajat Croația să soluționeze toate chestiunile bilaterale restante, în 

special litigiile privind frontierele, ținând seama de importanța unor bune relații de vecinătate. 

Ca urmare a cererii Serbiei de aderare la UE din 2009, la 25 octombrie 2010 Consiliul a solicitat 

Comisiei să pregătească un aviz.  

Acordul de stabilizare și de asociere UE-Muntenegru (ASA) a intrat în vigoare la 1 mai 2010. 

Consiliul European a acordat Muntenegrului statutul de țară candidată la 16 decembrie 2010. 

Acordurile interimare dintre UE și Bosnia și Herțegovina, precum și dintre UE și Serbia - care au 

intrat în vigoare la 1 februarie 20010 -, au continuat să fie puse în aplicare în așteptarea finalizării 

tuturor procedurilor pentru intrarea în vigoare a ASA. 
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În cazul Bosniei și Herțegovinei
26

, în decembrie 2010, în urma alegerilor din 3 octombrie, 

Consiliul și-a reiterat apelul la o angajare constructivă în dialogul politic în vederea elaborării unei 

viziuni comune privind viitorul țării și a înscrierii agendei UE în centrul programului guvernelor. 

Misiunea de poliție a UE în Bosnia și Herțegovina și-a continuat activitatea. EUFOR Althea a 

continuat să funcționeze în mod eficient, iar situația în materie de securitate a rămas în general 

calmă și stabilă. În Kosovo
27

, UE, prin reprezentantul său special (RSUE Kosovo) și Misiunea UE 

de sprijinire a supremației legii în Kosovo (EULEX Kosovo), își menține prezența fermă, 

încurajând respectarea drepturilor omului, protecția minorităților și protecția patrimoniului cultural 

și religios. În 2010, printre domeniile de interes ale RSUE s-au numărat sprijinul acordat procesului 

politic și contribuția la cooperarea și stabilitatea regionale. Misiunea UE de sprijinire a supremației 

legii în Kosovo (EULEX Kosovo) și-a menținut rolul său important de agent al stabilității.  

 În decembrie 2010, Consiliul a reafirmat faptul că UE este pregătită să faciliteze un proces de 

dialog între Belgrad și Pristina, salutat prin Rezoluția 64/298 a Adunării Generale a ONU, pentru 

promovarea cooperării, realizarea de progrese pe calea către UE și îmbunătățirea vieții populației. 

Procesul de dialog în sine ar fi un factor de pace, securitate și stabilitate în regiune.) Consiliul a 

salutat angajamentul Pristinei și al Belgradului de a se implica pe această bază și a îndemnat cele 

două țări să dea dovadă de spirit constructiv.  

În decembrie 2010, Consiliul a încurajat în mod ferm partidele politice din Albania
28

 să depășească 

impasul politic actual - care durează din momentul alegerilor din iunie 2009 - prin instituirea unui 

dialog politic constructiv și susținut pentru a avansa în reformele solicitate de UE, inclusiv pentru a 

asigura funcționarea adecvată a Parlamentului. 

                                                 
26

 Parlamentul European a adoptat o rezoluție referitoare la Bosnia și Herțegovina la 17 iunie 

2010 [P7_TA-PROV(2010)0238]. 
27

 Parlamentul European a adoptat o rezoluție referitoare la Kosovo la 8 iulie 2010 [P7_TA-

PROV(2010)0281]. 
28

 Parlamentul European a adoptat o rezoluție referitoare la Albania la 8 iulie 2010 [P7P7_TA-

PROV(2010)0282]. 
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În Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (FYROM), coaliția guvernamentală formată în 2008 

a rămas funcțională și stabilă. În concluziile sale din decembrie 2010, Consiliul a luat act de 

recomandarea Comisiei de a deschide negocieri de aderare și și-a reafirmat disponibilitatea de a 

reveni asupra acestei chestiuni în cursul următoarei președinții. 

Este esențială menținerea unor relații de bună vecinătate, inclusiv găsirea, sub egida ONU, a unei 

soluții negociate și reciproc acceptate privind problema denumirii acestei țări.  

 

Asia 

Deoarece influența Chinei
29

 în afacerile regionale și mondiale a continuat să crească, UE a încurajat 

China să joace rolul care îi revine în promovarea stabilității regionale și să se implice în mod activ 

în căutarea de soluții la crizele regionale și la abordarea provocărilor globale. În cursul primei 

perioade a anului, s-a pus accentul pe consolidarea relațiilor bilaterale ale celor două părți în cadrul 

post-Lisabona. Vizita Colegiului Comisiei în China în luna mai, precum și primul dialog strategic dintre 

consilierul de stat Dai Bingguo și Înaltul Reprezentant, care a avut loc în septembrie, tot în China, a 

contribuit la consolidarea înțelegerii reciproce. În contextul unei reexaminări de către UE a partenerilor 

săi strategici, Consiliul European a convenit la 16 septembrie asupra necesității ca Europa să își 

promoveze interesele și valorile în fața Chinei într-un mod mai ferm și într-un spirit de reciprocitate și 

de beneficiu reciproc. Acest lucru a servit drept bază celui de al 13-lea summit UE-China din 6 

octombrie de la Bruxelles. UE este preocupată de deteriorarea situației drepturilor omului în China. 

Reacția Chinei față de decizia acordării Premiului Nobel pentru pace disidentului încarcerat Liu 

Xiaobo
30

 a complicat relațiile bilaterale în ultimele zile ale lui 2010.  

În contextul examinării în curs de desfășurare a partenerilor strategici ai UE, Înaltul Reprezentant a 

înaintat Consiliului European din decembrie 2010 un prim raport intermediar privind parteneriatul 

strategic cu China. Această discuție va fi integrată în pregătirile pentru cel de al 14-lea summit, 

împreună cu contactele la nivel înalt în desfășurare între cele două părți.  

                                                 
29

 Parlamentul European a adoptat o rezoluție referitoare la situația din Tibet: planurile de a 

transforma limba chineză în principala limbă de predare la 25 noiembrie 2010 [P7_TA-

PROV(2010)0449]. 
30

 Parlamentul European a adoptat o rezoluție referitoare la încălcările drepturilor omului în 

China, în special în cazul lui Liu Xiaobo la 22 ianuarie 2010 [P7_TA-PROV(2010)0006]. 
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Reuniunea la nivel înalt UE-Japonia (28 aprilie 2010) a fost încununată de succes. În cursul anului 

2010, UE și Japonia au cooperat în cadrul echipelor provinciale de reconstrucție din Afganistan și 

au decis să continue dezvoltarea cooperării în consolidarea capacităților polițienești afgane, precum 

și să organizeze un seminar de consolidare a capacităților în Tadjikistan, care să aibă drept scop 

sporirea capacităților de gestionare a frontierelor. Pentru prima dată, Japonia și-a exprimat interesul 

de a contribui cu personal civil la misiunile civile PSAC. A existat o interacțiune fructuoasă între 

NAVFOR ATALANTA a UE și unitățile Forței Maritime de Autoapărare a Japoniei. UE și Japonia 

și-au coordonat de asemenea sprijinul pentru activitățile centrului regional de formare profesională, 

planificat la Djibouti, și ale centrelor pentru schimburi de informații din Yemen, Kenya și Tanzania. 

La reuniunea la nivel înalt dintre UE și Republica Coreea (6 octombrie 2010), UE a semnat un 

acord de liber schimb cu Coreea de Sud și și-a îmbunătățit relațiile cu Seoul, trecând la un 

parteneriat strategic.  În cursul lui 2010, UE a formulat declarații prin care a condamnat acțiunile 

Republicii Populare Democrate Coreene care au fost direcționate împotriva Republicii Coreea și 

care au avut ca rezultat pierderea de vieți omenești.  

În Afganistan
31

, procesul de tranziție vizând predarea treptată a responsabilităților către guvernul afgan 

a început în 2010, odată cu conferințele de la Londra și de la Kabul și cu summitul NATO de la 

Lisabona. S-au intensificat de asemenea asistența civilă și cooperarea regională. Pentru prima dată la 

Kabul, a fost numită o persoană cu dublu mandat, șef de delegație/RSUE, pentru a consolida 

prezența UE pe teren, astfel cum se prevede în planul de acțiune.  Mai mult, UE a desfășurat în 

Afganistan o echipă de evaluare a alegerilor pentru alegerile parlamentare din 2010.  Misiunea de poliție 

a UE în Afganistan (EUPOL AFGHANISTAN) a contribuit în continuare la pacea, securitatea și 

siguranța poporului afgan într-o societate întemeiată pe statul de drept. 

                                                 
31

 Parlamentul European a adoptat o rezoluție referitoare o nouă strategie pentru Afganistan la 

16 decembrie 2010 [P7_TA-PROV(2010)0490]. 



 

 

12562/11   nt/EN/ao 29 

ANEXĂ DG K   RO 

UE a organizat cel de-al doilea summit ad-hoc al său cu Pakistanul
32

 la 4 iunie 2010. Pentru a sprijini 

dialogul strategic, UE și Pakistanul au convenit să elaboreze un plan de angajament pe 5 ani, având 

obiective specifice pentru acțiunile comune. În vara lui 2010, UE a reacționat rapid la unele dintre cele 

mai grave inundații din istoria Pakistanului, care au afectat mai mult de 20 de milioane de oameni. 

Consiliul European din 16 septembrie 2010 a convenit asupra elaborării unui pachet cuprinzător de 

măsuri pe termen scurt, mediu și lung în domeniul umanitar, comercial și al dezvoltării. Înaltul 

Reprezentant și ministrul de externe pakistanez au găzduit împreună o reuniune ministerială a „Grupului 

Prietenilor Pakistanului Democratic” la 15 octombrie 2010 la Bruxelles. În comunicatul comun care a 

urmat reuniunii, Pakistanul s-a angajat să ducă la îndeplinire reforme economice și instituționale. 

Punerea în aplicare a planului UE de consolidare a acțiunii UE în Afganistan și Pakistan a început în 

2010 în contextul multiplicării conflictelor în ambele țări.  

În 2010, relațiile UE-India au fost dominate de o dinamică fermă în direcția consolidării 

dimensiunii politice și strategice a parteneriatului strategic, a cărui dezvoltare rămâne insuficientă.  

Prima vizită în India a Înaltului Reprezentant, în luna iunie, a marcat o etapă de referință din acest 

punct de vedere.  În decembrie 2010, a avut loc cel de al 11-lea summit UE-India, coprezidat de 

președinții Van Rompuy și Barroso. Adoptarea unei declarații UE-India privind terorismul 

internațional în cursul summitului a reprezentant un pas semnificativ în sensul consolidării relației 

politice și strategice, la fel ca și acordul de a axa viitoarea cooperare concretă în materie de 

securitate pe domeniul combaterii terorismului, al securității informatice și al combaterii pirateriei.  

În toate aceste reuniuni, au fost discutate de asemenea crizele regionale din Asia de Sud și alte 

chestiuni globale de interes comun. În 2010 a avut de asemenea loc o altă reuniune în cadrul 

dialogului India-UE privind drepturile omului (în cursul căreia a fost transmisă autorităților indiene 

o listă cu 20 de apărători proeminenți ai drepturilor omului a căror situație este monitorizată 

îndeaproape de UE), precum și vizita anuală - devenită acum obișnuită - a șefilor de misiune ai UE 

în Kashmir.  
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 Parlamentul European a adoptat o rezoluție referitoare la libertatea religioasă în Pakistan la 20 

mai 2010 [P7_TA-PROV(2010)0194]. 
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În 2010, drepturile omului au reprezentat în continuare o problemă majoră în relațiile UE-Sri 

Lanka, UE retrăgând concesiile comerciale GSP+ în luna august, în absența unei foi de parcurs 

care să alinieze țara la obligațiile sale internaționale.  Cu toate acestea, UE păstrează deschisă 

posibilitatea reînnoirii dialogului cu Colombo, plecând de la anumite chestiuni sectoriale de interes 

comun.  

UE și-a menținut abordarea complexă cu privire la Birmania/Myanmar. Aceasta a presupus 

menținerea măsurilor restrictive existente, continuând în același timp furnizarea de ajutor umanitar 

și asistență pentru dezvoltare. Dialogul și contactele cu autoritățile au fost menținute în cadrul 

ASEM și ASEAN. UE a continuat să sprijine eforturile ONU. În conformitate cu concluziile 

Consiliului din 26 aprilie 2010, UE și-a dus mai departe eforturile de a iniția contacte cu autoritățile 

din Birmania/Myanmar, precum și cu membrii partidelor de opoziție și ai partidelor etnice, inclusiv 

cu Aung San Suu Kyi, cu privire la procesele politice ale țării.  UE a regretat faptul că autoritățile 

nu au întreprins măsurile necesare pentru a asigura un proces electoral liber, echitabil și incluziv cu 

ocazia alegerilor din 7 noiembrie. UE și-a păstrat angajamentul de a contribui la o tranziție pașnică 

înspre un sistem de guvernare legitim și civil, precum și de a încerca să elibereze toți prizonierii 

politici.  

UE a continuat dialogul său politic cu ASEAN la nivel ministerial printr-o reuniune care a avut loc 

în mai 2010. Această întrunire a reafirmat importanța strategică a cooperării și a relațiilor UE-

ASEAN. Cu această ocazie, miniștrii au salutat progresele înregistrate în modificarea Tratatului de 

amiciție și cooperare din Asia de Sud-Est (TAC) pentru a permite UE să devină parte la tratat și și-

au manifestat interesul față de aderarea UE la TAC. UE a înregistrat de asemenea progrese 

substanțiale în negocierile privind APC cu o serie de țări ale ASEAN, în special cu Vietnamul și 

Filipine
33

. Acordurile cu aceste două țări au fost parafate. Deși și-a menținut obiectivul strategic 

privind un acord de liber schimb interregional, UE a continuat să urmărească acordurile de liber 

schimb bilaterale cu țările ASEAN relevante și a convenit să lanseze negocieri cu Malaysia
34

 și 

Singapore. 

                                                 
33

 Parlamentul European a adoptat o rezoluție referitoare la Filipine la 22 ianuarie 2010 [P7_TA-

PROV(2010)0007]. 
34

 Parlamentul European a adoptat o rezoluție referitoare la situația din Malaysia: practica 

pedepsei prin flagelare la 16 decembrie 2010 [P7_TA-PROV(2010)0494]. 
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Cel de al optulea summit ASEM (Reuniunea Asia-Europa) s-a desfășurat la Bruxelles la 4-5 

octombrie 2010, cu participarea a 46 de șefi de stat sau de guvern, împreună cu președintele 

Consiliului European, președintele Comisiei Europene și secretarul-general al ASEAN, abordând 

chestiuni precum ameliorarea guvernanței economice globale, dezvoltarea durabilă, problemele 

globale, problemele regionale, relațiile interpersonale dintre Asia și Europa și viitorul ASEM-ului. 

Pe lângă obișnuita declarație a președintelui, summitul a avut drept rezultat și o „Declarație privind 

o guvernanță globală mai eficientă”, care a contribuit la atragerea atenției asupra acestui subiect în 

perioada premergătoare summitului G-20 de la Seoul.  

Africa  

În 2010, UE a continuat să dezvolte parteneriatul său strategic cu Uniunea Africană (UA) și cu 

organizațiile regionale africane. Strategia comună Africa-UE a rămas principalul cadru 

transcontinental de politici . Cel de al doilea plan de acțiune al acesteia (2011-2013) a fost adoptat 

în cadrul celui de al treilea summit UE-Africa
35

 din noiembrie 2010. O serie de alte reuniuni 

importante au avut loc de-a lungul anului, în special cea de a treia reuniune consultativă mixtă 

dintre COPS UE și COPS UA.  

În ceea ce privește Parteneriatul pentru pace și securitate, s-au realizat progrese în operaționalizarea 

arhitecturii africane de pace și securitate. Primul ciclu continental de formare, care a evaluat 

capacitatea UA de a planifica, gestiona și desfășura o operație de sprijinire a păcii condusă de UA, 

s-a încheiat cu succes.  

Printre realizările majore din domeniul guvernanței democratice și al drepturilor omului s-au 

numărat lansarea platformei UE-Africa pentru dialogul privind guvernanța, sprijinul financiar al UE 

acordat Fondului de asistență electorală al UA, o mai bună coordonare între misiunile de observare 

a alegerilor ale UE și UA, organizarea unor seminarii ale societății civile privind drepturile omului, 

un dialog bianual UE-UA referitor la drepturile omului și sprijinirea structurilor Mecanismului 

african de evaluare inter pares. 
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 Parlamentul European a adoptat o rezoluție referitoare la viitorul Parteneriatului strategic UE-

Africa în urma celui de-al treilea summit UE-Africa la 15 decembrie 2010 [P7_TA-

PROV(2010)0482]. 
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În 2010, au fost luate măsuri suplimentare pentru consolidarea parteneriatului strategic al UE cu 

Africa de Sud. Cel de al treilea summit anual Africa de Sud-Uniunea Europeană s-a desfășurat la 

28 septembrie 2010, oferind oportunitatea implicării Africii de Sud ca actor principal în Africa și ca 

potențial mediator, în special în privința schimbărilor climatice și a construirii unui sistem 

multilateral eficace. Alte reuniuni importante organizate în cursul anului includ reuniunea la nivel 

ministerial pentru dialog politic de la Bruxelles, din 11 mai 2011, coprezidată de ÎR și ministrul 

sud-african al relațiilor internaționale și al cooperării, precum și vizita din octombrie a ÎR în Africa 

de Sud. 

În regiunea Sahel, au rămas prezente problemele strâns legate din domeniul securității și al dezvoltării. 

A continuat traficul ilicit, iar atacurile, răpirile și asasinările cetățenilor europeni de către Al-Qaeda în 

Maghrebul islamic au fost în creștere în 2010. Amenințările transfrontaliere în materie de securitate, 

combinate cu tensiunile interne nesoluționate, fragilitatea și capacitățile insuficiente ale statelor, lipsa 

educației și a oportunităților de ocupare a forței de muncă, în special în rândul tinerilor, au împiedicat 

eforturile de dezvoltare. Acest lucru a condus la elaborarea unei strategii a UE pentru securitate și 

dezvoltare în regiunea Sahel. Plecând de la angajamentele naționale, bilaterale și multilaterale existente, 

UE va colabora îndeaproape cu autoritățile țărilor din regiune, societatea civilă și organismele regionale 

și internaționale, inclusiv cu Comunitatea Economică a Statelor din Africa de Vest (ECOWAS).  

Situația politică și în materie de securitate din Guineea-Bissau a continuat să se înrăutățească, în 

aprilie având loc o revoltă militară condamnată puternic de UE, urmată de numirea persoanelor 

implicate în evenimente anticonstituționale și alt tip de evenimente ilegale în poziții militare de 

vârf, care a fost de asemenea respinsă cu fermitate de Înaltul Reprezentant al UE. Având în vedere 

aceste evenimente negative, UE a decis să încheie EU SSR GUINEA BISSAU, misiunea sa PSAC, 

și să analizeze eventuala inițiere a unei proceduri în temeiul articolului 96 din Acordul de la 

Cotonou și a unor posibile sancțiuni. 
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În Guineea, situația politică s-a îmbunătățit odată cu încheierea pașnică a primelor alegeri libere și 

transparente de la independența țării și venirea la putere a noului președinte în luna decembrie. 

Acestea au marcat o etapă importantă în progresul înregistrat de Guineea înspre democratizare și 

statul de drept.  UE a menținut în vigoare o serie de instrumente: măsuri în temeiul articolului 96, 

măsuri restrictive, inclusiv sancțiuni, un embargo asupra armelor, precum și o înghețare a activelor 

la adresa membrilor regimului militar aflat la putere și a persoanelor asociate acestora.   

În Côte d'Ivoire
36

, rezultatele celei de a doua runde a alegerilor prezidențiale organizate la 28 

noiembrie, deși recunoscute de comunitatea internațională, nu au fost acceptate de președintele în 

exercițiu. Acest lucru a condus la o criză majoră. UE a sprijinit cu fermitate ONU, precum și 

asumarea responsabilității și a rolului de conducere de către partea africană, și în special eforturile 

ECOWAS și ale Uniunii Africane. UE a impus sancțiuni asupra președintelui în exercițiu și a altor 

persoane implicate în acțiuni ilegale, violente și antidemocratice și, în decembrie 2010, a extins lista 

pentru a include atât persoanele, cât și entitățile relevante. 

UE a fost un partener-cheie în Cornul Africii în 2010, demonstrându-și angajamentul neîntrerupt 

față de această zonă prin adoptarea concluziilor Consiliului din luna iunie. În cadrul acestora, Înaltul 

Reprezentant și Comisia au fost invitate să formuleze propuneri pentru o strategie cuprinzătoare a 

UE în ceea ce privește relațiile cu Cornul Africii. 

În 2010, UE și-a intensificat eforturile de combatere a pirateriei în largul coastelor Somaliei printr-o 

abordare cuprinzătoare care include operația PSAC EU NAVFOR Atalanta și lupta împotriva 

cauzelor profunde ale pirateriei în Somalia (a se vedea mai jos partea privind operațiile din cadrul 

capitolului E, „Creșterea eficienței, a capacității și a coerenței”). 

În Somalia, UE a fost implicată în mod activ în susținerea unei soluții pașnice și durabile la criza 

somaleză în cadrul Acordului de la Djibouti, în strânsă cooperare cu ONU și UA. UE și-a consolidat 

angajamentul față de o abordare cuprinzătoare în cazul Somaliei, care să includă aspectele politice, 

umanitare, de securitate și de dezvoltare. Aceasta a lansat o misiune PSAC pentru instruirea forțelor 

de securitate somaleze (EUTM Somalia).   
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 Parlamentul European a adoptat o rezoluție referitoare la situația Côte d'Ivoire la 16 

decembrie 2010 [P7_TA-PROV(2010)0492]. 
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În Sudan, alegerile din aprilie 2010 și în special pregătirile pentru referendumul privind 

autodeterminarea în Sudanul de Sud din ianuarie 2011 au fost predominante pe agendă. UE a 

observat alegerile și pregătirile, inclusiv înregistrarea votanților, pentru referendum. UE a 

continuat să sprijine Grupul la nivel înalt de punere în aplicare al UA pentru Sudan, care a 

oferit o asistență semnificativă părților la Acordul global de pace în negocierile acestora 

referitoare la chestiunile nesoluționate și la chestiunile postreferendum. În cursul anului 2010, 

RSUE pentru Sudan s-a axat pe punerea în aplicare a Acordului global de pace în Sudan, în 

special organizarea unor alegeri general în aprilie și pregătirea referendumului privind 

autodeterminarea în Sudanul de Sud în ianuarie 2011, precum și negocierile de la Doha 

referitoare la obținerea unui acord de pace global și durabil pentru Darfur. 

