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1. V písmene G bode 43 Medziinštitucionálnej dohody (IIA) zo 17.  mája 2006 sa ustanovuje, že 

„každý rok konzultuje predsedníctvo Rady s Európskym parlamentom výhľadový dokument 

Rady, ktorý sa predloží do 15. júna príslušného roku a  ktorý stanovuje hlavné aspekty a 

základné možnosti SZBP vrátane finančných vplyvov na všeobecný rozpočet Európskej únie 

a hodnotenia opatrení zavedených v roku n – 1“.  

 

2. Politický a bezpečnostný výbor na zasadnutiach 1. a 5. júla 2011 preskúmal návrh správy 

uvedený v prílohe. 

 

3. Coreper sa vzhľadom na uvedené vyzýva, aby návrh správy schválil a postúpil ho na 

schválenie Rade. 

_________________ 
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ÚVOD 

 

Cieľom tohto dokumentu je prezentovať opatrenia a činnosti v rámci spoločnej zahraničnej a 

bezpečnostnej politiky, ktoré sa vykonali v roku 2010, a ich doterajšie hodnotenie. Sú v ňom tiež 

predostreté stanoviská a hlavné rozhodnutia, ktorými sa bude riadiť zahraničná politika EÚ v 

nadchádzajúcich mesiacoch. Táto správa vychádza z bodu 43 Medziinštitucionálnej dohody o 

rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení z roku 2006. Je tiež vyjadrením záväzku 

vysokej predstaviteľky nadviazať s Európskym parlamentom komplexný dialóg o zahraničnej 

politike Európskej únie, ako potvrdila vo svojom vyhlásení o politickej zodpovednosti z júla 2010. 

 

PRVÁ ČASŤ: VYHLIADKY NA ROK 2012 

Rok 2010 bol pre európsku zahraničnú politiku medzníkom, keďže do platnosti vstúpila Lisabonská 

zmluva a zriadila sa Európska služba pre vonkajšiu činnosť. Tieto zmeny úspešne zavŕšili 

desaťročie diskusií v Európe o inštitucionálnej reforme. Zároveň to bol rok, ktorý priniesol veľa 

situácií pripomínajúcich, prečo potrebujeme európsku zahraničnú politiku. Vo svete, ktorý je viac 

integrovaný a globalizovaný ako kedykoľvek predtým, čelíme stále rozmanitejším hrozbám, ktoré 

sú čoraz viac navzájom prepojené: šírenie zbraní hromadného ničenia, terorizmus, organizovaná 

trestná činnosť, regionálne konflikty, prerušenia dodávok energie a bezpečnostné dôsledky zmeny 

klímy. Naša zahraničná politika sa musí tomu prispôsobiť a musí ešte lepšie reagovať na tieto 

hrozby v mieste ich vzniku, často v nestabilných a vzdialených častiach sveta. V záujme vytvorenia 

podmienok pre trvalú zmenu musíme stále viac uplatňovať komplexný prístup založený na celom 

rade diplomatických, rozvojových a obchodných nástrojov, ako aj nástrojov v oblasti SZBP, ktoré 

máme k dispozícii. Dôležitou zložkou bude vykonávanie obnovenej stratégie pre ľudské práva. 

Európska služba pre vonkajšiu činnosť je nástroj vytvorený práve na tento účel. Spájajú sa v nej 

odborné znalosti z oblasti diplomacie, krízového riadenia a rozvoja. Hlavné základy sa už položili: 

ESVČ funguje, vymenovanie jej riadiacich pracovníkov sa ukončilo. Výzvy spojené s vytvorením 

tejto služby by sa však nemali podceňovať; svet sa nezastaví a nebude na nás čakať. Zabezpečenie 

toho, aby dokázala zohrávať úlohu, na ktorú bola vytvorená, si vyžaduje, aby sa jej poskytli 

potrebné zdroje. 
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Najdôležitejšia je v súčasnosti zmena, ktorá prebieha na Blízkom východe a v severnej Afrike. 