În Madagascar
37

, după răsturnarea ilegală a guvernului în 2009, Consiliul a decis în iunie să adopte 

măsuri în conformitate cu articolul 96 din Acordul de la Cotonou, care au afectat ajutorul UE. 

Aceste măsuri au completat măsurile introduse anterior de UA. UE a sprijinit medierea efectuată de 

Comunitatea de Dezvoltare a Africii de Sud. 

În zona Marilor Lacuri, au existat progrese continue în relațiile dintre Republica Democratică Congo 

(RDC)
38

 
39

 și Rwanda. Procesul de pace în curs de desfășurare în estul RDC a rămas complex din punct 

de vedere politic și militar, iar situația privind drepturile omului și buna guvernanță în interiorul țării este 

în continuare gravă. UE și-a menținut implicarea în reforma sectorului de securitate prin prezența a două 

misiuni PSAC, EUSEC și EUPOL, ale căror mandate au fost reînnoite și aliniate.  RSUE pentru 

regiunea Marilor Lacuri a asigurat în continuarea monitorizarea proceselor politice regionale din 

regiunea Marilor Lacuri (Goma, Nairobi, Juba și Burundi), inclusiv a mecanismelor procesului care 

urmează instaurării păcii. Mai mult, RSUE s-a implicat în mod activ în chestiuni îngrijorătoare 

importante pentru UE: lupta împotriva violenței sexuale în RDC, lupta împotriva exploatării ilegale a 

resurselor naturale și lupta împotriva FDLR din diasporă. RSUE a furnizat orientări politice la nivel 

local celor două misiuni PSAC în RDC (EUPOL și EUSEC). 

                                                 
37

 Parlamentul European a adoptat o rezoluție referitoare la situația din Madagascar la 11 

februarie 2010 [P7_TA-PROV(2010)0032]. 
38

 Parlamentul European a adoptat o rezoluție referitoare la situația din Republica Democrată 

Congo: cazul lui Floribert Chebeya Bahizire la 17 iunie 2010 [P7_TA-PROV(2010)0244] 
39

  Parlamentul European a adoptat o rezoluție referitoare la cazurile de nerespectare a drepturilor 

omului și justiției în Republica Democratică Congo la 7 octombrie 2010 (P7_TA-

PROV(2010)0350). 
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S-au notat progrese și în cadrul procesului de pace din Burundi. Mișcarea rebelă FNL a depus 

armele, s-a demobilizat și s-a transformat într-un partid politic. Ciclul electoral din 2010 (alegeri 

prezidențiale, legislative și locale) s-a desfășurat în bune condiții, după cum a confirmat misiunea 

europeană de observare a alegerilor.  

America de Nord și America Latină 

În cursul anului 2010, parteneriatul strategic dintre UE și Statele Unite s-a consolidat și mai mult.  

Contactele dintre Înaltul Reprezentant și secretarul de stat Clinton au fost frecvente și apropiate. 

Acest lucru a fost evident în special în urma cutremurului din Haiti din luna ianuarie și în ceea ce 

privește mobilizarea sprijinului internațional pentru Pakistan după dezastrul provocat de inundațiile 

de la mijlocul anului.   

Summitul UE-SUA
40

 de la Lisabona din 20 noiembrie 2010 s-a concentrat pe locurile de muncă și 

creșterea economică, provocările globale, securitatea cetățenilor și politica externă. Acesta a 

evidențiat securitatea informatică drept o provocare majoră în materie de securitate și un domeniu-

cheie pentru cooperare UE-SUA și a instituit un grup de lucru UE-SUA privind această chestiune. 

A fost subliniată importanța Consiliului Economic Transatlantic, care s-a reunit la 17 decembrie 

2010, evidențiindu-se totodată rolul acestuia în stimularea comerțului și în crearea de locuri de 

muncă. De asemenea, summitul UE-SUA a acordat dialogului pentru dezvoltare UE-SUA un nou 

mandat de elaborare a unui plan de activitate pentru o cooperare îmbunătățită în privința eficacității 

ajutorului înaintea celui de al patrulea forum la nivel înalt privind eficacitatea ajutorului de la 

Busan, în luna noiembrie 2011. Summitul a fost precedat de o reuniune ministerială a Consiliului 

Energie UE-SUA, coprezidat de Înaltul Reprezentant/vicepreședinte și secretarul de stat Clinton. 

Programul nuclear iranian a continuat să reprezinte o preocupare serioasă atât pentru UE, cât și 

pentru SUA. Consultări strânse UE-SUA au însoțit discuțiile dintre Iran și China, Franța, Germania, 

Rusia, RU, SUA și Înaltul Reprezentant al UE. Adoptarea RCSONU 1929, care a lărgit gama 

măsurilor restrictive împotriva Iranului, a fost sprijinită ferm atât de UE, cât și de SUA. 
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 Parlamentul European a adoptat o rezoluție referitoare la viitorul Summit UE-SUA și la 

Consiliul Economic Transatlantic la 11 noiembrie 2010 [P7_TA-PROV(2010)0396]. 
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Cooperarea UE-SUA s-a extins la un număr în creștere de operații de gestionare a crizelor, 

inclusiv EUTM Somalia, EUNAVFOR Atalanta, Misiunea UE de sprijinire a supremației legii în 

Kosovo (EULEX ), în cadrul cărora SUA a contribuit cu personal detașat. În Afganistan, eforturile 

s-au concentrat pe cooperarea EUPOL cu Comandamentul tranziției comune în materie de 

securitate pentru Afganistan (CSTC-A), misiunea de formare condusă de SUA, care, în momentul 

actual, este asociată noii misiuni de formare a NATO pentru Afganistan (NTM-A).  La 18 

noiembrie, a fost încheiat un acord de securitate spațială UE-SUA privind cooperarea în materie de 

cercetare. Cooperare UE-SUA s-a extins și la formări și exerciții. SUA a participat ca observator la 

MILEX 10, cel de al cincilea exercițiu militar al UE din luna iunie. 

UE și SUA și-au continuat cooperarea strânsă privind lupta împotriva terorismului, inclusiv prin 

acordul privind programul de urmărire a finanțărilor în scopuri teroriste. În plus, negocierile 

referitoare la un acord privind Registrul nominal al pasagerilor au fost lansate pe baza mandatelor 

adoptate în decembrie. 

Summitul UE-Canada
41

 de la Bruxelles, din mai 2010, a oferit ocazia unor ample discuții. Acestea 

au inclus o revizuire a agendei bilaterale, axându-se pe negocierile în curs dedicate unui acord 

economic și comercial cuprinzător, cooperarea în domeniul politicii externe și de securitate, 

chestiunile internaționale, precum și președinția canadiană a G8. De-a lungul anului 2010, Canada 

și-a menținut implicarea în misiunile PSAC ale UE în Afganistan, teritoriile palestiniene și Kosovo. 

Observatorii canadienii au participat la misiunile UE de observare a alegerilor din Sudan, Etiopia și 

Burundi. Consiliul a adoptat un mandat de negociere pentru un acord-cadru îmbunătățit între UE și 

Canada la 6 decembrie. 
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 Parlamentul European a adoptat o rezoluție referitoare la summitul UE-Canada la 5 mai 2010 

[P7_TA-PROV(2010)0142]. 
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Relațiile politice cu America Latină și zona Caraibilor
42

 s-au consolidat în continuare în 2010. 

Cea de-a șasea Reuniune la nivel înalt UE-America Latină și zona Caraibilor a avut loc la Madrid la 

18 mai 2010, cu participarea președinților Consiliului European și Comisiei Europene și a Înaltului 

Reprezentant. La reuniune, au fost finalizate negocierile în vederea unui acord de asociere cu 

America Centrală; au fost reluate, după un lung impas, negocierile în vederea unui acord de 

asociere cu Mercosur, a fost lansată Facilitatea de investiții pentru America Latină (LAIF), s-a luat 

decizia instituirii unei Fundații UE-ALC și a fost adoptat un plan de acțiune în vederea susținerii 

punerii în aplicare a acțiunilor concrete în domenii-cheie. În marja reuniunii, a avut loc o serie de 

întâlniri importante, inclusiv o reuniune a miniștrilor de externe UE-ALC. 

Reuniunea la nivel înalt UE-Mexic (16 mai) a adoptat în mod formal Planul executiv comun în 

cadrul Parteneriatului strategic UE-Mexic și s-a convenit asupra importanței lansării dialogurilor 

sectoriale de politică privind aspecte macroeconomice și securitatea. 

Reuniunea la nivel înalt cu Chile (17 mai) a confirmat faptul că punerea în aplicare a acordului de 

asociere în ultimii ani a fost un succes. Aceasta s-a concentrat de asemenea asupra situației de după 

cutremurul din februarie 2010. 

Pe lângă relansarea negocierilor în vederea unui acord de asociere, Reuniunea la nivel înalt cu 

Mercosur (17 mai) a condus la angajamente din partea liderilor privind evitarea protecționismului, 

privind instituirea unei cooperări mai strânse în domeniul științei și tehnologiei și privind creșterea 

cooperării în forurile internaționale. 

Reuniunea la nivel înalt cu Comunitatea Andină (19 mai) a salutat finalizarea negocierilor în 

vederea unui acord comercial cu Columbia și Peru și s-a angajat la accelerarea cooperării împotriva 

drogurilor. 

Reuniunea la nivel înalt cu America Centrală din 19 mai a convenit asupra intensificării cooperării 

în materie de securitate și chestiuni legate de schimbările climatice. 
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 Parlamentul European a adoptat o rezoluție referitoare la strategia UE în relațiile cu America 

Latină la 5 mai 2010 [P7_TA-PROV(2010)0141]. 
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Reuniunea la nivel înalt a Forumului UE - zona Caraibilor al statelor din Africa, zona 

Caraibilor și Pacific (CARIFORUM) din 17 mai a susținut reînnoirea dialogului politic regional, 

lansat anterior în cursul primăverii, a decis lansarea acțiunilor în vederea unei strategii comune UE-

zona Caraibilor și a adoptat un cadrul general. 

Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană (EUROLAT) a contribuit la Reuniunea la nivel 

înalt de la Madrid prin prezentarea, la 15 mai, a unei serii de recomandări privind aspecte precum 

cooperarea biregională, procesele de integrare regională, Fundația UE-ALC, migrația, schimbările 

climatice, energia din surse regenerabile și criza financiară. 

Reuniunea la nivel înalt UE-Brazilia din iulie 2010 a confirmat soliditatea relației noastre 

strategice. Aceasta s-a concentrat asupra schimbărilor climatice, crizei economice și financiare 

internaționale și G-20. Au fost semnate acordurile în materie de aviație civilă și a fost lansată o 

inițiativă de cooperare triunghiulară în domeniul bioenergiei cu Mozambicul. 

Cea de-a cincea sesiune a dialogului politic UE-Cuba
43

 a avut loc la 10 iunie la Paris. Au fost aduse 

în discuție aspecte legate de drepturile omului, precum și agenda internațională, în special 

schimbările climatice. CAE din 25 octombrie a mandatat ÎR să facă o analiză a pașilor întreprinși de 

guvernul cubanez și să conducă un proces de reflecție asupra implicațiilor acestora pentru UE. Ca 

parte a procesului de reflecție și pe baza poziției comune, ÎR a fost mandatat să examineze situația 

și să transmită rapoarte privind progresele. 

În urma cutremurului tragic din Haiti
44

 din ianuarie 2010, UE a mobilizat un ajutor umanitar și 

pentru dezvoltare substanțial, în sprijinul populațiilor afectate. UE a furnizat sprijin bugetar esențial 

pentru menținerea operațiunilor guvernamentale, precum și finanțare pentru asistență în procesul 

electoral. Înaltul Reprezentant a vizitat Haiti în martie 2010 și a participat, împreună cu comisarii 

Piebalgs și Georgieva, la Conferința internațională a donatorilor din martie 2010 de la New York 

pentru susținerea reconstrucției în Haiti, anunțând un unic angajament al UE în valoare de peste 1,2 

miliarde EUR. 

                                                 
43

 Parlamentul European a adoptat o rezoluție privind situația din Cuba la 11 martie 2010 

[P7_TA-PROV(2010)0063]. 
44

 Parlamentul European a adoptat o rezoluție privind cutremurul din Haiti la 10 februarie 2010 

[P7_TA-PROV(2010)0015]. 
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Pe parcursul anului, au avut loc reuniunile comitetelor mixte cu Argentina, Mexic și Chile. În cadrul 

reuniunii cu Argentina a fost adoptat un plan de lucru comun pentru perioada 2010-2013 destinat 

să aprofundeze relațiile bilaterale. Reuniunea cu Mexicul a permis o evaluare a punerii în aplicare a 

planului executiv în cadrul Parteneriatului strategic UE-Mexic. În cursul acestui an s-a desfășurat 

primul dialog privind drepturile omului cu Mexicul
45

. Discuțiile cu Chile s-au concentrat asupra 

diverselor aspecte ale relației bilaterale, inclusiv punerea în aplicare a Asociației pentru dezvoltare 

și inovare (ADI). La nivel subregional, UE-Comunitatea Andină s-au reunit în martie 2010 și au 

discutat mai multe aspecte ale relațiilor noastre actuale, inclusiv lupta împotriva drogurilor, 

schimbările climatice și situația cooperării UE. 

În cadrul reuniunii ministeriale a Grupului de la Rio din septembrie 2010 de la New York, au fost 

discutate perspectivele Comunității Statelor din America Latină și Caraibi (CELAC). 

 

B. Abordarea amenințărilor și a provocărilor globale 

Neproliferarea și dezarmarea 

Pe parcursul anului 2010, activitățile UE în acest domeniu s-au bazat în continuare pe Strategia UE 

împotriva proliferării armelor de distrugere în masă (ADM)
46

 din 2003 și pe Strategia UE de 

combatere a acumulării ilicite și a traficului ilicit de arme de calibru mic și armament ușor (SALW) 

din 2005
47

. Acestea s-au concentrat asupra punerii în aplicare a planului de acțiune privind ADM
48

 

din 2008, care vizează transformarea politicii de neproliferare într-o prioritate transversală a 

politicilor UE și ale statelor membre, prin creșterea nivelului de conștientizare, identificarea celor 

mai bune practici și încurajarea unei mai bune coordonări. 

                                                 
45

 Parlamentul European a adoptat o rezoluție privind escaladarea violenței în Mexic la 11 

martie 2010 [P7_TA-PROV(2010)0067] 
46

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

47
  http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/06/st05/st05319.en06.pdf 

48
  http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st17/st17172.en08.pdf 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/03/st15/st15708.en03.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/06/st05/st05319.en06.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st17/st17172.en08.pdf


 

 

12562/11   en/DF/ao 40 

ANEXĂ DG K   RO 

UE a sprijinit în continuare universalizarea tratatelor și a altor instrumente internaționale relevante 

și punerea lor deplină în aplicare. Acest lucru s-a realizat în principal prin acțiuni și proiecte 

concrete, finanțate în cadrul bugetului PESC49. De asemenea, UE a continuat integrarea 

neproliferării ADM50 și SALW51 în relațiile sale contractuale cu țările terțe. În 2010, au fost 

convenite astfel de clauze cu mai multe țări, printre care Vietnam, Filipine și Mongolia. 

 

Arme de distrugere în masă și vectorii acestora  

UE a contribuit la succesul Conferinței de revizuire a Tratatului de neproliferare (TNP) din 

2010 și își menține angajamentul de a pune în aplicare planurile de acțiune adoptate referitoare la 

toți cei trei piloni ai TNP, dezarmarea nucleară, neproliferarea și utilizarea în scopuri pașnice a 

energiei nucleare, inclusiv acordurile obținute cu privire la Orientul Mijlociu. În acțiunile ulterioare 

Conferinței de revizuire a TNP, UE și-a intensificat eforturile de a pregăti un seminar al UE care ar 

trebui să aibă loc în 2011, ca parte a punerii în aplicare a Deciziei 2010/799 a Consiliului adoptată 

la 13 decembrie 2010 de sprijinire a unui proces de consolidare a încrederii care să ducă la 

instituirea unei zone fără arme de distrugere în masă și fără vectorii acestora în Orientul Mijlociu. 

Eforturile reînnoite ale Înaltului Reprezentant, alături de China, Franța, Germania, Federația Rusă, 

Regatul Unit și Statele Unite, de a implica Iranul în negocieri constructive nu au primit reacțiile 

adecvate din partea Iranului. Aceasta a determinat adoptarea unor sancțiuni suplimentare de către 

CSONU, care au fost completate de măsuri suplimentare ale UE. UE își menține obiectivul de a 

construi o relație pe termen lung cu Iranul, bazată pe încredere și cooperare. Acest fapt depinde de 

progresele înregistrate cu privire la toate chestiunile care ne preocupă, în primul rând problema 

nucleară, dar și terorismul, abordarea Iranului față de procesul de pace din Orientul Mijlociu, 

chestiunile regionale și drepturile omului. 

                                                 
49

 Cf. Anexa I și III [spațiu rezervat: lista completă urmează a fi pusă la dispoziție de echipa de 

coordonare a politicii SEAE/GL Relex] 
50

  Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul internet al departamentului de neproliferare al SEAE:

 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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Cu privire la Coreea de Nord (RPDC)
52

, UE și-a menținut sprijinul puternic față de procesul 

negocierilor grupului celor șase și punerea deplină în aplicare a Rezoluțiilor CSONU 1718 și 1874. 

Aceasta a încurajat reconcilierea intercoreeană, precum și stabilitatea regională și denuclearizarea 

peninsulei. UE și-a menținut îngrijorarea cu privire la activitățile de proliferare externă ale RPDC. 

UE a reamintit necesitatea abandonării de către RPDC a tuturor armelor nucleare și a tuturor 

programelor nucleare existente, în mod total, verificabil și ireversibil
53

. 

UE a promovat în continuare intrarea în vigoare anticipată a Tratatului de interzicere totală a 

experiențelor nucleare și a adoptat o decizie a Consiliului
54

 în vederea susținerii în continuare a 

activităților Comisiei pregătitoare a Organizației Tratatului de interzicere totală a experiențelor 

nucleare. 

UE a continuat, de asemenea, să ofere sprijin Agenției Internaționale pentru Energie Atomică 

(AIEA) de la Viena. UE rămâne donatorul-cheie al Fondului pentru securitatea nucleară în 

beneficiul a peste 50 de țări din Africa, Orientul Mijlociu, America Latină și Asia, și este pregătită 

să contribuie substanțial la banca de combustibil nuclear a AIEA și la modernizarea Laboratorului 

pentru garanții al AIEA de la Seibersdorf. 

În cadrul Parteneriatului global, UE este în grafic pentru îndeplinirea în 2012 a angajamentului 

său de 1 miliard de euro, cu peste 800 de milioane de euro deja utilizate și 900 de milioane de euro 

angajate în prezent.  

În privința Convenției privind armele chimice (CWC), s-au adoptat măsuri în sprijinul 

universalizării și al punerii depline în aplicare a acesteia. UE și-a continuat activitățile pe baza 

Deciziei Consiliului adoptate în iulie 2009 care exploatează experiențele de cooperare reușite dintre 

UE și Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC). UE a început deja să își 

pregătească poziția cu privire la viitorul OIAC. 

                                                 
52

 Parlamentul European a adoptat o rezoluție privind situația din Coreea de Nord la 8 iulie 2010 

[P7_TA-PROV(2010)0279]. 
53 Regulamentul (UE) nr. 1283/2009 al Consiliului din 22 decembrie 2009 de modificare a 

Regulamentului (CE) nr. 329/2007 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare 

Democrate Coreene JO L 346 din 23.12.2009, p. 1-25. 
54 Decizia 2010/461/PESC a Consiliului din 26 iulie 2010 privind susținerea activităților 

Comisiei pregătitoare a Organizației Tratatului de interzicere totală a experiențelor nucleare 

(CTBTO) în vederea consolidării capacităților acesteia de monitorizare și verificare și în 

cadrul punerii în aplicare a Strategiei UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă. 
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UE a continuat să acționeze în direcția prevenirii amenințării armelor biologice, care reprezintă un 

motiv tot mai mare de îngrijorare în întreaga lume. La baza acestei activități au stat două acțiuni 

comune, una în sprijinul Convenției privind armele biologice (CABT), care include o serie de 

proiecte în sprijinul universalizării, punerii în aplicare la nivel național și al măsurilor de 

consolidare a încrederii, iar cealaltă în sprijinul Organizației Mondiale a Sănătății, în cadrul 

activităților privind biosiguranța și biosecuritatea care pun în aplicare reglementările internaționale 

în materie de sănătate, care recunoaște importanța măsurilor preventive privind biosiguranța și 

biosecuritatea în securitatea internațională. UE a început, de asemenea, pregătirile în vederea 

priorităților sale (încrederea în respectare, punerea în aplicare la nivel național și universalizarea 

convenției) pentru un rezultat satisfăcător al Conferinței de revizuire a CABT din 2011 și a 

desfășurat, în acest sens, consultări extinse în marja reuniunii din 2010 a statelor părți.   

În ceea ce privește procesul de control al exporturilor, UE a susținut punerea în aplicare a 

Rezoluțiilor CSONU 1540, 1673 și 1810 printr-o acțiune comună a Consiliului
55

 care vizează 

consolidarea competențelor și capacităților funcționarilor de stat ai țărilor terțe. Mai multe ateliere 

regionale au fost cofinanțate de UE, acestea permițând evaluarea necesităților și a deficiențelor 

specifice în materie de control al exporturilor. 

UE a continuat punerea în aplicare a deciziei Consiliului
56

 în sprijinul Codului de conduită de la 

Haga (HCOC). Acesta este unicul instrument internațional care are drept obiect rachetele, 

principalul vector al ADM. Prin urmare, este esențial apelul către statele nesemnatare. 

UE și-a continuat activitatea în direcția unui proiect de cod de conduită internațional care să 

consolideze formarea încrederii și transparența în activitățile spațiale, prin consultări cu țări 

terțe. 

                                                 
55 Acțiunea comună 2008/368/PESC a Consiliului adoptată la 14.5.2008 (JO L 127 din 

15.5.2008, p.78-83) 
56 Decizia  2008/974/PESC a Consiliului adoptată la 18.12.2008 (JO L 345 din 23.12.2008, 

p.91-95) 
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Armele convenționale: armele de calibru mic și armamentul ușor (SALW), minele terestre 

antipersonal (APL) și resturile explozive de război (ERW)  

Politicile de control al exporturilor ale statelor membre cu privire la armele convenționale se 

ghidează în continuare după poziția comună a Consiliului din 2008, care definește normele comune 

ce guvernează controlul exporturilor de tehnologie și echipament militar. Prin punerea în aplicare a 

acestei poziții comune, statele membre aplică controale responsabile și transparente ale exporturilor 

de arme. 

În 2010, UE a fost deosebit de activă în promovarea, finanțarea și susținerea inițiativelor de 

consolidare a punerii în aplicare de către statele terțe a unui control eficient al exporturilor de 

arme. UE a susținut în continuare negocierile în vederea unui tratat privind comerțul cu arme, 

derulând eforturi intensive de promovare la nivel mondial
57

. În 2010 a fost adoptată o decizie a 

Consiliului de susținere a procesului de negociere a unui tratat privind comerțul cu arme. 

În conformitate cu strategia sa din 2005 în acest domeniu, UE a continuat să promoveze un control 

puternic asupra armelor de calibru mic și armamentului ușor (SALW) în toate forurile 

multilaterale și în dialogul său politic cu țările terțe. UE a finanțat, de exemplu, dezvoltarea 

instrumentelor și a tehnicilor utilizate pentru verificarea și vizarea aeronavelor de marfă suspectate 

de participare la comerțul ilicit cu SALW
58

. De asemenea, a oferit asistență pentru gestionarea 

stocurilor, culegerea, înregistrarea și raportarea transferurilor de arme și distrugerea surplusurilor în 

Balcanii de Vest. 

                                                 
57 Decizia 2009/42/PESC a Consiliului din 19 ianuarie 2009 privind susținerea activităților UE 

în vederea promovării în rândul țărilor terțe a procesului de elaborare a unui tratat privind 

comerțul cu arme, în cadrul Strategiei europene de securitate (JO L 17 din 22.1.2009, p.39-44) 

și Decizia 2010/336/PESC a Consiliului din 14 iunie 2010 privind activitățile UE de susținere 

a Tratatului privind comerțul cu arme, în cadrul Strategiei europene de securitate (JO L 152 

din 18.6.2010, p. 14-20) 
58 Decizia 2010/765/PESC a Consiliului adoptată la 2 decembrie 2010 (JO L 327 din 

11.12.2010, p. 44-48) 
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UE a continuat să promoveze universalizarea și punerea deplină în aplicare a Convenției de la 

Ottawa privind minele antipersonal, precum și Convenția privind munițiile cu dispersie. În 

2010, UE a avut de asemenea o poziție activă în negocierile în vederea unui nou protocol privind 

muniția cu dispersie la Convenția ONU privind anumite arme convenționale și a participat în 

calitate de observator la prima Conferință a statelor părți la Convenția de la Oslo privind munițiile 

cu dispersie (Vientiane 8-12 noiembrie 2010)
59

. 

Terorismul 

În cursul anului 2010, UE a abordat amenințarea teroristă în cadrul ONU și în relațiile sale cu țările 

terțe și cu organizațiile internaționale. În acțiunea sa, s-a ghidat după principiul că măsurile eficiente 

împotriva terorismului și protecția drepturilor omului, a libertăților fundamentale și a statului de 

drept sunt obiective complementare, care se susțin reciproc. În ceea ce privește domeniile tematice, 

s-a acordat prioritate prevenirii, luptei împotriva radicalizării și recrutării și împotriva finanțării 

terorismului, în interiorul și în exteriorul UE. 

În contextul sprijinului susținut al UE pentru Strategia globală a ONU de combatere a terorismului 

din 2006 și pentru inițiativele G8 în materie de combatere a terorismului, în special în cadrul 

Grupului de lucru Roma-Lyon, UE a lansat o inițiativă în Asia Centrală în vederea consolidării 

punerii în aplicare a acestei strategii și a consolidării cooperării regionale. 

Pakistan, Afganistan, Asia de Sud-Est, Sahelul, Yemen, Somalia și Cornul Africii continuă să ocupe 

poziții de vârf pe agenda UE de luptă împotriva terorismului. Sahelul a intrat tot mai puternic în 

atenția UE, având în vedere de necesitatea de a răspunde la deteriorarea situației securității și de a 

preveni răpirea unor cetățeni ai UE. UE și-a intensificat, de asemenea, dialogul politic și cooperarea 

cu statele terțe în materie de construirea capacităților în domeniul combaterii terorismului. Au avut 

loc dialoguri cu Maroc, Rusia, Japonia, Statele Unite, India și ONU. Principalul instrument 

financiar pentru sprijinirea țărilor terțe în eforturile acestora de prevenire și combatere a 

terorismului este Instrumentul de stabilitate (IS). 

                                                 
59

 Parlamentul European a adoptat o rezoluție privind intrarea în vigoare la 1 august 2010 a 

Convenției privind munițiile cu dispersie și rolul UE la 8 iulie 2010 (P7_TA-

PROV(2010)0285). 
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Securitatea energetică 

Ținând seama de vulnerabilitatea UE, evidențiată de crizele recente, precum și de potențialul de 

îmbunătățire al Uniunii, securitatea energetică a rămas o temă-cheie pentru UE pe tot parcursul 

anului 2010. Intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona a introdus noi dispoziții importante cu 

privire la energie, în special prin menționarea faptului că politica Uniunii în domeniul energiei va 

avea drept obiectiv să asigure securitatea aprovizionării cu energie în Uniune. In November 2010, 

the Commission’s Communication “Energy 2020: A strategy for competitive, sustainable and 

secure energy” emphasized the close interrelationship between energy security and foreign and 

security policy.  

Relația UE cu Rusia în materie de energie a continuat să fie marcată de o puternică 

interdependență, Rusia fiind în continuare principalul furnizor extern de energie al UE, iar UE cel 

mai mare consumator al hidrocarburilor rusești. Mecanismul UE-Rusia de avertizare rapidă în 

domeniul energetic, semnat în noiembrie 2009, a fost utilizat în 2010 atunci când disputele dintre 

Rusia și Belarus au afectat temporar tranzitul de petrol și gaze naturale prin Belarus către UE. 

Reuniunile la nivel înalt UE-Rusia din mai-iunie 2010 și decembrie 2010, precum și Consiliul 

permanent de parteneriat UE-Rusia privind energia din noiembrie 2010 au oferit foruri utile 

pentru a aborda și chestiunile legate de securitatea energetică.  

În ciuda retragerii sale din Tratatul privind Carta energiei în 2009, Rusia a continuat să participe la 

nivel tehnic, pe parcursul anului 2010, la diferite reuniuni ale Cartei energiei. În noiembrie 2010, 

Rusia a notificat UE textul proiectului de Convenție privind securitatea energetică internațională. 

În contextul cooperării energetice consolidate cu UE, Moldova s-a alăturat Comunității energiei în 

luna mai 2010, iar Ucraina era programată să se alăture la începutul anului 2011. Prin aceasta, piața 

energetică internă reglementată a UE s-a extins la cele două țări, consolidând securitatea energetică. 

Activitățile de integrare a piețelor energetice ale Moldovei și Ucrainei alături de UE au avansat în 

cursul anului 2010. 
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Discuțiile bilaterale în materie de energie au continuat cu alte țări terțe. În special, în ianuarie 2010 

s-a semnat un memorandum de înțelegere cu Irak. În 2010 a debutat cea de a doua fază a cooperării 

dintre autoritățile de reglementare în materie de energie ale Euromed, cu implicarea autorităților 

de reglementare din UE și a șapte țări arabe, Israel și Autoritatea Palestiniană.  

Consolidarea legăturilor de transport al energiei a fost în continuare un domeniu prioritar cheie al 

Strategiei UE pentru Asia Centrală. Cooperarea a fost impulsionată pe parcursul anului prin 

intermediul contactelor la nivel înalt și al reuniunilor tehnice ale grupurilor de lucru. 

În vederea promovării utilizării durabile la scară largă a energiei din surse regenerabile, UE a 

devenit membru deplin al Agenției Internaționale pentru Energii Regenerabile (IRENA) prin 

ratificarea statutului său în iulie 2010. 

Schimbările climatice și securitatea internațională 

Pe parcursul anului 2010, a continuat punerea în aplicare a Documentului comun al SG/ÎR Solana și 

al Comisiei Europene din 2008 adresat Consiliului European
60

 și a concluziilor Consiliului care 

urmare a acestuia. Această activitate de punere în aplicare s-a concentrat asupra consolidării 

dialogului și cooperării internaționale cu alți actori multilaterali, a dialogului sistematic cu părțile 

terțe pentru identificarea potențialelor riscuri la adresa securității regionale aduse de schimbările 

climatice, precum și asupra creșterii nivelului de conștientizare și a răspunsului comun la 

implicațiile schimbărilor climatice pentru securitate. Realizările au inclus un dialog transatlantic, 

format din mai multe ateliere și seminarii cu privire la schimbările climatice și securitate pentru 

reprezentanți ai guvernelor, ai mediului academic și ai societății civile din America de Nord și 

Europa,   

UE și-a dezvoltat în continuare capacitatea de a aborda schimbările climatice și securitatea 

internațională. Grupul de coordonare informal al UE pentru schimbările climatice și securitatea 

internațională și-a continuat activitatea în calitate de principal forum de discuție și coordonare în 

materie de schimbări climatice și securitate internațională la nivelul UE. Statul-Major al UE și 

Agenția Europeană de Apărare au explorat modalități de a reduce impactul operațiilor PESC asupra 

mediului. 

                                                 
60

  Cf. „Schimbările climatice și securitatea internațională” (documentul Consiliului 7249/08). 
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În contextul mai larg al negocierilor privind schimbările climatice care au urmat Conferinței de la 

Copenhaga, Consiliul European din martie 2010 a invitat UE să își intensifice contactele cu țările 

terțe prin abordarea schimbărilor climatice în cadrul tuturor reuniunilor regionale și bilaterale, 

inclusiv în cadrul reuniunilor la nivel înalt, precum și al altor foruri cum ar fi G20. Acest lucru a 

fost pus în aplicare la toate nivelurile în cursul anului 2010. 

Rețeaua de diplomație ecologică a UE, lansată în 2003, a derulat o activitate pregătitoare importantă 

înaintea celei de a 16-a Conferințe a părților privind schimbările climatice de la Cancún, din 

decembrie 2010. 

C. Contribuția la o ordine multilaterală mai eficientă 

Recunoscând faptul că dificultățile globale necesită soluții globale, UE și-a menținut sprijinul 

neechivoc pentru multilateralism, reafirmat în Tratatul de la Lisabona. Pe parcursul anului, 

eforturile s-au concentrat asupra punerii în aplicare a Tratatului de la Lisabona. 

Organizația Națiunilor Unite 

 

Consolidarea ONU a rămas un element-cheie al acțiunii externe a UE. Pentru Adunarea Generală a 

ONU (AG) 65
61

, UE și-a stabilit ca priorități abordarea păcii și securității internaționale, a mediului 

și a dezvoltării durabile, a drepturilor omului și a reformei sistemului ONU. 

De la începutul anului 2010, UE a urmărit adoptarea unei rezoluții în cadrul AGONU cu privire la 

participarea UE la lucrările ONU, vizând punerea în aplicare a reprezentării externe prevăzute în 

Tratatul de la Lisabona, în cadrul Organizației Națiunilor Unite, menținând totodată statutul de 

observator al UE. În urma unei amânări a acțiunii, la 14 septembrie 2010, Înaltul Reprezentant a 

instituit un grup de acțiune pentru a se asigura succesul campaniei. În cursul lunilor octombrie și 

noiembrie 2010 s-au efectuat demersuri în capitatele țărilor terțe, pentru a da un semnal clar cu 

privire la reangajarea UE în acest proces. La finalul acestei prime faze, s-au organizat consultări 

generale la 22 noiembrie 2010, la New York. Luând în considerare comentariile și propunerile 

făcute de membri ai ONU în cursul acestor consultări, la 9 decembrie 2010 a fost transmis 

membrilor ONU un proiect revizuit de rezoluție. Pe baza noului text, a fost lansată o campanie 

globală cuprinzătoare în vederea reunirii sprijinului pentru proiectul revizuit de rezoluție. 
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 Astfel cum a fost exprimată în doc. 10170/10 În rezoluția sa din 20 martie 2010 

[P7_TA(2010)0084], Parlamentul European a făcut recomandări Consiliului cu privire la 

prioritățile UE pentru cea de a 65-a sesiune a Adunării generale a ONU.  
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În 2010, punerea în aplicare a principiului obligației de protecție a continuat să reprezinte o 

prioritate majoră a UE în cadrul ONU. UE a continuat discuțiile și acțiunile privind punerea în 

aplicare a conceptului în cadrul instrumentelor și politicilor UE și ale statelor membre. 

Cu UE în postura de lider, ONU a făcut un pas determinant în direcția operaționalizării și 

îmbunătățirii în continuare a conceptului de protecție a civililor în situații de conflict armat. 

Includerea activităților de protecție a civililor în mandatele operațiilor de pace ale ONU s-a 

armonizat cu o consolidare succesivă a protecției pe teren, pentru care promovarea și diplomația 

hotărâtă a UE au fost esențiale. În același timp, UE și-a actualizat propriile orientări pentru 

conceptul de protecție a civililor în misiunile și operațiile PESC. 

Revizuirea arhitecturii de consolidare a păcii a ONU a fost una dintre evoluțiile esențiale în cadrul 

ONU în 2010. UE a jucat un rol principal în păstorirea unui angajament reînnoit și în revitalizarea 

Comisiei pentru consolidarea păcii (CCP). Implicarea puternică și timpurie a UE și a statelor sale 

membre a garantat că revizuirea s-a concentrat asupra rezultatelor, pentru a determina un 

angajament mai relevant și mai flexibil al CCP pe teren și o relație mai puternică cu Consiliul de 

Securitate și cu Adunarea Generală a ONU, precum și cu instituțiile financiare internaționale. 

Punerea în aplicare a recomandărilor a început imediat și este sprijinită de UE. 

OSCE
62

 

Pe parcursul anului 2010, UE a susținut eforturile OSCE în mai multe aspecte regionale și 

tematice. UE a acordat o atenție deosebită alertei timpurii, prevenirii și soluționării conflictelor, 

gestionării crizelor și reabilitării postconflict, inclusiv prin activitatea înaltului comisar pentru 

minorități naționale și prin activitatea de consolidare a încrederii și a democrației desfășurată de 

misiunile OSCE pe teren, dar și dimensiunii umane a OSCE, inclusiv prin sprijinirea activității 

Biroului pentru instituții democratice și drepturile omului al OSCE și Reprezentantul pentru 

libertatea mass-media  Cooperarea cu OSCE s-a dezvoltat în continuare în domeniul gestionării 

frontierelor și al controalelor de securitate și pentru droguri. 
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 Parlamentul European a adoptat o rezoluție privind consolidarea OSCE: un rol pentru UE la 

11 noiembrie 2010 (P7_TA-PROV(2010)0399). 



 

 

12562/11   en/DF/ao 49 

ANEXĂ DG K   RO 

UE a continuat să sublinieze importanța pe care o acordă garantării independenței instituțiilor 

OSCE. UE s-a exprimat cu consecvență împotriva evoluțiilor negative din domeniul libertății 

mass-mediei din regiunea OSCE și a îndemnat la măsuri pentru a răspunde acestora, precum și 

împotriva atacurilor la adresa jurnaliștilor și a apărătorilor drepturilor omului. 

UE a continuat să contribuie activ la dialogul privind viitorul securității europene, pe baza 

procesului de la Corfu inițiat în cursul Consiliului ministerial de la Atena din 2009, în special 

prin rolul esențial jucat în pregătirea Reuniunii la nivel înalt a OSCE de la Astana din decembrie 

2010. În mare parte grație eforturilor UE, reuniunea la nivel înalt a obținut un succes rezonabil 

prin adoptarea unei declarații politice care reafirmă principiile de la Helsinki și conține viziunea 

unei viitoare comunități euro-atlantice și eurasiatice a securității. În special, rolul UE a fost 

decisiv în garantarea faptului că declarația a reflectat fără ambiguitate angajamentele existente în 

cele trei dimensiuni ale OSCE. 

Consiliul Europei 

UE și-a continuat cooperarea cu Consiliul Europei în acord cu memorandumul de înțelegere dintre 

cele două organizații, în special în domeniul PEV și cu privire la Balcanii de Vest, în materie de 

democrație, stat de drept și drepturile omului. Cooperarea cu Comisia de la Veneția în chestiuni 

constituționale și legislative a rămas bună, deschizând noi perspective pentru cooperare în 

Mediterana de Sud și Asia Centrală. UE a intrat în negocieri pentru aderarea sa la Convenția 

Europeană a Drepturilor Omului în luna iulie și a inaugurat o delegație la Consiliul Europei în 

septembrie 2010. 
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D. Drepturile omului, democrația și statul de drept  

Activitățile UE în domeniul drepturilor omului, al democrației și al statului de drept au fost marcate 

de faptul că 2010 a fost primul an complet de punere în aplicare a Tratatului de la Lisabona. Locul 

central ocupat de aceste aspecte a fost reflectat în observațiile Înaltului Reprezentant adresate 

Parlamentului European la 16 iunie 2010. Cu această ocazie, aceasta a stabilit liniile majore ale 

abordării sale în privința drepturilor omului. Aceasta a anunțat de asemenea lansarea unui proces de 

consultare cu privire la revizuirea politicii UE și la elaborarea unei noi strategii a UE pentru 

drepturile omului
63

. 

Acțiunile multilaterale privind drepturile omului s-au dezvoltat pe parcursul anului 2010, unul 

dintre motivele deloc minore fiind activitatea considerabilă generată de pregătirile în vederea 

revizuirii (în 2011) a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului (CDO). Chiar din timpul 

discuțiilor cu privire la normele și procedurile care guvernează activitatea CDO, au apărut alte 

semne care indicau că acesta începe să își realizeze potențialul și să își onoreze mandatul de 

„promovare a respectului universal pentru protecția tuturor drepturilor omului și a libertăților 

fundamentale pentru toți”. 
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 Parlamentul European a adoptat o rezoluție privind drepturile omului în lume în 2009 și 

politica UE în această privință la 16 decembrie 2010 [P7_TA-PROV(2010)0489]. 
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UE a fost în măsură să înregistreze unele succese notabile în cadrul CDO în 2010
64

, grație, în bună 

măsură, implicării sale active prin intermediul grupărilor transregionale și alături de partenerii săi 

majori. Au fost reînnoite mandatele mai multor raportori speciali ai ONU. UE și-a oferit sprijinul 

pentru crearea unui nou mandat pentru un raportor special privind dreptul la libertatea de întrunire 

pașnică și de asociere. Au fost adoptate rezoluții cu privire la situația drepturilor omului în RDC
65

 

66
, Guineea, Republica Kârgâzstan

67
 și Afganistan, precum și la libertatea religioasă sau de credință. 

UE a salutat succesul sesiunii speciale a CDO privind Côte d'Ivoire la sfârșitul anului 2010. 

Din nefericire, au existat și tendințe negative în cadrul CDO. Printre acestea se numără încercări 

fără precedent de a limita autoritatea președintelui CDO și o critică puternică la adresa modului în 

care raportorii speciali ai ONU își îndeplinesc sarcinile lor deosebit de dificile. La modul mai 

general, 2010 a cunoscut o nouă punere sub semnul întrebării a însuși conceptului de apărători ai 

drepturilor omului. UE, în frunte cu Înaltul Reprezentant, a adoptat o poziție directă în apărarea 

acestui concept. 

Mai târziu, în cursul anului, UE și-a atins toate obiectivele principale în cadrul Celei de-a treia 

Comisii a Adunării Generale a ONU (care se ocupă de chestiunile privind drepturile omului la 

New York). Pe baza unei inițiative transregionale, rezoluția pentru un moratoriu asupra pedepsei cu 

moartea
68

 a fost adoptată cu sprijin-record, iar o rezoluție împotriva intoleranței religioase a fost 

adoptată prin consens. Rezoluții specifice fiecărei țări au fost de asemenea adoptate cu privire la 

RPDC și Birmania/Myanmar. UE a acordat sprijin inițiativei privind Iranul. 
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 Parlamentul European a adoptat o rezoluție privind prioritățile Parlamentului în perspectiva 

Consiliului ONU pentru drepturile Omului (Geneva, 1-26 martie) la 25 februarie 2010 

[P7_TA-PROV(2010)0036]. 
65

 Parlamentul European a adoptat o rezoluție referitoare la situația din Republica Democrată 

Congo: cazul lui Floribert Chebeya Bahizire la 17 iunie 2010 [P7_TA-PROV(2010)0244]. 
66

 Parlamentul European a adoptat o rezoluție referitoare la cazurile de nerespectare a drepturilor 

omului și justiției în Republica Democratică Congo la 7 octombrie 2010 [P7_TA-

PROV(2010)0350]. 
67

 Parlamentul European a adoptat o rezoluție privind Kârgâzstan la 5 mai 2010 [P7_TA-

PROV(2010)0149]. 
68

 Parlamentul European a adoptat o rezoluție privind Ziua mondială împotriva pedepsei cu 

moartea la 7 octombrie 2010 [P7_TA-PROV(2010)0351] 
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Pentru prima dată, UE a devenit o parte cu drepturi depline la o Convenție a ONU cuprinzătoare 

privind drepturile omului. Instrumentul pentru confirmarea formală a Convenției ONU privind 

drepturile persoanelor cu handicap din 2006 a fost depus la Biroul pentru tratate al ONU la 23 

decembrie 2010. Aceasta a finalizat procedura de ratificare începută la 26 noiembrie 2009 atunci 

când Consiliul a deschis calea aderării UE la UNCRPD. (Toate statele membre ale UE au semnat 

UNCRPD, iar 17 dintre acestea au și ratificat-o). 