Nepochybne ide o zmenu historického významu. Zmena prišla do Tuniska, Egypta a iných krajín v 

regióne rýchlosťou a v rozsahu, aké málokto predvídal. Zatiaľ čo v krajinách ako Líbya a Sýria 

pokračuje tragické násilie, „arabská jar“ celkovo otvorila potenciál pre lepší život a opätovne 

nadobudnutú dôstojnosť, s dodržiavaním ľudských práv vo väčšej miere, pluralizmom, právnym 

štátom a sociálnou spravodlivosťou, ako aj väčšou prosperitou. Toto je najvýznamnejšia príležitosť 

za celú generáciu pomáhať budovať okolo nášho kontinentu demokratické, stabilnejšie a slobodné 

susedstvo. Ak budeme správne reagovať, môžeme skutočne prispieť k formovaniu toho, akým 

smerom sa budú udalosti uberať, pričom sa plne uzná miestna zodpovednosť. 

Európska únia môže radiť a pomáhať, ale musí tiež počúvať ambície ľudí a uznať, že o svojej 

budúcnosti môžu rozhodnúť len oni sami. Zároveň však môžeme mať rozhodujúci vplyv. 

Partnerstvo sa vybuduje na štyroch prvkoch: prechode k demokracii a budovaní inštitúcií, ochrane 

ľudských práv, kontaktoch s ľuďmi vrátane občianskej spoločnosti a podpore udržateľného rastu a 

hospodárskeho rozvoja. Bude si tiež vyžadovať silné osobné vzťahy s vedúcimi predstaviteľmi 

procesu zmien. Vysoká predstaviteľka v tejto súvislosti začala konať včas – navštívila Egypt, 

Tunisko a iné krajiny v tomto regióne, čím vyslala jasný signál o podpore EÚ. 

EÚ už poskytla veľkú podporu vo forme humanitárnej pomoci, pomoci pri budovaní inštitúcií a 

podpory pri príprave volieb. V ďalších rokoch budeme na tomto základe budovať. Bude to 

znamenať podporu inkluzívneho rastu a sociálnej spravodlivosti, a to aj prostredníctvom Európskej 

investičnej banky a Európskej banky pre obnovu a rozvoj. Súčasťou toho bude aj zlepšenie prístupu 

na trh, aby sa obchodné vzťahy mohli rozširovať v celom stredozemskom regióne. Potrebné budú 

primerané a lepšie cielené finančné zdroje. A bude si to vyžadovať väčšiu mobilitu, pričom 

uľahčíme jednotlivcom, a najmä mladým ľuďom, cestovať do Európskej únie a získavať skúsenosti 

a zároveň zabezpečíme riadený prístup k migrácii a spoluprácu v oblasti boja proti nelegálnej 

migrácii. Našou ambíciou z dlhodobého hľadiska by malo byť vybudovanie rozsiahlych a 

komplexných zón voľného obchodu v celom regióne. 
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Jednotlivé krajiny tohto regiónu si budú vyžadovať rôzne prístupy podľa ich situácie a ambícií. Ale 

v prípade, že krajiny budú ochotné ísť ďalej a postupovať rýchlejšie v zavádzaní reforiem, EÚ bude 

príslušne reagovať. Dôležitú úlohu rámca pre tento proces zohráva Únia pre Stredozemie, ktorá ale 

potrebuje nový impulz na to, aby mohla naplno realizovať svoj potenciál. 