În activitatea sa bilaterală, UE și-a continuat politica de lungă durată a implicării alături de alte țări 

prin paleta sa de aproape 40 de dialoguri permanente, consultări și subcomisii specializate privind 

drepturile omului. În 2010, s-a pus accentul asupra evaluării anumitor dialoguri privind drepturile 

omului, în vederea asigurării eficienței acestora și a adaptării acestora pentru a răspunde unor noi 

provocări în țările respective. 

La 26 aprilie 2010, Consiliul a adoptat concluzii privind îmbunătățirea acțiunilor de prevenire în 

ceea ce privește violența împotriva femeilor. Acestea au subliniat angajamentul UE de a lupta 

împotriva tuturor formelor de criminalitate, nu numai împotriva celor care afectează viața, 

integritatea fizică și libertatea, ci și împotriva coerciției, a amenințărilor și atacurilor la adresa 

integrității morale. În acest fel, UE își reafirmă atașamentul față de o perspectivă cuprinzătoare 

asupra acestor chestiuni, pe baza orientărilor sale privind violența împotriva femeilor. 
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2010 a fost marcat de cea de-a zecea aniversare a Rezoluției Consiliului de Securitate al ONU 

(RCSONU) 1325 privind femeile, pacea și securitatea, ceea ce a trezit un interes major pentru 

aceste chestiuni la nivel mondial
69

. Aniversarea a atras atenția comunității internaționale asupra 

deficiențelor în punerea în aplicare a RCSONU 1325, inclusiv în ceea ce privește partea privind 

protejarea femeilor împotriva violenței sexuale în timpul conflictelor armate. Ca un pas important în 

direcția asigurării unei mai bune monitorizări și responsabilizări, Consiliul de Securitate a 

desfășurat o dezbatere la nivel înalt la 26 octombrie 2010, care a dus la validarea setului de 

indicatori elaborat de UNIFEM pentru monitorizarea aplicării RCSONU 1325 și a adoptat în 

decembrie 2010 RCSONU 1960 care prevede instituirea unor măsuri de monitorizare, analiză și 

raportare pentru violența sexuală legată de conflicte. Pentru UE, anul aniversar a cunoscut mai 

multe evoluții importante, inclusiv adoptarea a 17 indicatori pentru monitorizarea punerii în aplicare 

a politicii UE privind femeile, pacea și securitatea, redactarea raportului „Lecții și bune practici 

pentru integrarea drepturilor omului și a egalității de gen în misiunile civile și operațiile militare ale 

PSAC” și elaborarea liniilor generale pentru elementele standard de formare pentru PSAC cu 

privire la drepturile omului, protecția copiilor și aspectele legate de gen, precum și elaborarea unui 

nou mandat pentru o nouă procedură specială (grup de lucru format din cinci experți) privind 

chestiunea discriminării femeilor în drept și în practică. 

În decembrie 2010, UE și-a revizuit strategia de punere în aplicare a orientărilor privind copiii și 

conflictele armate, ceea ce i-a permis să își consolideze în continuare acțiunea în acest domeniu. 

În condițiile în care globalizarea afectează toate sferele de activitate, munca copiilor a beneficiat de 

o atenție crescută în 2010. Consiliul a marcat Ziua internațională împotriva muncii copiilor, la 12 

iunie, prin adoptarea unor concluzii extinse. Consiliul a convenit să accelereze eforturile UE în 

vederea eliminării muncii copiilor prin utilizarea mai eficientă a instrumentelor UE. Luând ca bază 

Orientările UE privind drepturile copilului, Consiliul a invitat la includerea muncii copiilor în 

dialogurile UE cu alte țări și la includerea acestei chestiuni în strategiile UE de reducere a sărăciei. 
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 Parlamentul European a adoptat o rezoluție  referitoare la cea de-a zecea aniversare a 

Rezoluției 1325 (2000) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite privind 

femeile, pacea și securitatea la 25 noiembrie 2010 [P7_TA-PROV(2010)0439]. 
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Impactul mijloacelor de comunicare sociale a reprezentat una dintre trăsăturile definitorii ale 

anului 2010. Pe de o parte, acestea și-au arătat potențialul imens de organizare a protestelor, ca în 

Iran, dar pe de altă parte, au precipitat o reprimare a libertății de exprimare din partea regimurilor 

afectate. UE a luat rapid poziție cu privire la problemele cu care s-au confruntat apărătorii 

drepturilor omului și jurnaliștii
70

. În concluziile sale din 22 martie, Consiliul și-a reiterat 

angajamentul față de libertatea de exprimare în întreaga lume, un drept universal care permite 

persoanelor să caute, să primească și să împărtășească informații indiferent de frontiere. UE a 

invitat toate statele să pună capăt cenzurii internetului și să oprească bruiajul transmisiilor prin 

satelit. 

Pe măsură ce mișcările prodemocrație au câștigat teren în diferite țări, în special spre sfârșitul anului 

2010, Consiliul a abordat subiectul sprijinului pentru democrație în concluziile sale din 13 

decembrie
71

. Acestea au trecut în revistă progresele în acest domeniu și au aprobat o listă de țări 

vizate pentru implementarea-pilot a programului de acțiune al UE: Republica Moldova, Republica 

Kârgâzstan, Liban, Ghana, Benin, Insulele Solomon, Republica Centrafricană, Bolivia, Mongolia, 

Filipine, Indonezia și Maldive. 

Din nefericire, 2010 a cunoscut o creștere a legislației represive împotriva persoanelor lesbiene, 

homosexuale, bisexuale sau transexuale. Aceasta a reprezentat o problemă deosebită în unele țări 

africane. Consiliul a hotărât adoptarea unui nou set de instrumente pentru combaterea discriminării 

specifice cu care se confruntă aceste grupuri. UE a emis, de asemenea, mai multe declarații prin 

care respinge și condamnă homofobia, drept o încălcare a demnității umane
72

. UE a invitat de 

asemenea toate statele să se asigure că orientarea sexuală și identitatea de gen nu mai reprezintă un 

temei pentru sancțiuni penale. 
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 Parlamentul European a adoptat o rezoluție referitoare la politicile UE în favoarea apărătorilor 

drepturilor omului la 17 iunie 2010 [P7_TA-PROV(2010)0226]. 
71

 Parlamentul European a adoptat o rezoluție privind instrumentul de finanțare pentru 

promovarea democrației și drepturilor omului la scară mondială la 21 octombrie 2010 

[P7_TA-PROV(2010)0380]. 
72

 Parlamentul European a adoptat o rezoluție privind situația din Uganda: legea bahali și 

discriminarea împotriva persoanelor LGBT la 16 decembrie 2010 [P7_TA-

PROV(2010)0495]. 
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2010 a cunoscut o creștere permanentă a atenției acordate libertății religioase sau de credință și 

minorităților religioase. Pentru UE aceasta a însemnat transpunerea în practică a concluziilor 

Consiliului din 16 noiembrie 2009, care prevedeau o evaluare a inițiativelor UE existente și 

elaborarea unor noi propuneri. Ca parte a acestui proces, UE s-a înscris pe o cale a implicării active 

alături de diverși parteneri, într-un efort pe termen lung de a crea punți de toleranță și armonie inter-

religioasă. În 2010, UE și-a dezvoltat în continuare acțiunile de promovare a libertății religioase sau 

de credință în relațiile sale cu țările terțe. 

Rolul furnizorilor de servicii de securitate private a reintrat în atenție în 2010, cu solicitări 

reînnoite de reglementare. Aceasta a ridicat o serie importantă de chestiuni care implică mai multe 

ramuri ale dreptului internațional, inclusiv legislația privind utilizarea forței, dreptul internațional 

umanitar, dreptul penal internațional și legislația privind răspunderea statului. Din acest motiv, UE a 

adoptat poziția conform căreia examinarea acestor chestiuni ar trebui să înceapă cu o examinare mai 

atentă a cadrelor de reglementare internaționale existente. 

În urma adoptării RCSONU 1894 (2009) privind protecția civililor în conflictele armate, UE a 

început în 2010 să lucreze la „Proiectul revizuit de orientări privind protecția civililor pentru 

misiunile și operațiile PSAC”. Aceasta însemna exploatarea experienței acumulate în misiunile și 

operațiile PSAC pentru a actualiza orientările anterioare din 2003. Acestea aveau scopul de a 

elabora o abordare cuprinzătoare a UE, care să includă rolurile diferite ale actorilor și 

instrumentelor umanitare și militare. În urma consultărilor cu ONU (OCHA și DPKO) și cu CICR, 

rezultatul a fost o serie de orientări detaliate pentru planificarea și desfășurarea misiunilor și 

operațiilor PSAC. 
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2010 a cunoscut încheierea cu succes a Conferinței de revizuire a Statutului de la Roma al 

CPI
73

, la Kampala, în mai-iunie, unde s-a convenit asupra definiției și condițiilor pentru exercitarea 

jurisdicției Curții în cazul crimelor de agresiune. În pregătirea acestei conferințe, Consiliul a adoptat 

la 25 mai 2010 concluzii prin care reafirmă angajamentul ferm al UE față de CPI și față de lupta 

împotriva impunității. În cadrul conferinței, UE și-a luat patru angajamente, ca dovadă a valorii 

ridicate pe care o acordă Curții și misiunii sale. UE s-a angajat să instituie un set de instrumente 

bazate pe complementaritate pentru o mai bună integrare a nevoilor speciale legate de lupta 

împotriva impunității în programele de dezvoltare și privind statul de drept. 

UE și implicarea Înaltului Reprezentant au contribuit în 2010 la aderarea a trei noi state la Statutul 

de la Roma: Bangladesh, Seychelles și Moldova. 

Justiția penală internațională, asigurată cu precădere de CPI și de Tribunalele Penale 

Internaționale pentru Fosta Iugoslavie, pentru Rwanda și Curtea Specială pentru Sierra Leone, joacă 

un rol vital în menținerea păcii și în consolidarea securității internaționale și locale. La nivel 

național, UE susține camerele extraordinare din tribunalele din Cambodgia și Tribunalul Special 

pentru Liban. Judecarea lui Hissene Habré este un subiect de dialog între Senegal, Uniunea 

Africană și UE și ar putea contribui la impunerea responsabilității și eliminarea unei culturi a 

impunității. În 2010 a fost finalizat un raport finanțat de UE pentru a ajuta autoritățile senegaleze în 

pregătirea procesului.  

În 2010 s-au derulat șapte misiuni de observare a alegerilor în Togo, Sudan, Etiopia, Guineea, 

Burundi, Tanzania, Côte d'Ivoire, iar în Irak și Afganistan au fost trimise echipe de evaluare a 

alegerilor. O echipă de evaluare a alegerilor este trimisă într-o țară care îndeplinește criteriile 

pentru desfășurarea unei MOA, dar trimiterea unei MOA este imposibilă din motive de securitate. 
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 Parlamentul European a adoptat o rezoluție privind  Conferința de revizuire a Statutului de la 

Roma al Curții Penale Internaționale, de la Kampala, Uganda la 19 mai 2010 [P7_TA-

PROV(2010)0185]. 
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În 2010, au fost desfășurate misiuni de experți la alegeri (MEA) în Nicaragua, Rwanda, 

Zimbabwe, Insulele Solomon, Niger, Haiti, Kosovo și Zambia. MEA din Kosovo a fost finanțată 

din IPA, iar nu din IEDDO. MEA din Zambia a fost pentru înscrierea alegătorilor pe listele 

electorale. 

  

E. Creșterea eficienței, a capacității și a coerenței 

Creșterea capacității 

Capacități civile 

În iulie 2010 s-a organizat un seminar la nivel înalt privind facilitarea desfășurării personalului 

civil, cu implicarea unei game largi de autorități din statele membre. Până la sfârșitul anului 2010, 

s-au înregistrat progrese într-o serie de aspecte. Printre acestea se numără progresele statelor 

membre în facilitarea desfășurării personalului civil în PSAC și derularea obiectivului global civil 

pentru 2010. În decembrie 2010, Consiliul a decis să extindă punerea în aplicare a actualului OGC 

2010 și dincolo de anul respectiv. 

Capacitățile militare 

În cadrul dezvoltării capacităților militare, activitățile au vizat sprijinirea dezvoltării capacităților 

statelor membre, iar facilitarea alegerilor la nivel național a continuat în diverse foruri, inclusiv în 

cadrul Comitetului Militar al UE (CMUE) și al Agenției Europene de Apărare (AEA). S-au 

înregistrat progrese în direcția documentelor de concepte militare ale UE, cum ar fi conceptul 

pentru implementarea unei baze de desfășurare aeriană a UE, care a fost convenit în 2010. 

Reflecțiile inițiale privind instituirea cooperării structurate permanente și implicațiile sale au fost 

lansate prin intermediul a două seminarii (16 martie și 13 iulie). Reflecția privind necesitatea unei 

strategii de securitate maritimă a fost la rândul său lansată în 2010. (Concluziile Consiliului din 

aprilie 2010), 
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În decembrie 2010, în cadrul Consiliului Afaceri Externe s-a convenit asupra unei liste cu 

obiectivele privind capacitățile militare după 2010. Aceasta cuprinde îmbunătățirea abilității de a 

planifica, proteja și susține forțele desfășurate în operațiile UE și abordarea cerințelor-cheie, cum ar 

fi disponibilitatea forțelor, superioritatea informativă, eficiența implicării și pregătirea specializată. 

Documentul a reamintit necesitatea de a crește disponibilitatea și capacitatea de reacție rapidă
74

. 

Acestea includ flexibilitatea și disponibilitatea grupărilor tactice ale UE, promovarea schimbului de 

informații și de bune practici privind transformarea capacității pentru creșterea interoperabilității și 

optimizarea planificării și conducerii existente la nivel operațional, precum și utilizarea capacităților 

militare existente. 

Scrisoarea de la Weimar 

În urma unei scrisori din partea statelor membre ale UE din cadrul Triunghiului de la Weimar (DE, 

FR, PL) datată 6 decembrie, Consiliul a salutat scrisoarea drept o contribuție importantă la 

stimularea agendei de dezvoltare a PSAC și a invitat Înaltul Reprezentant să avanseze în direcția 

seriei de chestiuni importante aduse în atenție în scrisoare, inclusiv capacitățile de planificare și 

conducere, relațiile UE-NATO, grupările tactice de luptă ale UE, precum și punerea și utilizarea în 

comun a capacităților. .  

Punerea și utilizarea în comun 

În cadrul reuniunii informale din septembrie 2010, miniștrii apărării au recunoscut necesitatea 

creșterii nivelului de punere și de utilizare în comun a capacităților militare, în special în contextul 

crizei financiare. Acest lucru a fost reafirmat de Consiliu în concluziile sale din 9 decembrie privind 

dezvoltarea capacității militare. Consiliul a încurajat statele membre să își analizeze capacitățile 

militare naționale din această perspectivă. A încurajat, de asemenea, Agenția Europeană de Apărare 

să își intensifice activitatea pentru a facilita identificarea domeniilor propice punerii și utilizării în 

comun și pentru a sprijini statele membre în eforturile lor voluntare de a pune în practică inițiative 

de cooperare. 
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 Parlamentul European a adoptat o rezoluție privind o capacitate de reacție rapidă a UE la 14 

decembrie 2010 [P7_TA-PROV(2010)0465]. 
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Agenția a continuat pe tot parcursul anului să sprijine proiectele existente în domenii precum flota 

europeană de transport aerian, celula pentru achizițiile de servicii de comunicații europene prin 

satelit, disponibilitatea elicopterelor, sprijin logistic, contracararea dispozitivelor explozive 

improvizate. Aceasta a identificat de asemenea bune practici pe baza analizei a peste 80 de proiecte 

existente și și-a continuat activitatea în direcția unor noi oportunități de cooperare. 

Lecții învățate și cele mai bune practici în PSAC civilă 

Raportul privind lecțiile învățate în PSAC civilă a evidențiat două practici care trebuie internalizate. În 

primul rând, aceea de a integra mai bine misiunile în politica generală a UE în raport cu țara sau 

regiunea-gazdă. În al doilea rând, aceea de a angaja un sprijin mai ferm din partea țării-gazdă înainte de 

desfășurarea unei misiuni. Aceasta se referă în special la reforme sau la alte măsuri pe care țara-gazdă 

trebuie să le ia pentru a ajunge la stabilitate și pentru a împiedica recăderea țării în conflict. 

În plus, utilizarea tot mai frecventă a criteriilor de referință ar trebui să permită o evaluare mai clară 

a progreselor înregistrate în atingerea obiectivelor stabilite cu țara-gazdă. Ar trebui, de asemenea, să 

faciliteze o învățare mai structurată a lecțiilor privind cea mai bună metodă de obținere a efectului 

strategic, inclusiv prin utilizarea a diferite instrumente ale UE. 

Alte măsuri-cheie pentru a crește calitatea misiunilor includ o mai strânsă cooperare între actorii din 

cadrul PSAC și în interiorul spațiului de libertate, securitate și justiție al UE (în interiorul granițelor 

UE) și cu principalele țări partenere care pun la dispoziție personal pentru misiuni. La fel de 

importantă va fi creșterea transparenței procesului de recrutare. În sfârșit, este necesar să se 

garanteze că procedurile de achiziții pentru misiuni sunt suficient de flexibile și de adecvate la 

cerințele specifice ale scenariilor de desfășurare rapidă, respectând în același timp regulamentul 

financiar care guvernează bugetul UE. 
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Pregătire și exerciții 

În 2010 s-au depus eforturi semnificative pentru îndeplinirea obiectivelor generale în materie de 

pregătire pentru PSAC. Principalul obiectiv este acela de a pune la dispoziția statelor membre și a 

instituțiilor UE personal (diplomatic, civil, inclusiv ofițeri de poliție și din alte sectoare ale statului 

de drept, și militar) pregătit și capabil să acționeze eficient în toate aspectele PSAC. De asemenea, 

este importantă pregătirea corespunzătoare a personalului desfășurat în misiunile și operațiile 

PSAC. Un seminar de formare în PSAC din septembrie 2010 a evidențiat progresele înregistrate și a 

identificat lacunele. În decembrie 2010, s-au convenit elementele-standard minime de formare în 

contextul PSAC pentru drepturile omului/aspectele legate de gen și protecția copiilor. 

Colegiul European de Securitate și Apărare (CESA) și-a consolidat poziția ca actor-cheie în materie 

de formare la nivelul UE. Colegiul reprezintă acum o rețea bine echilibrată de aproximativ 50 de 

institute de politică de securitate, de diplomație și alte institute civile, institute superioare de apărare 

și universități din aproape toate statele membre, precum și Institutul pentru Studii de Securitate al 

Uniunii Europene (ISSUE). Actuala structură a rețelei permite formarea anuală a aproximativ 1200 

de diplomați, ofițeri de poliție și alt personal civil și militar împreună, în cadrul a aproximativ 30 de 

activități de formare diferite, și sprijinirea unor proiecte specifice ale UE. Astfel CESA aduce o 

contribuție semnificativă la abordarea cuprinzătoare a UE față de gestionarea crizelor și la 

consolidarea culturii europene a securității în cadrul PSAC. 

Statele membre au fost încurajate să consolideze formarea în perioada dinaintea desfășurării pentru 

misiunile civile PSAC. Având în vedere complexitatea crescută a misiunilor PSAC de gestionare a 

crizelor și mediile pline de dificultăți în care acestea acționează, Consiliul a subliniat importanța 

acestei formări. 

CPCC și-a dezvoltat cooperarea cu Colegiul European de Poliție (CEPOL) prin asumarea 

responsabilității pentru pregătirea în materie de planificare operațională în timpul cursului de 

comandă și planificare a misiunilor și operațiilor PSAC pentru ofițeri de poliție superiori. Acesta 

este implicat momentan în elaborarea, alături de institutele naționale, a unei formări-pilot pentru 

șefii misiunilor UE și cadrele superioare de conducere. Acesta sprijină în plus numeroase inițiative 

de formare ale statelor membre, CESA și CEPOL, prin punerea la dispoziție a unor experți de la 

Bruxelles și din misiuni care să împărtășească experiența dobândită pe teren.  
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SMUE s-a implicat în asigurarea formării în sprijinul comandamentelor operațiilor. Cursul de bază 

PSAC (CFT) a fost organizat pentru nucleul de personal-cheie din comandamentele operațiilor și 

alte persoane. Echipe de formare mobile au fost trimise în comandamentele operațiilor pentru a 

educa și a familiariza personalul cu conceptele și instrumentele UE. 

Exercițiul militar al UE MILEX 10
75

 s-a concentrat asupra unor aspecte militare cheie ale 

gestionării crizelor. Acesta a oferit o oportunitate pentru a testa anumite aspecte operaționale, în 

vederea desfășurării unei forțe militare a UE formate atât din elemente terestre, cât și aeriene. 

Acesta s-a concentrat asupra interacțiunii dintre comandamentul operațional al UE din Potsdam 

(Germania) și comandamentul operațional al UE din Toulon (Franța). 

Creșterea eficienței 

Operații și misiuni 

În decembrie 2010, mandatul operației EUNAVFOR de combatere a pirateriei Atalanta a fost 

prelungit până în decembrie 2012. Zona operației a fost extinsă pentru a doua oară în septembrie. 

Operația a permis livrarea în siguranță a ajutoarelor alimentare de către navele Programului 

alimentar mondial, escortând peste 100 de vase comerciale de la Mombassa la Mogadishu. De 

asemenea, aceasta a oferit sprijin Misiunii Africane în Somalia (AMISON), escortând 91 de vase 

AMISOM. 
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 Datele de desfășurare: 16-25 iunie 2010, a se vedea Comunicatul de presă al Consiliului 

11083/10 (Presse 177) din 14 iunie 2010. 
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Această operație de combatere a pirateriei s-a dovedit de asemenea eficientă în descurajarea și 

reprimarea actelor de piraterie în largul coastelor somaleze, cu toate că nu a fost capabilă să 

împiedice o creștere generală a amenințării pirateriei în regiune, care își pune o amprentă reală 

asupra comerțului mondial. Pe baza acordurilor de transfer cu Seychelles și cu Kenya, 22 de 

presupuși pirați au fost transferați pentru urmărire penală în Seychelles și 79 în Kenya. UE a 

colaborat cu UNODC pentru a oferi sprijin, în temeiul Instrumentului de stabilitate, sistemului 

judiciar din Seychelles. A început, de asemenea, negocierile în vederea unui acord de transfer cu 

Mauritius. Dincolo de abordarea efectelor pirateriei, UE a inițiat de asemenea activități care să 

contribuie la construirea de capacități maritime regionale în cadrul strategiei regionale semnate de 

Înaltul Reprezentant în timpul unei conferințe ministeriale din luna octombrie, în Mauritius. 

În ianuarie 2010, Consiliul a convenit asupra sprijinului pentru sectorul de securitate somalez și a 

instituit o misiune militară a UE care să contribuie la instruirea forțelor de securitate somaleze în 

Uganda, unde se află deja în curs de instruire forțe somaleze: Misiunea UE de instruire (EUTM 

Somalia). Consiliul a convenit că misiunea militară a UE ar urma să se desfășoare în strânsă 

coordonare cu partenerii, inclusiv cu Guvernul Federal de Tranziție (Somalia), Uganda, Uniunea 

Africană, ONU și SUA. A fost recunoscută necesitatea desfășurării acestei instruiri ca parte a unui 

efort internațional mai larg. EUTM Somalia a fost lansată în aprilie 2010. 

Misiunea are obiectivul de a contribui la o dezvoltare cuprinzătoare și durabilă a sectorului de 

securitate somalez. Acest lucru se poate realiza prin întărirea forțelor de securitate somaleze, prin 

asigurarea instrucției militare specifice și prin sprijinirea instrucției pe care o asigură Uganda pentru 

2000 de recruți somalezi, până la nivelul de pluton inclusiv, cu pregătirea modulară și specializată 

adecvată pentru ofițeri și subofițeri. Misiunea va instrui în total 2000 de soldați. Instrucția primului 

lot a început în mai 2010, în vederea trimiterii primului grup de soldați instruiți în Somalia la 

începutul lui 2011. UE analizează în prezent oportunitatea extinderii misiunii. 
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Pe parcursul lui 2010, misiunea EUSEC RD Congo a îndeplinit cu succes diferite activități în 

sprijinul punerii în aplicare a planurilor congoleze de reformă a apărării. Aceasta include resursele 

umane, administrarea și gestionarea logistică, precum și lupta împotriva impunității. În iulie 2010, 

Consiliul a hotărât prelungirea misiunii până la 30 septembrie 2012. 

Misiunea EUSEC a sprijinit autoritățile congoleze în finalizarea integrării ultimului grup intern de 

rebeli în forțele armate din cele trei provincii din est. Odată cu finalizarea acesteia se va încheia și 

recensământul forțelor, ceea ce va permite o mai bună gestionare a personalului. Următoarea 

provocare o va reprezenta reducerea forțelor armate. 

Misiunea EUSEC contribuie, de asemenea, la armonizarea instrucției oferite de actori bilaterali 

unităților de infanterie, prin sprijinirea autorităților locale în elaborarea și implementarea doctrinei 

de instrucție. 

În 2010, EUPOL RD Congo a continuat să sprijine reforma sectorului de securitate în materie de 

acțiuni de poliție și interfața acesteia cu sistemul de justiție, prin intermediul monitorizării, al 

tutoratului și al consilierii. În 2010, mandatul a fost prelungit până la sfârșitul lunii septembrie 

2011. În octombrie 2010, EUPOL RD Congo a început să sprijine autoritățile congoleze în 

implementarea planului de acțiune pentru poliție. Iar aceasta se realizează prin concentrarea asupra 

activităților/proiectelor concrete, care să sprijine acțiunile sale la nivelul strategic, asupra creării 

capacităților și a creșterii interacțiunii dintre poliția națională congoleză și sistemul de justiție 

penală în general, în vederea unei mai bune susțineri a combaterii violenței sexuale și a impunității. 

EUPOL RD Congo a contribuit de asemenea la instruirea forțelor de poliție în special prin 

intermediul „instruirii instructorilor”. Misiunea este de asemenea, implicată în susținerea procesului 

electoral prin sprijinirea creării unor secții de poliție model care ar putea fi utilizate pentru 

menținerea ordinii în perioada electorală. 
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Relațiile UE-Guineea-Bissau au fost reevaluate după rebeliunea militară de la 1 aprilie 2010 și după 

numirea ulterioară în posturi de vârf ale armatei a celor responsabili. Necesitatea de a consolida 

autoritatea civilă în fața celei militare, necesitatea abordării impunității și a detențiilor ilegale și 

voința de a demara o reformă reală a sectorului de securitate au rămas condițiile prealabile pentru o 

aprofundare a implicării UE. Întrucât aceste condiții erau departe de a fi îndeplinite, misiunea EU 

SSR GUINEA BISSAU a fost încheiată la 30 septembrie, dar UE a continuat să susțină inițiativa 

ECOWAS/UA/CPLP (inclusiv finanțarea ERM de 336 000 EUR pentru Uniunea Africană pentru 

pregătirea unei misiuni de consolidare a păcii și post-conflict UA/ECOWAS). UE a convenit de 

asemenea asupra deschiderii procedurii articolului 96. Noi consultări și un dialog politic consolidat 

vor ajuta la identificarea, în comun, a modalităților de a avansa relațiile și viitorul angajament dintre 

noi. 

Din 2005, ca parte a angajamentului mai larg al UE de a contribui la soluționarea conflictului 

arabo-israelian, au fost desfășurate două misiuni PSAC civile. EUPOL COPPS a devenit 

partenerul-cheie pentru Autoritatea Palestiniană în materie de construirea capacităților pentru poliția 

civilă și activitățile conexe în materie de stat de drept. În 2010, mandatul misiunii a fost prelungit cu 

un an. EUBAM Rafah și-a menținut capacitatea de redesfășurare și îndeplinire a rolului său, după 

cum au solicitat cele două părți, ca parte terță la Punctul de trecere a frontierei de la Rafah, în 

conformitate cu Acordul privind circulația și accesul din 2005. Datorită situației din Gaza, EUBAM 

Rafah nu a fost în situația de a se redesfășura din 2007. Pentru a-și păstra capacitatea de 

redesfășurare, misiunea a fost prelungită în 2010 pentru încă un an. 

În 2010, EUJUST LEX Iraq a fost prelungită până la 30 iunie 2012. În baza actualului mandat, 

misiunea își transferă progresiv activitățile și structurile în Irak (Bagdad, Erbil, Basra). Misiunea își 

va limita prezența în Bruxelles, iar majoritatea personalului va migra spre biroul din Bagdad. 

Misiunea este salutată de autoritățile irakiene și continuă implementarea cu succes a programului 

substanțial de pregătire pentru personal judiciar, din poliție și din penitenciare. 
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În 2010, EUPOL AFGHANISTAN și-a câștigat reputația de lider în domeniul poliției civile, în 

raport cu alți actori, cum ar fi Misiunea NATO de pregătire în Afganistan. Cu toate că există în 

continuare dificultăți semnificative, înțelegerea necesității unei capacități bine antrenate de poliție 

civilă care să pună accentul general asupra aplicării legii, și nu asupra combaterii insurgenței, a 

câștigat teren. O ilustrare a contribuției EUPOL la acest proces general este accentul tot mai mare 

pus asupra pregătirii liderilor poliției afgane în cadrul Colegiului de personal de poliție din Kabul, 

finanțat prin Instrumentul de stabilitate al UE. Numirea unei persoane cu dublu mandat de șef al 

delegației UE/RSUE la Kabul a permis, de asemenea, crearea de noi sinergii pe teren. În luna mai, 

mandatul EUPOL Afghanistan a fost prelungit pe o perioadă de trei ani până la sfârșitul lunii mai 

2013.  

În 2010, misiunea integrată a UE de sprijinire a supremației legii în Kosovo, EULEX Kosovo, 

și-a menținut un rol credibil, în calitate de agent al stabilității. Activitățile acesteia în 2010 au fost 

marcate în principal de lansarea unor investigații sensibile privind cazuri de mare vizibilitate, 

funcționarea regulată a instanței districtuale Mitrovica și o creștere a controalelor la frontieră în 

nordul Kosovo. EULEX a instituit un parteneriat eficient cu autoritățile din Kosovo prin Comitetul 

comun de coordonare pentru supremația legii. Implementarea reformelor prin abordarea 

programatică înregistrează progrese. 

În cadrul mandatului său executiv limitat, EULEX Kosovo și-a păstrat un rol important în ceea ce 

privește asigurarea păcii în mod indirect, sprijinind poliția din Kosovo atunci când este necesar și 

cooperând cu KFOR. În 2010, EULEX a fost în măsură să răspundă unor situații complicate legate 

de securitate, în special în Mitrovica. Cu toate acestea, nucleul mandatului EULEX constă în 

sprijinirea actorilor locali din domeniul securității, prin tutorat, monitorizare și consiliere. În luna 

iunie, Consiliul a prelungit durata EULEX Kosovo cu încă doi ani, până în iunie 2012.  

În cursul anului 2010, misiunea de monitorizare a Uniunii Europene în Georgia (EUMM) a 

contribuit cu succes la eforturile de stabilizare, de normalizare și de construire a încrederii pe teren. 

Cu toate că misiunii nu i-a fost acordat accesul pe întregul teritoriu al Georgiei, UE a continuat să 

sublinieze că aceasta este în continuare o condiție prealabilă pentru ca EUMM să își poată îndeplini 

mandatul la nivel de țară. 
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Începând cu 1 ianuarie 2010, mandatul Misiunii de Poliție a Uniunii Europene în Bosnia și 

Herțegovina (EUPM) s-a concentrat asupra sprijinirii agențiilor relevante de aplicare a legii din 

Bosnia și Herțegovina în lupta împotriva criminalității organizate și a corupției. Aceasta include 

promovarea cooperării dintre poliție, procurori și a legăturilor dintre poliție și penitenciare. Aceasta 

se înscrie în eforturile generale ale UE de a înrădăcina statul de drept în BiH în sprijinul 

perspectivei europene a acesteia. Actualul mandat al misiunii va expira la sfârșitul anului 2011. UE 

discută în prezent o implicare viitoare în sprijinirea autorităților din BiH în acest domeniu. 

EUFOR Althea s-a concentrat din punct de vedere operațional asupra susținerii eforturilor BiH de 

a menține un climat de siguranță și securitate și asupra implementării aflate în curs a obiectivelor 

privind construirea capacităților și formarea a căror lansare a fost aprobată de Consiliu în ianuarie 

2010. Comandantul operației a revizuit CONOPS și OPLAN, care au fost aprobate de COPS în 

septembrie 2010 și respectiv în octombrie 2010. În octombrie 2010, Consiliul a confirmat că UE va 

păstra un rol militar executiv dincolo de orizontul 2010. Consiliul de Securitate al ONU a reînnoit 

mandatul executiv al EUFOR Althea la 18 noiembrie 2010 prin RCSONU 1948 (2010) pe o durată 

de un an. 

EUFOR Althea a menținut o relație de lucru strânsă, inclusiv în chestiunile operaționale, cu alte 

instrumente ale UE și cu alți actori internaționali aflați la fața locului. În special, cooperarea cu 

EUPM în sprijinirea luptei împotriva criminalității organizate a fost în continuare eficientă, RSUE 

și comandantul forței și-au continuat consultările reciproce periodice, iar cooperarea cu NATO s-a 

desfășurat în continuare bine. 

Instrumente 

În 2010, Centrul Satelitar al Uniunii Europene (CSUE) a fost utilizat la potențial maxim pentru a 

susține operațiile militare și misiunile civile al UE în cadrul PSAC, în special EU NAVRFOR 

Atalanta și EUMM Georgia. 

CSUE a primit sprijinul statelor membre prin intermediul imaginilor aflate sub control 

guvernamental, începând cu națiunile participante la Helios care au furnizat imagini pentru EU 

NAVRFOR Atalanta. A fost semnat Acordul pentru furnizarea de imagini SAR-Lupe către UE între 

Germania și Înaltul Reprezentant și au fost finalizate modalitățile de punere în aplicare a acordului 

COSMO-Skymed cu Italia. 
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Cooperarea cu partenerii 

În decembrie 2010, Consiliul a subliniat necesitatea de a consolida cooperarea în domeniul PSAC 

cu țări terțe și cu alte organizații internaționale, în special Organizația Națiunilor Unite și Uniunea 

Africană, inclusiv în vederea consolidării capacităților și a facilitării susținerii misiunilor și a 

operațiilor UE de gestionare a crizelor. 

Consiliul a subliniat că pentru a spori coerența, consolidarea reciprocă și rentabilitatea, UE va 

continua să își dezvolte cooperarea cu NATO în ceea ce privește dezvoltarea capacităților militare. 

Aceasta include măsuri practice și contacte strânse la nivel de personal, după caz, inclusiv între 

AEA și Comandamentul Aliat pentru Transformare al NATO, respectând principiile incluziunii și 

autonomiei decizionale. 

Cooperarea UE-ONU 

În 2008, ONU a lansat un proces de reformă pentru îmbunătățirea situației în ceea ce privește 

activitățile sale de menținere a păcii, Inițiativa Un nou orizont, pe care UE l-a sprijinit încă din faza 

de concepere. În 2010, o discuție între statele membre a avut drept rezultat un document comun al 

Secretariatului General al Consiliului și al Comisiei prin care se identifică posibile contribuții la mai 

multe activități, cum ar fi transferul responsabilităților operaționale și planificarea timpurie, 

susținerea și interoperabilitatea capacității și lecțiile învățate. 

Dialogul și consultările intense cu ONU au continuat la toate nivelurile. La mijlocul anului 2010, a 

fost lansată o discuție internă în cadrul Consiliului cu privire la consolidarea sprijinului PSAC al 

UE față de misiunile de menținere a păcii ale ONU. Discuția s-a concentrat în principal asupra 

posibilității de a contribui cu un element UE la o operație a ONU și asupra unui posibil rol al UE în 

susținerea statelor membre care doresc să participe la operațiile ONU ca entități naționale 

individuale. Este prevăzut ca într-o a doua fază, discuția să implice și DOMP și alte departamente 

relevante ale ONU. 



 

 

12562/11   en/DF/ao 68 

ANEXĂ DG K   RO 

 

UE-NATO 

În 2010, a continuat cooperarea UE-NATO în contextul acordurilor „Berlin Plus” pentru operația 

PSAC EUFOR Althea în Bosnia și Herțegovina. În cadrul Grupului UE-NATO pentru capacități, 

schimburile de informații au avut loc cu privire la o serie de domenii ale capacităților militare de 

interes comun în care cerințele se suprapun. Astfel cum se afirma în rapoartele anterioare, 

participarea tuturor celor 27 de statelor membre ale UE ar facilita și mai mult schimbul de 

informații în domeniul capacităților militare. 

La 16 septembrie 2010, Înaltul Reprezentant a fost invitat să dezvolte idei referitoare la modul în 

care ar putea fi consolidată în continuare cooperarea UE-NATO în privința gestionării crizelor, în 

conformitate cu Carta Națiunilor Unite și cu rezoluțiile relevante ale Consiliului de Securitate al 

Națiunilor Unite. Acest lucru ar trebui realizat în spiritul consolidării reciproce și cu respectarea 

autonomiei decizionale a celor două părți, ca urmare a recomandărilor privind măsuri concrete pe 

care UE le-a transmis NATO în februarie 2010. 

În februarie 2010, Înaltul Reprezentant a transmis Secretarului General al NATO o serie de 

propuneri concrete identificate de Comitetul politic și de securitate al UE pentru dezvoltarea 

relațiilor UE-NATO în direcția unei mai bune relații interorganizaționale. Majoritatea acestor 

propuneri au fost puse în aplicare în 2010, creând oportunități pentru discuții informale privind 

chestiuni de interes comun, precum și pentru un dialog politic mai extins între UE și NATO și 

pentru o cooperare consolidată în materie de dezvoltare concretă a capacităților. 
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În acest context, au continuat eforturile de a dezvolta cooperarea UE-NATO în materie de 

dezvoltarea capacității militare într-un moment de presiune descendentă asupra bugetelor de 

apărare. Personalul UE și al NATO au propus în comun modalități pentru viitor de consolidare a 

cooperării practice în două domenii critice pentru protecția și viabilitatea trupelor pe teren: sprijinul 

medical și contracararea dispozitivelor explozive improvizate. Aceste propuneri au fost susținute de 

statele membre, iar la 9 decembrie, Consiliul a subliniat necesitatea de a continua contactele la nivel 

de personal, în vederea identificării unor posibile domenii suplimentare de cooperare concretă, 

respectând orientările politice definite de COPS, ale căror rezultate vor fi disponibile tuturor statelor 

membre. Necesitatea unor aranjamente pentru a facilita interacțiunea pe teren atunci când 

misiunile/operațiile de gestionare a crizelor ale PSAC și NATO acționează în același teatru este în 

continuare relevantă.  

UE-UA 

Dialogul politic dintre UE și UA și implicit consilierea în materie de securitate au fost asigurate în 

cadrul a două reuniuni anuale dintre Comitetul politic și de securitate al UE și Consiliul pentru pace 

și securitate al UA. UE a continuat să susțină eforturile africane de construire a arhitecturii africane 

de pace și securitate. (APSA). A fost furnizat sprijin financiar prin intermediul Instrumentului 

financiar pentru pace în Africa pentru operațiile AMISOM și MICOPAX, precum și pentru 

consolidarea instituțională. UE și-a respectat angajamentul față de UA și de comunitățile economice 

regionale din Africa în vederea asigurării stării de pregătire a forței africane de menținere a păcii. 

Cooperarea puternică dintre UE și UA a fost reliefată și prin încheierea cu succes a primului ciclu 

Amani Africa. 

Statele terțe 

UE și-a continuat dialogul periodic cu partenerii privind PSAC, în special cu membrii europeni ai 

NATO care nu fac parte din UE, cu alte țări candidate la aderarea la UE, precum și cu SUA, 

Canada, Rusia și Ucraina. Au fost lansate dialoguri și consultări cu alți parteneri importanți, 

inclusiv cu China și Japonia.  
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Douăsprezece țări (Albania, Canada, Chile, Croația, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, 

Muntenegru, Norvegia, Noua Zeelandă, Elveția, Turcia, Ucraina, SUA) au contribuit substanțial la 

șapte dintre misiunile și operațiile PSAC aflate în derulare (EUFOR ALTHEA, EULEX Kosovo, 

EUPM BiH, EUPOL COPPS, EUPOL Afghanistan, EUNAVFOR ATALANTA, EUSEC RD 

Congo). Interacțiunile fructuoase cu alți parteneri au continuat în domeniul acțiunilor antipiraterie. 

La 26 aprilie 2010, Consiliul a autorizat Înaltul Reprezentant să deschidă negocieri cu douăzeci de 

țări în vederea încheierii unor acorduri de stabilire a unui cadru pentru participarea acestora la 

operațiile UE de gestionare a crizelor. Pe această bază, pe lângă acordurile anterioare cu Canada, 

Islanda, Norvegia, Turcia și Ucraina, au fost negociate sau se află în curs de negociere acorduri 

similare cu alți parteneri. 

Creșterea coerenței 

Abordarea cuprinzătoare  

În 2010, UE și-a intensificat în continuare eforturile de a maximiza eficiența gamei de instrumente, 

unice prin varietatea sa,  pe care le are la dispoziție. În acord cu abordarea cuprinzătoare a crizelor 

de către UE, instrumentele PSAC fac parte din setul de instrumente ale UE în sprijinul obiectivelor 

sale politice mai largi, inclusiv necesitatea abordării cauzelor fundamentale ale conflictelor. A 

continuat activitatea de punere în aplicare a Tratatului de la Lisabona și de creștere a eficienței 

coordonării între instrumentele militare, civile, diplomatice și de dezvoltare ale UE
76

. 

                                                 
76

 Parlamentul European a adoptat o rezoluție referitoare la cooperarea civilo-militară și 

dezvoltarea unor capacități civilo-militare la 23 noiembrie 2010 [P7_TA-PROV(2010)0419]. 
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Dezvoltarea capacităților civile și militare ale UE după 2010 

În decembrie 2010, Consiliul a convenit asupra orientării privind dezvoltarea capacităților civile și 

militare ale UE după 2010, criteriul de referință al celor două obiective globale existente, civil și 

militar, și și-a reafirmat angajamentul față de nivelul de ambiție extins, în plan civil și militar, 

stabilit în 2008 prin Declarației privind consolidarea capacităților. 

Consiliul și-a confirmat voința de a-și continua eforturile de soluționare a deficiențelor care mai 

persistă. Pe baza rapoartelor finale respective, acesta a prelungit dincolo de 20101 punerea în 

aplicare a obiectivelor globale civil și militar 2010 și a convenit ca UE și statele membre să se 

concentreze asupra aspectelor calitative ale dezvoltării capacității. A stabilit obiective pentru 

capacitățile civil-militare, civile și militare, care vor fi revizuite, după caz, între altele, pe baza 

evoluției contextului de securitate, a progreselor înregistrate în dezvoltarea capacităților și în 

punerea în aplicare a Tratatului de la Lisabona. Înaltul Reprezentant, acționând sub autoritatea 

Consiliului, asigură coordonarea punerii în aplicare a acestor orientări. 

Sinergiile civilo-militare în dezvoltarea capacităților 

Abilitatea UE de a atrage capacități civile și militare puse la dispoziție de statele membre, după cum 

se subliniază în Tratatul de la Lisabona, este o cerință operațională esențială. Promovarea sinergiilor 

civil-militare în dezvoltarea capacității UE este în același timp o necesitate și o prioritate politică 

pentru UE. Posibilele beneficii au fost subliniate, în aprilie și decembrie 2010, de Consiliu, care a 

evidențiat necesitatea concentrării asupra obținerii concrete de capacități care să conducă la 

îmbunătățiri în plan operațional. 



 

 

12562/11   en/DF/ao 72 

ANEXĂ DG K   RO 

În acest sens, UE și statele sale membre sunt în căutarea unor posibile modalități de maximizare a 

coerenței, eficienței și exhaustivității în dezvoltarea capacităților UE și de a promova sinergiile 

civil-militare acolo unde acestea reprezintă o valoare adăugată. Inițiativa lansată de președinția 

suedeză și aprobată de Consiliu în noiembrie 2009 a fost continuată sub orientarea politică a COPS 

și reunește toți actorii și toate statele membre ale UE cu relevanță în domeniul dezvoltări 

capacităților, care conlucrează în diferite domenii
77

, menținând caracterul specific al proceselor de 

dezvoltare a capacităților civile și militare. 

Această activitate vizează transmiterea către COPS spre analiză a unor posibile acțiuni concrete, de 

la modalități practice de introducere a unei duble utilizări a capacităților civile sau militare, la 

concepte inovatoare, prin formare și proceduri comune civil-militare. 

Această activitate a fost consolidată prin alte activități, cum ar fi Conferința anuală a AEA 

desfășurată în februarie 2010 privind „Punți între eforturi: conexiuni între securitatea civilă și 

dezvoltarea capacității militare” sau seminarul organizat de președinția spaniolă în februarie 2010 

privind „Sinergiile între dezvoltarea capacităților civile și militare ale UE în materie de gestionarea 

crizelor”.

                                                 
77

  Transport strategic și tactic, sprijin logistic, sisteme de comunicații și informații, sprijin 

medical, protecția forțelor și securitatea, utilizarea resurselor de spațiu, vehicule fără pilot, 

sisteme de depozitare și de sprijin centralizat, schimbul de informații, formare, exerciții, 

interconectivitatea proceselor de dezvoltare a capacităților civile și militare, lecții învățate. 
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ANNEX I: ACTES JURIDIQUES PESC 2010  

DATE OBJET BASE 

JURIDIQUE 

RÉFÉRENCE J.O. 

I. MESURES RESTRICTIVES 

I.1 BALKANS OCCIDENTAUX 

07.10.2010 Nouvelles mesures définies à l'appui d'une mise en oeuvre effective 

du mandat du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie 

(TPIY) 

art. 29 2010/603/PESC 

L 265 (08.10.2010) 

08.03.2010 Renouvellement des mesures définies à l'appui d'une mise en oeuvre 

effective du mandat du Tribunal pénal international pour l'ex-

Yougoslavie (TPIY) 

art. 29 2010/145/PESC 

L 58 (09.03.2010) 

I.2 AFRIQUE 

 CÔTE D'IVOIRE 

22.12.2010 Modification de la décision du Conseil 2010/656/PESC renouvelant 

les mesures restrictives instaurées à l'encontre de la Côte-d'Ivoire 

art. 29 2010/801/PESC 

L 341 (23.12.2010) 

29.10.2010 Renouvellement des mesures restrictives instaurées à l’encontre de la 

Côte d’Ivoire 

art. 29 2010/656/PESC 

L 285 (30.10.2010) 

 REPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

20.12.2010 Adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République 

démocratique du Congo et abrogeant la position commune 

2008/369/PESC 

art. 29 2010/788/PESC 

L 336 (21.12.2010) 

 ÉRYTHRÉE 

26.07.2010 Modification la décision 2010/127/PESC concernant des mesures 

restrictives à l'encontre de l'Érythrée 

art. 29 2010/414/PESC 

L 195 (27.07.2010) 

01.03.2010 Mesures restrictives à l’encontre de l’Érythrée art. 29 2010/127/PESC 

L 51 (02.03.2010) 
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DATE OBJET BASE 

JURIDIQUE 

RÉFÉRENCE J.O. 

 LIBERIA 

01.03.2010 Modification de la position commune 2008/109/PESC concernant 

des mesures restrictives instituées à l’encontre du Liberia 

art. 29 2010/129/PESC 

L 51 (02.03.2010) 

 RÉPUBLIQUE DE GUINÉE 

25.10.2010 Mesures restrictives à l'encontre de la République de Guinée art. 29 2010/638/PESC 

L 280 (26.10.2010) 

29.03.2010 Modification de la position commune 2009/788/PESC concernant 

des mesures restrictives à l'encontre de la République de Guinée 

art. 29 2010/186/PESC 

L 83 (30.03.2010) 

 SIERRA LEONE 

08.11.2010 Abrogation de la position commune 98/409/PESC relative à la Sierra 

Leone 

art. 29 2010/677/PESC 

L 292 (10.11.2010) 

 SOMALIE 

26.04.2010 Mesures restrictives à l’encontre de la Somalie et abrogeant la 

position commune 2009/138/PESC 

art. 29 2010/231/PESC 

L 105 (27.04.2010) + 

C 107 (27.04.2010) 

01.03.2010 Modification de la position commune 2009/138/PESC concernant 

des mesures restrictives à l’encontre de la Somalie 

art. 29 2010/126/PESC 

L 51 (02.03.2010) 

 ZIMBABWE 

25.02.2010 Modification de l'annexe de la position commune 2004/161/PESC 

renouvelant les mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe 

art. 29 2010/121/PESC 

L 49 (26.02.2010) 

15.02.2010 Prorogation des mesures restrictives à l’encontre du Zimbabwe art. 29 2010/92/PESC 

L 41 (16.02.2010) 
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DATE OBJET BASE 

JURIDIQUE 

RÉFÉRENCE J.O. 

I.3 ASIE / OCÉANIE 

 BIRMANIE / MYANMAR 

26.04.2010 Renouvellement des mesures restrictives à l'encontre de la 

Birmanie/du Myanmar 

art. 29 2010/232/PESC 

L 105 (27.04.2010) + 

C 107 (27.04.2010) 

 RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE 

22.12.2010 Mesures restrictives à l'encontre de la République populaire 

démocratique de Corée et abrogeant la position commune 

2006/795/PESC 

art. 29 2010/800/PESC 

L 341 (23.12.2010) 

I.4 MOYEN-ORIENT / GOLFE 

 IRAN 

25.10.2010 Modification de la décision 2010/413/PESC concernant des mesures 

restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant la position commune 

2007/140/PESC 

art. 29 

décision 

2010/413/PESC  

art. 23 §2 

2010/644/PESC 

L 281 (27.10.2010) 

26.07.2010 Mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant la position 

commune 2007/140/PESC 

art. 29 2010/413/PESC 

L 195 (27.07.2010) 

+ rectificatif L 197 

(29.07.2010) 

 IRAQ 

01.03.2010 Modification de la position commune 2003/495/PESC sur l’Iraq art. 29 2010/128/PESC 

L 51 (02.03.2010) 
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DATE OBJET BASE 

JURIDIQUE 

RÉFÉRENCE J.O. 

I.5 EUROPE ORIENTALE ET ASIE CENTRALE 

 BIÉLORUSSIE 

25.10.2010 Mesures restrictives à l'encontre de certains fonctionnaires de 

Biélorussie 

art. 29 2010/639/PESC 

L 280 (26.10.2010) 

 RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE 

27.09.2010 Mesures restrictives à l'encontre des dirigeants de la région de 

Transnistrie (République de Moldavie) 

art. 29 2010/573/PESC 

L 253 (28.09.2010) 

22.02.2010 Prorogation des mesures restrictives à l'encontre des dirigeants de la 

région de Transnistrie (République de Moldavie) 

art. 29 2010/105/PESC 

L 46 (23.02.2010) 

II. PESD 

II.1 BALKANS OCCIDENTAUX 

06.12.2010 Modification de la décision 2009/906/PESC concernant la mission de 

police de l’Union européenne (MPUE) en Bosnie-et-Herzégovine 

art. 28, 

art. 43 §2 

2010/755/PESC 

L 320 (07.12.2010) 

30.11.2010 Prorogation du mandat du chef de la mission de police de l’Union 

européenne (MPUE) en Bosnie-et-Herzégovine 

art. 38, 

décision 

2009/906/PESC  

art. 10 §1 

2010/754/PESC 

MPUE/1/2010 

L 320 (07.12.2010) 

15.10.2010 Modification de l’action commune 2008/124/PESC relative à la 

mission «État de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo
78

, 

EULEX KOSOVO 

art. 28, 

art. 43 §2 

2010/619/PESC 

L 272 (16.10.2010) 

27.07.2010 Nomination d'un chef de la mission «État de droit» menée par 

l’Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO 

art. 38,  

action commune 

2008/124/PESC 

art. 12§2 

2010/431/PESC 

EULEX/1/2010 

OJ L 202 

(04.08.2010) 

                                                 
78

 Under United Nations Security Council Resolution 1244 (1999) - SK 
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DATE OBJET BASE 

JURIDIQUE 

RÉFÉRENCE J.O. 

15.06.2010 Nomination du chef de l’élément de commandement de l’Union 

européenne à Naples, dans le cadre de l’opération militaire de 

l’Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine 

art. 38,  

action commune 

2004/570/PESC  

art. 6 

2010/344/PESC 

BiH/16/2010 

L 155 (22.06.2010) 

08.06.2010 Modification et prorogation de l’action commune 2008/124/PESC 

relative à la mission «État de droit» menée par l’Union européenne 

au Kosovo ( 1 ), EULEX KOSOVO 

art. 28, 

art. 43 §2 

2010/322/PESC 

L 145 (11.06.2010) 

II.2 AFRIQUE 

07.12.2010 Modification de l’action commune 2008/851/PESC concernant 

l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une 

contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des 

actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la 

Somalie 

art. 28, 

art. 43 §2 

2010/766/PESC 

L 327 (11.12.2010) 

26.11.2010 Nomination d’un commandant de la force de l’Union européenne 

pour l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une 

contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des 

actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la 

Somalie (Atalanta) 

art. 38 

action commune 

2008/851/PESC  

art. 6 

2010/753/PESC 

ATALANTA/5/2010 

L 320 (07.12.2010) 

08.10.2010 Nomination du chef de la mission de conseil et d’assistance de 

l’Union européenne en matière de réforme du secteur de la sécurité 

en République démocratique du Congo (EUSEC RD Congo) 

art. 38 

décision 

2010/565/PESC  

art. 8 

2010/610/PESC 

EUSEC/2/2010 

L 266 (09.10.2010) 

08.10.2010 Nomination du chef de la mission EUPOL RD Congo art. 38,  

décision 

2010/576/PESC  

art. 10 §1 

2010/609/PESC 

EUPOL RD 

CONGO/1/2010 

L 266 (09.10.2010) 

+ Rectificatif L 272 

(16.10.2010) 

23.09.2010 Mission de police de l'Union européenne menée dans le cadre de la 

réforme du secteur de la sécurité (RSS) et son interface avec la 

justice en République démocratique du Congo (EUPOL RD Congo) 

art. 28, 

art. 43 §2 

2010/576/PESC 

L 254 (29.09.2010) 
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DATE OBJET BASE 

JURIDIQUE 

RÉFÉRENCE J.O. 

21.09.2010 Mission de conseil et d'assistance de l'Union européenne en matière 

de réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du 

Congo (EUSEC RD Congo) 

art. 28, 

art. 43 

2010/565/PESC 

L 248 (22.09.2010) 

06.08.2010 Signature et à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et 

la République d’Ouganda concernant le statut de la mission placée 

sous la direction de l’Union européenne en Ouganda 

art. 37 (TUE) 

art. 218 §5  

+ §6 premier 

alinéa (TFUE) 

2010/464/PESC 

L 221 (24.08.2010) 

30.07.2010 Modification de l’action commune 2008/851/PESC concernant 

l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une 

contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des 

actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la 

Somalie 

art. 28, 

art. 43 §2 

2010/437/PESC 

L 2010 (11.08.2010) 

19.07.2010 Nomination d’un commandant de la force de l’Union européenne 

pour l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une 

contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des 

actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la 

Somalie (Atalanta) 

art. 38 

action commune 

2008/851/PESC 

art. 6  

2010/423/PSC 

ATALANTA/4/2010 

L 199 (31.07.2010) 

15.06.2010 Nomination du chef de la mission de l’Union européenne visant à 

soutenir la réforme du secteur de la sécurité en République de 

Guinée-Bissau (UE RSS GUINÉE-BISSAU) 

art. 38 

action commune 

2008/112/PESC  

art. 8, § 1, 

deuxième alinéa 

2010/334/PESC 

UE RSS GUINÉE-

BISSAU/1/2010 

L 151 (17.06.2010) 

14.06.2010 Modification et prolongation de l’action commune 2007/405/PESC 

relative à la mission de police de l’Union européenne menée dans le 

cadre de la réforme du secteur de la sécurité (RSS) et son interface 

avec la justice en République démocratique du Congo (EUPOL RD 

Congo) 

art. 28, 

art. 43 §2 

2010/329/PESC 

L 149 (15.06.2010) 
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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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DATE OBJET BASE 

JURIDIQUE 

RÉFÉRENCE J.O. 

II.3 ASIE / OCÉANIE 

13.09.2010 Signature et conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la 

République islamique d’Afghanistan concernant le statut de la 

mission de police de l’Union européenne en Afghanistan (EUPOL 

AFGHANISTAN) 

art. 37 (TUE) 

art. 218 §5+6 

premier alinéa 

(TFUE) 

2010/686/PESC 

L 294 (12.11.2010) 

11.06.2010 Nomination du chef de la Mission EUPOL Afghanistan art. 38  

décision 

2010/279/PESC 

art. 10§1 

2010/341/PESC 

AFGHANISTAN/2/2

010 

L 154 (19.06.2010) 

18.05.2010 Nomination du chef par intérim de la Mission EUPOL Afghanistan art. 38 3ème 

alinéa 

décision 

2010/279/PESC 

art. 10§1 

2010/292/PESC 

AFGHANISTAN/1/2

010 

L 125 (21.05.2010) 

18.05.2010 Mission de police de l’Union européenne en Afghanistan (EUPOL 

AFGHANISTAN) 

art. 28, 

art. 43 §2 

2010/279/PESC 

L 123 (19.05.2010) 

II.4 MOYEN-ORIENT / GOLFE 

21.12.2010 Prolongation du mandat du chef de la mission de police de l'Union 

européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS) 

art. 38 

décision 

2010/784/PESC  

art. 10 §1 

2010/796/PESC 

L 338 (22.12.2010) 

17.12.2010 Mission de police de l’Union européenne pour les territoires 

palestiniens (EUPOL COPPS) 

art. 28, 

art. 43 §2 

2010/784/PESC 

L 335 (18.12.2010) 

02.12.2010 Modification de l’action commune 2005/797/PESC et la décision 

2009/955/PESC du Conseil concernant la mission de police de 

l’Union européenne pour les territoires palestiniens 

art. 28, 

art. 43 §2 

2010/747/PESC 

L 318 (04.12.2010) 

22.06.2010 Prorogation du mandat du chef de la mission intégrée «État de droit» 

de l'Union européenne pour l'Iraq, EUJUST LEX-IRAQ 

art. 38 

décision 

2010/330/PESC 

art. 9 §2 

2010/351/PESC 

EUJUST LEX 

IRAQ/1/2010 

L 160 (26.06.2010) 
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DATE OBJET BASE 

JURIDIQUE 

RÉFÉRENCE J.O. 

14.06.2010 Mission intégrée «État de droit» de l'Union européenne pour l'Iraq, 

EUJUST LEX-IRAQ 

art. 28, 

art. 43 §2 

2010/330/PESC 

L 149 (15.06.2010) 

21.05.2010 Prorogation du mandat du chef de la mission de l'Union européenne 

d'assistance à la frontière au point de passage de Rafah 

art. 38 

action commune 

2005/889/PESC 

art. 10 §2 

2010/295/PESC 

EU BAM 

Rafah/1/2010 

L 126 (22.05.2010) 

12.05.2010 Modification et prorogation de l’action commune 2005/889/PESC 

établissant une mission de l’Union européenne d’assistance à la 

frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah) 

art. 28, 

art. 43 §2 

2010/274/PESC 

L 119 (13.05.2010) 

II.5 EUROPE ORIENTALE ET ASIE CENTRALE 

03.09.2010 Prorogation du mandat du chef de la mission d'observation de 

l'Union européenne en Géorgie, EUMM Georgia 

action commune 

2008/736/PESC  

art. 10 §1 

2010/480/PESC 

EUMM 

Georgia/1/2010 

L 234 (04.09.2010) 

12.08.2010 Mission d’observation de l’Union européenne en Géorgie (EUMM 

Georgia) 

art. 28 

art. 43 §2 

2010/452/PESC 

L 213 (13.08.2010) 

26.07.2010 Modification l’action commune 2008/736/PESC concernant la 

mission d’observation de l’Union européenne en Géorgie, EUMM 

Georgia 

art. 28 

art. 43 §2 

2010/424/PESC 

L 199 (31.07.2010) 

III. REPRÉSENTANTS SPÉCIAUX DE L'UNION EUROPÉENNE 

III.1 AFGHANISTAN 

11.08.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l'Union européenne 

pour l'Afghanistan 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/439/PESC 

L 211 (12.08.2010) 

22.03.2010 Nomination du représentant spécial de l'Union européenne pour 

l'Afghanistan 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/168/PESC 

L 75 (23.03.2010) 

25.02.2010 Prorogation et modification du mandat du représentant spécial de 

l'Union européenne pour l'Afghanistan et le Pakistan 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/120/PESC 

L 49 (26.02.2010) 

III.2 ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE (ARYM) 

11.08.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l’Union 

européenne dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/444/PESC 

L 211 (12.08.2010) 

16.03.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l’Union 

européenne dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/156/PESC 

L 67 (17.03.2010) 
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DATE OBJET BASE 

JURIDIQUE 

RÉFÉRENCE J.O. 

III.3 ASIE CENTRALE 

11.08.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l’Union 

européenne pour l’Asie centrale 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/443/PESC 

L 211 (12.08.2010) 

22.02.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l’Union 

européenne pour l’Asie centrale 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/112/PESC 

L 46 (23.02.2010) 

III.4 BOSNIE-HERZÉGOVINE 

11.08.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l’Union 

européenne en Bosnie-et-Herzégovine 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/442/PESC 

L 211 (12.08.2010) 

22.02.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l’Union 

européenne en Bosnie-et-Herzégovine 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/111/PESC 

L 46 (23.02.2010) 

III.5 CAUCASE DU SUD 

11.08.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l’Union 

européenne pour le Caucase du Sud 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/449/PESC 

L 211 (12.08.2010) 

22.02.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l'Union européenne 

pour le Caucase du Sud 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/109/PESC 

L 46 (23.02.2010) 

III.6 GÉORGIE 

11.08.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l’Union 

européenne pour la crise en Géorgie 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/445/PESC 

L 211 (12.08.2010) 

22.02.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l'Union européenne 

pour la crise en Géorgie 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/106/PESC 

L 46 (23.02.2010) 

III.7 KOSOVO 

11.08.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l’Union 

européenne au Kosovo 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/446/PESC 

L 211 (12.08.2010) 

25.02.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l'Union européenne 

au Kosovo  

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/118/PESC 

L 49 (26.02.2010) 

III.8 PROCESSUS DE PAIX AU MOYEN-ORIENT 

11.08.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l’Union 

européenne pour le processus de paix au Moyen-Orient 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/447/PESC 

L 211 (12.08.2010) 

22.02.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l'Union européenne 

pour le processus de paix au Moyen-Orient 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/107/PESC 

L 46 (23.02.2010) 
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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). 
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IV.     EXCHANGE OF VIEWS WITH NEWLY APPOINTED EU SPECIAL REPRESENTATIVES (EUSRS)80:   

 

No DATE PERSON/ SUBJECT PLACE 

1 23.03 Exchange of views with EUSR Ušackas on Afghanistan  (in camera) AFET, Brussels 

2 29.09 Exchange of views with EUSR Marsden on Sudan AFET, Brussels 

 

 

V. EXCHANGE OF VIEWS WITH NEWLY APPOINTED EU HEADS OF DELEGATIONS (HOD)81:  

 

No DATE PERSON/ SUBJECT PLACE 

1 08.04 Exchange of views with de Almeida, newly appointed HoD in Washington (in 

camera) 

AFET, Brussels 

2 30.11 Exchange of views with Dimitrov, newly appointed EU HoD in Georgia (in 

camera) 

AFET, Brussels 

3 01.12 Exchange of views with Ederer, newly appointed EU HoD in China (in camera) AFET, Brussels 

4 01.12 Exchange of views with Schweisgut, newly appointed EU HoD in Japan (in 

camera) 

AFET, Brussels 

5 09.12 Exchange of views with Eichhorst, newly appointed EU HoD in Lebanon (in 

camera) 

AFET, Brussels 

 

 

                                                 
80

        In accordance with the Declaration by the High Representative on political accountability on 

the adoption of the Council decision establishing the organisation and functioning of the 

EEAS (OJ C 210/01, 03.08.2010). 

 
81

  In accordance with the Declaration by the High Representative on political accountability on 

the adoption of the Council decision establishing the organisation and functioning of the 

EEAS (OJ C 210/01, 03.08.2010). 
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ANNEX III: CFSP BUDGET 2010 - COMMITMENT APPROPRIATIONS 

Actions financed in 2010:  

 
19.0301 MONITORING AND IMPLEMENTATION OF PEACE AND SECURITY PROCESSES 

DECISION NO AND DESCRIPTION COST € 

2009/572/CFSP EUMM Georgia (prolongation until 14 September 2010, €12.500.000)  3.500.000 

2010/274/CFSP EUBAM RAFAH (prolongation until 24 May 2011) 1.950.000 

2010/424/CFSP EUMM Georgia (budget top up period until 14 September 2010) 2.500.000 

2010/452/CFSP EUMM Georgia (15 September 2010 - 14 September 2011) 26.600.000 

 

19.0302 NON-PROLIFERATION AND DISARMAMENT 

DECISION NO AND DESCRIPTION  COST € 

2009/1012/CFSP Support of EU activities to promote the Control of arms exports 787.000 

2010/179/CFSP Support of SEESAC arms control activities in Western Balkans  1.600.000 

2010/336/CFSP EU activities in support of the Arms Trade Treaty (ATT-UNIDIR) 1.520.000 

2010/461/CFSP on EU activities in support of the CTBTO   5.280.000 

2010/430/CFSP establishing a European network of independent think tanks  2.182.000 

2010/585/CFSP EU support for the IAEA activities in the area of nuclear security ... 

(IAEA V) 

9.966.000 

2010/765/CFSP EU action to counter the illicit trade of SALW by air (SIPRI) 900.000 
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19.0303 CONFLICT RESOLUTION AND OTHER STABILISATION MEASURES 

DECISION NO AND DESCRIPTION COST € 

2010/330/CFSP EUJUST LEX IRAQ (1 July 2010 - 30 June 2011) 17.500.000 

2010/322/CFSP amending JA 2009/124/CFSP EULEX Kosovo (2009 budget extension 

until 14 October2010) 

19.164.882 

2010/565/CFSP EUSEC DR Congo (1 October 2010 - 30 September 2011) 12.600.000 

2010/619/CFSP EULEX Kosovo (15 October 2010 - 14 October 2011- first instalment - 

budget €165 Mio)     

70.000.000 

 

19.0305 PREPARATORY AND FOLLOW-UP MEASURES 

DECISION NO AND DESCRIPTION COST € 

External Audits (5 audit assignments and 2 FR Art. 56 assessments) 273.365 

Specific audit  22.600 

Equipment for preparatory measures 32.000 

 

19.0306 EUROPEAN UNION SPECIAL REPRESENTATIVES 

DECISION NO AND DESCRIPTION COST € 

2010/106/CFSP EUSR for the crisis in Georgia  (€502.000) 419.753 

2010/107/CFSP EUSR for the Middle East Peace process (€730.000) 608.847 

2010/108/CFSP EUSR in the Republic of Moldova (€1.025.000) 863.000 

2010/109/CFSP EUSR for the South Caucasus (€1.855.000) 1.549.094 

2010/110/CFSP EUSR for Sudan (€1.410.000)  1.175.258 
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2010/111/CFSP EUSR in Bosnia and Herzegovina (€2.350.000) 1.950.000 

2010/112/CFSP EUSR for Central Asia (€800.000) 700.000 

2010/113/CFSP EUSR for the African Great Lakes (€1.065.000) 894.660 

2010/118/CFSP EUSR in Kosovo (€1.660.000) 1.360.000 

2010/119/CFSP EUSR to the African Union (no cost extension until 31.08.2010)  0 

2010/120/CFSP EUSR for Afghanistan and Pakistan (no cost extension until 31.03.2010)  0 

2010/156/CFSP EUSR in fYROM (€340.000)  290.000 

2010/168/CFSP EUSR in Afghanistan (€2.500.000) 2.090.000 

2010/439/CFSP EUSR in Afghanistan (12 month extension) 4.515.000 

2010/440/CFSP EUSR for the African Great Lakes (12 month extension) 1.520.000 

2010/441/CFSP EUSR to the African Union (12 month extension) 1.280.000 

2010/442/CFSP EUSR in Bosnia and Herzegovina (12 month extension) 3.700.000 

2010/443/CFSP EUSR for Central Asia (12 month extension) 1.250.000 

2010/444/CFSP EUSR in FYROM (6 month extension) 310.000 

2010/445/CFSP EUSR for the crisis in Georgia (12 month extension) 700.000 

2010/446/CFSP EUSR in Kosovo (6 month extension) 1.230.000 

2010/447/CFSP EUSR for the Middle East  peace process (6 month extension) 585.000 

2010/448/CFSP EUSR in the Republic of Moldova (6 month extension) 830.000 

2010/449/CFSP EUSR for the South Caucasus (6 month extension) 1.410.000 

2010/450/CFSP EUSR for Sudan (12 month mandate) 1.820.000 
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19.0307 POLICE MISSIONS 

Decision no and description COST € 

2010/279/CFSP EUPOL Afghanistan (31 May 2010 - 31 May 2011) 54.600.000 

2010/298/CFSP EUSSR Guinea-Bissau (no-cost ext. and extension  1 July - 30 September 

2010) 630.000 

2010/329/CFSP EUPOL Congo (extension 1 July - 30 September 2010) 2.020.000 

2010/576/CFSP EUPOL Congo (extension 1 October 2010 - 30 September 2011) 6.430.000 

2010/755/CFSP EUPM Bosnia Herzegovina (extension 1 January - 31 December 2011: 

17,6 Mio) 7.470.013 

2010/747/CFSP EUPOL COPPS (Budget top up  January - December 2010) 220.000 

2010/784/CFSP EUPOL COPPS (extension 1 January - 31 December 2011) 8.250.000 

 

 

______________________________ 
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ANNEX IV: 2010 OVERVIEW OF HR / VP DECLARATIONS ON BEHALF OF THE EU, HR / VP 

STATEMENTS, STATEMENTS BY THE HR / VP SPOKESPERSON AND LOCAL STATEMENTS 

  

 Declarations on behalf of the EU 

  

 

11/01/2010 

Declaration by High Representative Catherine Ashton on behalf of the EU on 5th anniversary of signature 

of Comprehensive Peace Agreement for Sudan  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/112203.pdf 

 

12/01/2010 

Declaration by High Representative Catherine Ashton on behalf of the EU on the trial against seven Baha'i 

leaders in Iran  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/112212.pdf 

 

14/01/2010 

Declaration by the High Representative, Catherine Ashton, on behalf of the EU on the moratorium on the 

death penalty in Mongolia 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=PESC/10/3&format=HTML&aged=0&language

=en&guiLanguage=en 

 

27/01/2010 

Declaration by High Representative Catherine Ashton on behalf of the EU on the situation in Honduras: 

inauguration of Mr. Porfirio Lobo  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/112630.pdf 

 

05/02/2010 

Declaration by High Representative Catherine Ashton on behalf of the EU on the ratification of Protocol 14 

to the European Convention on Human Rights by the Russian Federation  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/112765.pdf 

 

08/02/2010 

Joint Statement by EU and USA calling on Iranian government to fulfil its human rights obligations 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112843.pdf 

 

19/02/2010 

Statement by HR C. Ashton, on behalf of the EU welcoming the ceasefire in the North of Yemen  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/112936.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/112203.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/112203.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/112203.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/112212.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/112212.pdf
http://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
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 14/04/2010 

 Declaration by HR Ashton on behalf of the EU on the situation after the national elections in Iraq  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/113787.pdf 

 

27/04/2010 

Declaration by HR Catherine Ashton on behalf of the EU on the situation in the Middle East 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114051.pdf 

  

 30/04/2010 

 Declaration by HR Catherine Ashton on behalf of the EU on Djibouti's introduction of the abolition of the 

death penalty in its Constitution  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/114089.pdf 

  

 03/05/2010  -  Declaration by the HR Catherine Ashton on behalf of the EU on World Press Freedom 

Day, 3 May 2010  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/114167.pdf 

 

10/05/2010 

Declaration on the launch of proximity talks between Israel and the Palestinians 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114343.pdf 

 

11/05/2010 

Declaration on the alignment of certain third countries concerning the Council Decision 2009/969/CFSP  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114386.pdf 

 

12/05/2010 

Declaration by High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on the execution of 

five individuals in Iran  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114457.pdf 

 

17/05/2010 

Declaration by HR Catherine Ashton on behalf of the EU on International Day against Homophobia  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/114473.pdf 

 

20/05/2010 

Statement by HR Catherine Ashton on the publication of the report on the sinking of the Republic of 

Korea Ship 'Cheonan  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114589.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/113787.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/113787.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114051.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114051.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/114089.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/114089.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/114089.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/114167.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/114167.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/114167.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114343.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114343.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114386.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114386.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114457.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114457.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114457.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/114473.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/114473.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114589.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114589.pdf
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21/05/2010 

Declaration by High Representative Catherine Ashton on behalf of the EU on the human rights of LGBT 

people in Malawi  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/114600.pdf 

 

26/05/2010 

Declaration by the High Representative on behalf of the European Union on the alignment of certain third 

countries with the Council Decision 2010/92/CFSP extending restrictive measures against Zimbabwe 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114649.pdf 

31/05/2010 

Declaration - Council decisions on the Republic of Guinea 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114723.pdf 

 

31/05/2010 

Declaration by HR Catherine Ashton on behalf of the EU on the Israeli military operation against the 

Flotilla  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114730.pdf 

 

02/06/2010 

Declaration by the High Representative on behalf of the European Union on the alignment of certain third 

countries with the Council Decision 2010/129/CFSP amending Common Position 2008/109/CFS  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114791.pdf 

 

03/06/2010 

Myanmar/Burma: Declaration by HR Ashton on behalf of EU on alignment of third countries with Council 

Decision renewing restrictive measures 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/114843.pdf 

  

 03/06/2010 

 Democratic People's Republic of Korea: Declaration by HR Ashton on behalf of EU on alignment of third 

countries with Council Decision concerning restrictive measures  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/114844.pdf 

  

 09/06/2010 

 Declaration by the High Representative on behalf of the European Union on the alignment of certain third 

countries with Council Decision 2010/127/CFSP concerning restrictive measures against Eritrea  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/115023.pdf 
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http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114730.pdf
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http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114791.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114791.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/114843.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/114843.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/114843.pdf
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 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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http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/115805.pdf
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 26/07/2010 

 Declaration by High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on Syria Human 

rights cases  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/115970.pdf 

 

 01/08/2010 

 Declaration by the High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on the 

Convention on Cluster Munitions  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/116071.pdf 

 

 05/08/2010 

 Declaration by High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on the approval of 

a new Constitution in Kenya  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/116100.pdf 

 

 09/08/2010 

 Declaration by High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on the 

International Day of the World's Indigenous People  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/116122.pdf 

  

 10/08/2010 

 Declaration by the High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on the General 

Election in the Solomon Islands  

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/365&format=HTML&aged=0&langua

ge=en&guiLanguage=en 

  

 12/08/2010 

 Declaration by High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on the sentencing 

of seven Baha'i leaders  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/116157.pdf 

  

 15/08/2010 

 Declaration by High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on the fifth 

Anniversary of the signature of the Aceh MoU and Aceh's peaceful evolution  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/116168.pdf 
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 19/08/2010 

 EU Statement on the Occasion of the General Assembly Plenary Meeting on the Humanitarian Situation 

resulting from the Floods in Pakistan  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116223.pdf 

  

 20/08/2010 

 Statement by the Middle East Quartet - European Union, United Nations, Russian Federation, United 

States  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116226.pdf 

 

 08/09/2010 

 Declaration by the High Representative on behalf of the European Union on the alignment of certain third 

countries with Council Decision 2010/414/CFSP amending Decision 2010/127/CFSP concerning restrictive 

measures against Eritrea  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/116333.pdf 

 

 17/09/2010 

 Declaration by High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on political 

prisoners in Eritrea  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/116600.pdf 

  

 28/09/2010 

 Declaration by the High Representative on behalf of the European Union on the elections in the Bolivarian 

Republic of Venezuela  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/116787.pdf 

  

 06/10/2010 

 Declaration by HR Ashton on behalf of the EU on the OHCHR Report of the Mapping Exercise documenting 

the most serious violations of human rights and international humanitarian law committed within the 

territory of the Democratic Republic of the Congo between March 1993 and June 2003  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/116903.pdf 

  

 20/10/2010 

 Declaration by the High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on recent 

legislative developments in Guatemala concerning the death penalty  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/117228.pdf 
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 07/11/2010 

 Declaration by the High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on the 

elections in Burma/Myanmar  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/117548.pdf 

  

 08/11/2010 

 Declaration by the High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on the 

publication of the Final Report of the EU Election Observation Mission to Ethiopia 2010  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/117578.pdf 

  

 16/11/2010 

 Declaration by the High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on violence 

against journalists in the Russian Federation  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/117735.pdf 

  

 19/11/2010 

 Declaration by the High Representative Catherine Ashton, on behalf of the European Union, on the 

political situation in Madagascar  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/117904.pdf 

  

 25/11/2010 

 Declaration by the High Representative, Catherine Ashton, on behalf of the European Union on the 

International Day for the Elimination of Violence against Women  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/117997.pdf 

 

 30/11/2010  -  Declaration by High Representative Catherine Ashton on behalf of the EU in support of 

ratification of new strategic arms reduction treaty (START)  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/118094.pdf 

 

 10/12/2010  -  Declaration by the High Representative, Catherine Ashton, on behalf of the European 

Union on the Human Rights Day, 10 December 2010  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/118390.pdf 
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 Statements by the High Representative 

  

  

 01/01/2010 

 Statement by High Representative on the brutal bomb attack in Lakki Marwat, Pakistan 

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/1&format=HTML&aged=0&language

=en&guiLanguage=en 

  

 14/01/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton: Haiti situation - press conference  

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/2&format=HTML&aged=0&langua

ge=en&guiLanguage=en 

  

 19/01/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the situation in Haiti  

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/3&format=HTML&aged=0&langua

ge=en&guiLanguage=en 

  

 19/01/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on Yemen  

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/6&format=HTML&aged=0&langua

ge=en&guiLanguage=en 

 19/01/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on Iran 

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/4&format=HTML&aged=0&langua

ge=en&guiLanguage=en 

  

 19/01/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on Iraq  

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/5&format=HTML&aged=0&langua

ge=en&guiLanguage=en 

  

 20/01/2010 

 Sri Lanka's pre-election situation: statement by High Representative Catherine Ashton 

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/37&format=HTML&aged=0&language=e

n&guiLanguage=en 
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20/01/2010 

Statement by High Representative Catherine Ashton on Guinea 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/38&format=HTML&aged=0&language=e

n&guiLanguage=en 

 

29/01/2010 

Joint statement on Nigeria  

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/105&format=HTML&aged=0&language=

en&guiLanguage=en 

  

29/01/2010 

Statement by High Representative Catherine Ashton on the Holocaust Remembrance Day  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/100127-Holocaust-remembrance.pdf 

 

29/01/2010 

Statement by High Representative Catherine Ashton on the Presidential elections in Sri Lanka 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/106&format=HTML&aged=0&language=

en&guiLanguage=en 

 

29/01/2010 

Statement by High Representative Catherine Ashton on Iran 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/112714.pdf 

 

04/02/2010 

Statement by High Representative Catherine Ashton on the pre-electoral situation in Ukraine  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112764.pdf 

 

05/02/2010 

Statement by High Representative Catherine Ashton, on imminent executions in Iran  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112772.pdf 

 

08/02/2010 

Statement by High Representative Catherine Ashton on Ukrainian presidential elections, January 17 and 

February 7, 2010  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112805.pdf 

 

09/02/2010 

Statement by HR Catherine Ashton, on human rights in China 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112848.pdf 
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09/02/2010 

Statement by HR Catherine Ashton, on Iranian nuclear activities  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112849.pdf 

 

 11/02/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton, on demonstrations in Iran 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112858.pdf 

 

 12/02/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton, on human rights in China  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112890.pdf 

 17/02/2010 

 Statement by HR Ashton on the situation of the Union of Poles in Belarus  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112913.pdf 

  

 22/02/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton, on Guinea  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/112946.pdf 

  

 23/02/2010 

 EU roundly condemns fraudulent use of European passports in Dubai assassination  

 http://www.eu2010.es/en/documentosynoticias/noticias/feb22_consejoexteriores.html 

  

 25/02/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton on the India-Pakistan meeting in New Delhi  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113059.pdf 

  

 27/02/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton on the earthquake in Chile  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113081.pdf 

  

 27/02/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton following telephone conversation with Chile's Foreign Minister Mariano 

Fernandez  

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/204&format=HTML&aged=0&language=

en&guiLanguage=en 
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 07/03/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton on the Iraqi elections  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113202.pdf 

 

 08/03/2010 

 International Women's Day – 8 March 2010 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/245&format=HTML&aged=0&language=

en&guiLanguage=en 

 

 09/03/2010 

 Déclaration de la Haute Représentante Catherine Ashton et du Commissaire en charge du développement 

Andris Piebalgs sur les élections présidentielles au Togo 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/FR/foraff/113231.pdf 

  

 15/03/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton on the Agreement between the Transitional Federal Government of 

Somalia and Ahlu Sunna Waljama'a  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/113371.pdf 

 

 18/03/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton at Erez crossing  

http://www.delisr.ec.europa.eu/english/whatsnew.asp?id=1161 

 

 23/03/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton following meeting with President Mbeki  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113529.pdf 

  

 24/03/2010 

 Declaration by HR Catherine Ashton on the decision by the Israeli authorities on the Shepherd Hotel  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113542.pdf 

 

 26/03/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton on the violence in and around Gaza  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113629.pdf 

 

 26/03/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton on ratification of Rome Statute of International Criminal Court by 

Bangladesh  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113593.pdf 
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 28/03/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton on agreement between United States and Russia on new strategic 

arms reduction treaty (START)  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113631.pdf 

  

 29/03/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton on metro explosions in Moscow  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113634.pdf 

 

 31/03/2010 

 Joint statement by HR Catherine Ashton and Commissioner Štefan Füle on the Serbian Declaration on 

Srebrenica  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113647.pdf 

 

01/04/2010 

Statement by High Representative Catherine Ashton on Guinea Bissau 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113649.pdf 

 

 07/04/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the Opposition unrests in Kyrgyzstan 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113660.pdf 

  

 08/04/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the political situation in Thailand  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113665.pdf 

  

 08/04/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the situation in Kyrgyzstan  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113664.pdf 

  

 09/04/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the upcoming elections in Sudan  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113666.pdf 

  

 10/04/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on Polish plane crash  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113681.pdf 
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 13/04/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton on the Parliamentary Elections in Sri Lanka  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113711.pdf 

  

 13/04/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton on the political situation in Thailand  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113710.pdf 

  

 17/04/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the helicopter crash in Haiti 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113884.pdf 

  

 19/04/2010 

 Statement by HR/VP Catherine Ashton on elections in Sudan  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113893.pdf 

  

 20/04/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton on adoption of Constitutional Amendment in Pakistan  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113904.pdf 

 

 11/05/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton on the adoption of negotiating directives for Association Agreements 

between the EU and Armenia, Azerbaijan and Georgia  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114367.pdf 

 

 12/05/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the State of Emergency in Egypt  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114450.pdf 

  

 14/05/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on Kyrgyzstan  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114462.pdf 

  

 17/05/2010 

 Statement by HR/VP Catherine Ashton, on Moldova/Transnistria  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/114472.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113711.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113711.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113710.pdf
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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 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114503.pdf
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 28/05/2010 

 Burundi: Statement by HR/VP Ashton and Commissioner Piebalgs on the communal elections of 24 May  

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/633&format=HTML&aged=0&language=

en&guiLanguage=en 

  

 28/05/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the Lahore attacks 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114695.pdf 

  

 29/05/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the outcome of the NPT Review Conference  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114696.pdf 

  

 30/05/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on train derailment in India  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114697.pdf 

  

 31/05/2010 

 Reaction of High Representative Catherine Ashton on Israel's military operation against Gaza flotilla  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114726.pdf 

 01/06/2010 

 Joint statement by High Representative Catherine Ashton and Minister for Foreign Affairs of the Russian 

Federation Sergey Lavrov  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/114733.pdf 

  

 02/06/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton on the publication of the certified results of the Iraqi elections  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114787.pdf 

 

 09/06/2010 

 Statement by the E3+3 with the support of the EU High Representative following the adoption of UN 

Security Council Resolution 1929 on the Iranian nuclear programme  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115039.pdf 

 

 11/06/2010 

 Joint statement by High Representative / Vice President Catherine Ashton and Home Affairs 

Commissioner Cecilia Malmström on the release of Max Göldi  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115109.pdf 
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 11/06/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the new clashes in Kyrgyzstan  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115125.pdf 

  

 28/06/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the constitutional referendum in Kyrgyzstan  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115525.pdf 

  

 30/06/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on Israel-Palestinian proximity peace talks  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115546.pdf 

  

 01/07/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton on the Presidential Elections in the Republic of Guinea  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115586.pdf 

 02/07/2010 

 Déclaration de Madame Catherine Ashton, Haute Représentante, sur les élections présidentielles au 

Burundi  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/FR/foraff/115597.pdf 

  

 05/07/2010 

 Statement by Catherine Ashton, High Representative of the European Union for Foreign Affairs and 

Security Policy/European Commission Vice-President on announcement by Israel on Gaza blockade  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115675.pdf 

  

 06/07/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on imminent executions in Iran  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115714.pdf 

  

 08/07/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton following the vote in the European Parliament on the European Union 

External Action Service  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115736.pdf 

 

 08/07/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton on the announcement of the liberation of 52 political prisoners in 

Cuba 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115737.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115125.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115125.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115525.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115525.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115546.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115546.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115586.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115586.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/FR/foraff/115597.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/FR/foraff/115597.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/FR/foraff/115597.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115675.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115675.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115675.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115714.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115714.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115736.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115736.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115736.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115737.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115737.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115737.pdf
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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 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115755.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115755.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115756.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115756.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115756.pdf
http://consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115768.pdf
http://consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115768.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115882.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115882.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116068.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116068.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116096.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116096.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/367&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/367&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/367&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/367&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/366&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/366&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/366&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/366&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116136.pdf
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 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116138.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116138.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116138.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116161.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116161.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116221.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116221.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116221.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116222.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116222.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116222.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116227.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116227.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116227.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116230.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116230.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116230.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116231.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116231.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1074&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1074&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1074&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1074&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
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 01/09/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the attack in the Middle East  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116258.pdf 

  

 02/09/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the launch of direct talks on the Middle East 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116267.pdf 

  

 08/09/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the next steps at the UN concerning the 

advisory opinion on Kosovo  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116353.pdf 

  

10/09/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the adoption of the UN General Assembly 

resolution on the ICJ opinion on Kosovo  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116439.pdf 

 

17/09/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton ahead of the parliamentary elections in 

Afghanistan  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116588.pdf 

 

22/09/2010 

Middle East Quartet Statement  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116664.pdf 

 

22/09/2010 

Human rights failures in the Democratic Republic of Congo 

http://www.eutrio.be/pressrelease/olivier-chastel-human-rights-failures-democratic-republic-congo 

 

22/09/2010 

Statement delivered by EU High Representative Catherine Ashton on behalf on the E3+3  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116679.pdf 

 

24/09/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton on remarks made by Iranian President Mahmoud 

Ahmadinejad at the UN General Assembly 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116685.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116258.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116258.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116267.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116267.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116353.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116353.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116353.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116439.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116439.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116439.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116588.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116588.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116588.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116664.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116664.pdf
http://www.eutrio.be/pressrelease/olivier-chastel-human-rights-failures-democratic-republic-congo
http://www.eutrio.be/pressrelease/olivier-chastel-human-rights-failures-democratic-republic-congo
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116679.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116679.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116685.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116685.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116685.pdf
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25/09/2010 

Remarks by High Representative Catherine Ashton at the informal meeting of EU Defence Ministers 

Ghent, 23 and 24 September 2010 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116710.pdf 

 

27/09/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the Middle East peace talks  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116778.pdf 

 

30/09/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton on events in Ecuador  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116856.pdf 

 

01/10/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton following her visit to the Middle East  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116860.pdf 

 

 05/10/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on elections in Bosnia and Herzegovina  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116889.pdf 

05/10/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the 10th anniversary of democratic changes in 

Serbia  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116890.pdf 

  

 07/10/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the pardon of Ethiopian opposition leader 

Birtukan Midekssa  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116917.pdf 

  

 08/10/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on Nobel Peace Prize being awarded to Liu 

Xiaobo  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116987.pdf 

 

 11/10/2010 

 Nouveau Chef de mission pour EUSEC RD Congo  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/FR/foraff/116991.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116710.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116710.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116710.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116778.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116778.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116856.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116856.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116860.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116860.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116889.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116889.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116890.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116890.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116890.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116917.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116917.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116917.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116987.pdf
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 11/10/2010 

 Nouveau chef de mission pour EUPOL RD Congo  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/FR/foraff/116990.pdf 

 

 11/10/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the Kyrgyzstan elections  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116989.pdf 

 

 14/10/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the ratification of the Rome Statute of the 

International Criminal Court by the Republic of Moldova  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117068.pdf 

  

 18/10/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the removal of the Russian checkpoint from 

the village of Perevi in Georgia  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117147.pdf 

 

 20/10/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton and European Commissioner for Enlargement 

Stefan Füle on Ukraine before the European Parliament  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117230.pdf 

 

 25/10/2010 

 High Representative Catherine Ashton nominates the top management of the External Action Service 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/117313.pdf 

 

 01/11/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the referendum in Niger  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117525.pdf 

 

02/11/2010 

Statement by High Representative / Vice-president Mrs Catherine Ashton on the Côte d’Ivoire elections 

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1457&format=HTML&aged=0&language

=en&guiLanguage=en 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/FR/foraff/116990.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/FR/foraff/116990.pdf
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http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117525.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117525.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1457&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
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 02/11/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the General Elections in the United Republic of 

Tanzania  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117530.pdf 

  

 08/11/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the Presidential Elections in the Republic of 

Guinea  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117582.pdf 

  

  

 08/11/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the Parliamentary elections in Azerbaijan  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117582.pdf 

  

 12/11/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the election of the speaker of the Iraqi 

Parliament  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117700.pdf 

  

 13/11/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the release of Aung San Suu Kyi  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117708.pdf 

  

 16/11/2010 

 EU High Representative Catherine Ashton appoints the Permanent Chair of the Political and Security 

Committee Policy  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117740.pdf 

  

 20/11/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the occasion of the Universal Children's Day  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117891.pdf 

 

 23/11/2010 

 Statement by EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy Catherine Ashton on North 

Korean attack on South Korean Island 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117954.pdf 
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 23/11/2010 

 EU HR/VP Catherine Ashton appoints new Head of EU Delegation to WTO  

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/606&format=HTML&aged=0&langua

ge=en&guiLanguage=en 

  

 25/11/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the non-use of force commitment announced 

by Georgian President Saakashvili  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118001.pdf 

 

 30/11/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton and Commissioner Stefan Füle on the parliamentary 

elections in the Republic of Moldova  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118093.pdf 

 

01/12/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the second round of presidential elections in 

Côte d'Ivoire 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118116.pdf 

  

 02/12/2010 

 EU High Representative Catherine Ashton appoints EEAS Managing Director for Crisis Response  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118159.pdf 

  

 03/12/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the forest fires in northern Israel  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118198.pdf 

  

 04/12/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on Ivory Coast election results  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118213.pdf 

  

 05/12/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton welcoming the IAEA nuclear fuel bank  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118216.pdf 
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 06/12/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the elections to the People's Assembly of 

Egypt  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118243.pdf 

 

06/12/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton and EU Commissioner for Development Andris 

Piebalgs on the Presidential Elections in Guinea  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118252.pdf 

 

07/12/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton on behalf of E3+3 after the talks with Iran  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118263.pdf 

 

08/12/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the announcement of preliminary results of 

elections in the Republic of Haiti  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118345.pdf 

08/12/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the Middle East Peace Process  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118344.pdf 

  

10/12/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton on Nobel Peace Prize winner Liu Xiaobo  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118406.pdf 

  

13/12/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton and European Commissioner for Enlargement 

Štefan Füle on Kosovo elections  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118432.pdf 

  

14/12/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the passing of Ambassador Holbrooke  

http://consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118462.pdf 

 

14/12/2010 

EU High Representative Catherine Ashton appoints two Managing Directors for the External Action Service  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118477.pdf 
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15/12/2010 

EU HR/VP Catherine Ashton - Statement on Ivory Coast, European Parliament Strasbourg, 15 December 

2010  

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/758&format=HTML&aged=0&lang

uage=en&guiLanguage=en 

  

 15/12/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on Sakharov Prize  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118505.pdf 

 

 15/12/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on recent bomb attacks in Chabahar 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118537.pdf 

  

 16/12/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the Middle East  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118541.pdf 

  

 17/12/2010 

 EU High Representative Catherine Ashton appoints Director of the European Union Situation Centre 

(SITCEN) for the External Action Service  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/esdp/118626.pdf 

  

 18/12/2010 

 EU High Representative Catherine Ashton welcomes the establishment of new coalition government in the 

Kyrgyz Republic  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118630.pdf 

  

  

  

 20/12/2010 

 SUDAN: EU to observe the South Sudan Referendum  

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1755&format=HTML&aged=0&language

=en&guiLanguage=en 

  

 20/12/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the presidential elections in Belarus  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118650.pdf 
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 21/12/2010 

 EU High Representative Catherine Ashton appoints two new Managing Directors for the External Action 

Service  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118656.pdf 

  

 21/12/2010 

 Statement by the High Representative, Catherine Ashton on the formation of a new Government of Iraq  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118659.pdf 

  

 23/12/2010 

 EU High Representative Catherine Ashton appoints the permanent chairs of several Working Groups in 

the Council  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118693.pdf 

  

 23/12/2010 

 Statement by Catherine Ashton, EU High Representative for Foreign Affairs, on ratification by the U.S. 

Senate of the START Treaty  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118696.pdf 

 

 23/12/2010 

 Joint Statement by EU High Representative Catherine Ashton and US Secretary of State Hillary Clinton on 

the post-Presidential Elections situation in Belarus 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118697.pdf 

 

 30/12/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the Khodorkovskii/Lebedev case  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118699.pdf 
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 Statements by the Spokesperson 

  

 19/01/2010 

 Chile Presidential elections, statement by spokesperson of High Representative Catherine Ashton  

 http://eeas.europa.eu/chile/docs/statement_ashton_210110_en.pdf 

  

 10/02/2010 

 Statement by the Spokesperson of the High Representative / Vice President Catherine Ashton on the 

situation in Sri Lanka  

 http://eeas.europa.eu/statements/docs/statement_ashton_sri_lanka_en.pdf 

  

 19/02/2010 

 Statement by the Spokesperson of the High Representative / Vice President Catherine Ashton on Niger  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/112931.pdf 

  

 25/02/2010 

 Statement by the Spokesperson of HR Catherine Ashton, on the death of Mr Tamayo in Cuba  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113057.pdf 

  

 26/02/2010 

 Statement by the Spokesperson of HR Catherine Ashton, on acts of violence in Chittagong Hill Tracts, 

Bangladesh 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113070.pdf 

  

 26/02/2010 

 Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton, on heritage sites in Hebron and Bethlehem  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113080.pdf 

  

 01/03/2010 

 Statement by the Spokesperson of HR Catherine Ashton, on Nigeria  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113083.pdf 

 

01/03/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton,on the rejection of Aung San Suu Kyi's appeal by 

the Supreme Court of Burma/Myanmar  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113102.pdf 
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18/03/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton, on Sahel region 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113427.pdf 

 

04/04/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton, on the car bomb attacks in Iraq  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113654.pdf 

 

05/04/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton,on the attacks in Pakistan  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113655.pdf 

 

09/04/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton, on Kyrgyzstan  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113669.pdf 

 

23/04/2010 

Statement by the spokesperson of HR Ashton on New Zealand joining the UN Declaration on the Rights of 

Indigenous People  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113952.pdf 

 

26/04/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton, on the normalisation of relations between 

Turkey and Armenia  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/114008.pdf 

 

30/04/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on the political situation in Nepal  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114126.pdf 

 

01/05/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on the resumption of executions in Taiwan  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114127.pdf 

 

04/05/2010 

Statement by the Spokesperson of HR Catherine Ashton, on the recent attacks against mosques in 

Somalia  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/114173.pdf 
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11/05/2010 

Statement by the Spokesperson of HR Catherine Ashton on attacks in Iraq  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114396.pdf 

 

28/05/2010 

Statement by the spokesperson of High Representative Catherine Ashton on the flotilla sailing to Gaza  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114694.pdf 

 

02/06/2010 

Déclaration par la Porte-parole de la Haute Représentante Catherine Ashton sur la situation politique aux 

Comores  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114806.pdf 

 

 

04/06/2010 

Statement by the spokesperson of High Representative Catherine Ashton on the death of Floribert 

Chebeya Bahizire, Executive Director of the organisation "La Voix des Sans Voix"  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115001.pdf 

 

09/06/2010 

Statement by the spokesperson of High Representative Catherine Ashton on the Qatari mediation 

between Djibouti and Eritrea  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115019.pdf 

 

22/06/2010 

Statement by the Spokesperson of High Representative Catherine Ashton on Nagorno-Karabakh  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115451.pdf 

 

23/06/2010 

Statement by the Spokesperson of High Representative Catherine Ashton on terrorist attacks in Turkey  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115450.pdf 

 

25/06/2010 

Statement by the spokesperson of High Representative Catherine Ashton on Hong Kong  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115504.pdf 
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30/06/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on the signature of the ECFA agreement between 

China and Taiwan  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115548.pdf 

 

02/07/2010 

Statement by the spokesperson of High Representative Catherine Ashton on the attack against the Data 

Darbar Sufi shrine in Lahore  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115611.pdf 

 

02/07/2010 

Statement by the Spokesperson of High Representative Catherine Ashton on the incident in Kosovo 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115647.pdf 

 

06/07/2010 

Statement by the Spokesperson of High Representative Catherine Ashton on Guinea Bissau  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115676.pdf 

 

08/07/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on the adoption of the Georgian Action Plan for 

Engagement for Abkhazia and South Ossetia  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115731.pdf 

 

16/07/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on the attacks in Iran  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115843.pdf 

 

16/07/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on the Political Crisis in the Maldives 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115849.pdf 

 

16/07/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on the murder of Rwandan politician  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115851.pdf 

 

16/07/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on death sentence in Gambia  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115852.pdf 
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16/07/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on the expulsion of the acting Australian High 

Commissioner by Fiji  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115853.pdf 

 

19/07/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on suicide bombings in Iraq on Sunday 18 July 

2010  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115881.pdf 

 

22/07/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on President Al-Bashir  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115899.pdf 

 

02/08/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on the Referendum on the formation of the 

Government of National Unity in Zanzibar 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116076.pdf 

 

03/08/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton in support of U.N. international Gaza flotilla 

probe  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116097.pdf 

 

13/08/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on the bomb attack in Bogota  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116160.pdf 

  

24/08/2010 

Statement by the Spokesperson of High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security 

Policy on conviction of human rights defender Abdallah Abu Rahma  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116232.pdf 

 

25/08/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on explosions in Iraq  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116234.pdf 
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27/08/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on President Al-Bashir's visit to Kenya  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116239.pdf 

  

02/09/2010 

Statement by the spokesperson of the HR Catherine Ashton on the attacks in Lahore  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116270.pdf 

 

03/09/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on the outcome of the launch of Middle East 

peace talks  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116277.pdf 

 

04/09/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on the murder of police officers in Colombia  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116278.pdf 

 

10/09/2010 

Statement by the spokesperson of the HR Catherine Ashton on the suicide bombing in Vladikavkaz  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116426.pdf 

  

 10/09/2010 

 Statement by the spokesperson of the HR Catherine Ashton on Georgian prisoner in Abkhazia 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116458.pdf 

  

 14/09/2010 

 Statement by the spokesperson of the HR Catherine Ashton on the occasion of the appointment of 

Michelle Bachelet as the head of UN Women  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116496.pdf 

  

 17/09/2010 

 Statement by the spokesperson of the HR Catherine Ashton on Guinea  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116564.pdf 

 

18/09/2010 

Statement by the Spokesperson of the High Representative Catherine Ashton on the conviction of human 

rights defender Azimjan Askarov 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116602.pdf 
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 24/09/2010 

 Statement by the spokesperson of High Representative Catherine Ashton on the bombing in Mahabad, 

Iran  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116684.pdf 

 

 01/10/2010 

 Statement by the spokesperson of High Representative Catherine Ashton on the bombing in Abuja, 

Nigeria  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116866.pdf 

  

 08/10/2010 

 Statement by the spokesperson of High Representative Catherine Ashton on the appointment of Admiral 

Bubu Na Tchuto  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116986.pdf 

 

 09/10/2010 

 Statement by the spokesperson of EU High Representative Catherine Ashton on the attack in Afghanistan  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116988.pdf 

  

 19/10/2010 

 Statement by the spokesperson of EU High Representative Catherine Ashton on the attack in Parliament 

in Chechnya  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/117180.pdf 

  

 20/10/2010 

 Statement by the spokesperson of the HR Catherine Ashton on the attack on the convoy of the UN 

Secretary General's Special Representative in Iraq  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117226.pdf 

  

 01/11/2010 

 Statement by the spokesperson of EU High Representative Catherine Ashton following the attack against 

worshipers at Our Lady of Salvation Church in Baghdad, Iraq  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117529.pdf 

  

 02/11/2010 

 Statement by the spokesperson of EU High Representative Catherine Ashton on possible execution of 

Sakineh Mohammadi-Ashtiani  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117531.pdf 
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http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117531.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117531.pdf
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 03/11/2010 

 Statement by the spokesperson of EU High Representative Catherine Ashton on the recent bomb attacks 

in Iraq  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117535.pdf 

  

 05/11/2010 

 Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on the attacks in Pakistan  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117546.pdf 

  

 08/11/2010 

 Statement by the spokesperson of Catherine Ashton, EU High Representative/Commission Vice-President 

on the human rights situation in Sudan  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117574.pdf 

  

 09/11/2010 

 Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on the announcement by Israel of a plan for the 

construction of new housing in East Jerusalem  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117590.pdf 

  

 10/11/2010 

 Statement by the Spokesperson of EU High Representative Catherine Ashton, on Western Sahara  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117686.pdf 

  

 12/11/2010 

 Statement by the Spokesperson of EU High Representative Catherine Ashton on a death penalty case in 

Pakistan  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117707.pdf 

  

 16/11/2010 

 Statement by the Spokesperson of EU High Representative Catherine Ashton, on Sudan  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117732.pdf 

  

 18/11/2010 

 Statement by the Spokesperson of EU High Representative Catherine Ashton, on Canada joining the UN 

Declaration on the Rights of Indigenous peoples  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/117804.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117535.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117535.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117535.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117546.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117546.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117574.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117574.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117574.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117590.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117590.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117590.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117686.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117686.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117707.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117707.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117707.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117732.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117732.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/117804.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/117804.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/117804.pdf
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 19/11/2010 

Statement by the Spokesperson of Catherine Ashton, EU HR on the Presidential elections in Guinea 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117858.pdf 

 

 19/11/2010 

 Statement by the Spokesperson of EU High Representative Catherine Ashton, on the release of bloggers 

in Azerbaijan  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117884.pdf 

 

 25/11/2010 

 Statement by the Spokesperson of EU High Representative Catherine Ashton, on second round of 

presidential elections in Côte d'Ivoire  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118008.pdf 

  

 01/12/2010 

 Statement by the spokesperson of EU High Representative Catherine Ashton on the second round of 

presidential elections in Côte d'Ivoire  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118132.pdf 

 

 09/12/2010 

 Statement by the spokesperson of Catherine Ashton, EU High Representative, on exports from Gaza  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118351.pdf 

 

 17/12/2010 

 Statement by the spokesperson of EU High Representative Catherine Ashton on the situation in Côte 

d’Ivoire  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118573.pdf 

  

 20/12/2010 

 Statement by the spokesperson of Catherine Ashton, EU High Representative, on the post-electoral 

situation in Belarus  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118638.pdf 

  

 22/12/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton, on the United States of America joining the UN 

Declaration on the Rights of Indigenous Peoples 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118689.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117858.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117858.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117884.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117884.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117884.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118008.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118008.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118008.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118132.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118132.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118132.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118351.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118351.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118573.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118573.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118573.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118638.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118638.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118638.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118689.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118689.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118689.pdf
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 23/12/2010 

 Statement by the spokesperson of EU High Representative Catherine Ashton on the situation in Côte 

d'Ivoire  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118694.pdf 

 

27/12/2010 

Statement by the spokesperson of EU High Representative Catherine Ashton on the second prosecution of 

Mikhail Khodorkovskii and Platon Lebedev  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118698.pdf 

  

  

 

 

 

 

Local Statements 

  

 20/01/2010 

 EU Local Statement by EU Heads of Mission on the trial of Mr Le Cong Dinh, Mr Nguyen Tien Trung, Mr 

Tran Huynh Duy Thuc and Mr Le Thang Long on 20 January 2010 

http://www.ambhanoi.um.dk/en/menu/AboutUs/News/Statement  

 

28/01/2010 

Joint statement by the Heads of Mission of the EU, NATO, OSCE and the United States in Skopje  

http://www.osce.org/skopje/item_1_42501.html  

 

 18/02/2010 

 EU statement on Eritrea’s relations with the African Union 

 http://eeas.europa.eu/statements/local/eu_statement_eritrea_au_en.pdf 

 

 25/03/2010 

 Local EU Statement on Sudan  

 http://ec.europa.eu/delegations/delsdn/en/eu_and_sudan/news18.htm 

 

 01/04/2010 

 EU Local Statement on the sinking of the South Korean ship  

 http://eeas.europa.eu/statements/local/2010_0401_korea_en.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118694.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118694.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/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
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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
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13/09/2010 

Local European Union Statement on Ethiopia 

http://www.deleth.ec.europa.eu/Press%20releases.htm 

 

13/09/2010 

Local EU Statement on the Legislative Elections in Ethiopia  

http://www.deleth.ec.europa.eu/Press%20releases.htm 

 

14/09/2010 

The European Delegation issues the following statement on behalf of the EU Heads of Missions in Nairobi  

http://www.delken.ec.europa.eu/en/news.asp?newsid=151 

 

07/10/2010 

Local EU Statement on the new Tuvalu government  

http://www.delfji.ec.europa.eu/en/press_release/07102010-Tuvalunewgovt.pdf 

 

18/10/2010 

Statement of EU Heads of Mission to Syria on the Martin Ennals Award presented to Mr. Muhannad al-

Hassani in Geneva  

http://eeas.europa.eu/delegations/syria/press_corner/all_news/news/2010/20101018_en.htm 

 

01/11/2010 

Local EU statement on Albania's national human rights institutions  

http://eeas.europa.eu/delegations/albania/press_corner/all_news/news/2010/20101101_01_en.htm 

 

03/11/2010  

Déclaration conjointe des Chefs de mission des Etats-Unis d'Amérique, de l'Union européenne et de ses 

Etats membres représentés en République de Guinée 

http://eeas.europa.eu/delegations/guinea/documents/press_corner/news/20101103_fr.pdf 

 

20/11/2010 

EU Local statement on the opening of new Southern African Development Community (SADC) house in 

Gaborone, Botswana  

http://www.delbwa.ec.europa.eu/publications/newsletters/EU%20local%20statement%20SADC.doc 

 

24/11/2010 

EU Heads of mission declaration on the political environment in Mogadishu  

http://eeas.europa.eu/statements/local/2010_11_eu_local_somalia_en.pdf 
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01/12/2010 

Local EU statement on the release of the final certified results for Ghazni province and the conclusion of 

Afghanistan’s 2010 parliamentary elections  

http://eeas.europa.eu/delegations/afghanistan/documents/news/20101202_01_en.pdf 

 

06/12/2010 

Eritrea and the European Union signed cooperation programmes worth over 50 Mio €  

http://www.deleri.ec.europa.eu/whatsnew/2010%2011%2024%20FA%20press%20release.doc 

 

16/12/2010 

EU Delegation in Eritrea, UN Resident Co-ordinator and UN Children's Fund  campaign against Female 

Genital Mutilation 

http://eeas.europa.eu/delegations/eritrea/press_corner/all_news/news/2010/20101214_en.htm 

 

22/12/2010 

Declaración local de la UE sobre el asesinato de Marisela Escobedo Ortíz 

http://eeas.europa.eu/delegations/mexico/documents/press_corner/declaracion_ue_asesinato_marisela_

escobedo_ortiz_es.pdf 

23/12/2010 

Local EU Statement on the Cook Islands new Government nomination  

http://www.delfji.ec.europa.eu/en/press_release/24122010_cooksgovt.pdf 

 

24/12/2010 

Local EU Statement on the Kingdom of Tonga new Government nomination  

http://www.delfji.ec.europa.eu/en/press_release/24122010_tongagovt.pdf 

  

 

 

http://eeas.europa.eu/delegations/afghanistan/documents/news/20101202_01_en.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/afghanistan/documents/news/20101202_01_en.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/afghanistan/documents/news/20101202_01_en.pdf
http://www.deleri.ec.europa.eu/whatsnew/2010%2011%2024%20FA%20press%20release.doc
http://www.deleri.ec.europa.eu/whatsnew/2010%2011%2024%20FA%20press%20release.doc
http://eeas.europa.eu/delegations/eritrea/press_corner/all_news/news/2010/20101214_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/eritrea/press_corner/all_news/news/2010/20101214_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/mexico/documents/press_corner/declaracion_ue_asesinato_marisela_escobedo_ortiz_es.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/mexico/documents/press_corner/declaracion_ue_asesinato_marisela_escobedo_ortiz_es.pdf
http://www.delfji.ec.europa.eu/en/press_release/24122010_cooksgovt.pdf
http://www.delfji.ec.europa.eu/en/press_release/24122010_cooksgovt.pdf
http://www.delfji.ec.europa.eu/en/press_release/24122010_tongagovt.pdf
http://www.delfji.ec.europa.eu/en/press_release/24122010_tongagovt.pdf