V dôsledku zmien v celom arabskom svete sa potreba dosiahnutia pokroku v mierovom procese na 

Blízkom východe stala ešte naliehavejšou. Naším cieľom zostáva spravodlivé a trvalé vyriešenie 

izraelsko-palestínskeho konfliktu, s izraelským štátom a nezávislým, demokratickým, uceleným, 

zvrchovaným a životaschopným palestínskym štátom, ktoré by vedľa seba žili v mieri a 

bezpečnosti. Musíme zabezpečiť, aby nás súčasný vývoj k tomuto cieľu približoval, a nie nás od 

neho vzďaľoval. Spolu s našimi partnermi z kvarteta zohrala Európska únia v posledných 

mesiacoch kľúčovú úlohu v zbližovaní zúčastnených strán. Táto angažovanosť bude pokračovať. 

Popri takomto diplomatickom úsilí zostáva Európska únia naďalej pripravená poskytnúť 

palestínskemu ľudu aj ďalšiu politickú a finančnú podporu, ako aj podporu pri budovaní inštitúcií. 

Iné časti nášho susedstva budú v najbližších mesiacoch tiež čeliť značným výzvam. Európska únia 

si zachová svoju hlavnú úlohu na západnom Balkáne. Európska perspektíva by mala naďalej 

pôsobiť ako jasná inšpirácia, ktorá by mala priniesť väčšiu politickú integráciu v období, keď sa 

rany po konflikte v 90. rokoch minulého storočia stávajú len spomienkami. Hoci ťažké zmeny v 

záujme splnenia európskych podmienok môžu v konečnom dôsledku vykonať len krajiny samotné, 

EÚ im bude naďalej pomáhať. Skutočnou príležitosťou zmeniť dynamiku, a to tak podporou 

spolupráce zameranou na dosiahnutie pokroku na ceste k Európe, ako aj zlepšením života ľudí, je 

dialóg medzi Belehradom a Prištinou, ktorý sa začal v roku 2010. EÚ bude naďalej tento dialóg 

uľahčovať. Vysoká predstaviteľka vyvinula v súlade s novou stratégiou EÚ veľké úsilie na to, aby 

sa Bosna a Hercegovina dostala z politickej patovej situácie. 
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V našom východnom susedstve má angažovanosť EÚ pri podpore bezpečnosti, demokracie a 

prosperity naďalej kľúčový význam. Situácia v tomto regióne je rozmanitá. Vývoj v Moldavskej 

republike za posledný rok je povzbudivý. Pokiaľ ide o otázku Podnesterska, EÚ sa bude napriek 

zmiešaným signálom usilovať zohrávať väčšiu úlohu v rámci urovnania konfliktu vo formáte 5+2 a 

jej cieľom bude obnovenie formálnych rozhovorov o urovnaní konfliktu. V dôsledku situácie po 

prezidentských voľbách v Bielorusku v decembri minulého roku však nemala EÚ inú možnosť ako 

prijať tvrdé opatrenia. A šesť rokov po oranžovej revolúcii na Ukrajine je pokrok smerom k 

otvorenejšej, demokratickej spoločnosti nerovnomerný. Rok 2011 je príležitosťou pouvažovať o 

Východnom partnerstve dva roky po jeho začiatku a posúdiť, ako môžeme v našej angažovanosti 

pokračovať čo najúčinnejšie. Dôležitú úlohu bude zohrávať Čiernomorská synergia, ktorú prijala 

EÚ; aby sa však v plnej miere využil potenciál tejto iniciatívy, je potrebné dodať jej nový stimul. 

EÚ sa naďalej výrazne angažuje v Gruzínsku, a to aj prostredníctvom pozorovateľskej misie EÚ a 

ako spolupredsedajúca strana v ženevských rozhovoroch o separatistických regiónoch Južného 

Osetska a Abcházska. Je možné, že bude priestor na rozšírenie našej angažovanosti v súvislosti so 

situáciou v Náhornom Karabachu. 

Pri riešení týchto a iných problémov v našom východnom susedstve, ako aj kľúčových otázok na 

medzinárodnej scéne, má naďalej zásadný význam pevné strategické partnerstvo s Ruskom. Naša 

spolupráca s Ruskom musí byť založená na zásadovej angažovanosti: musí stavať na sledovaní 

spoločných cieľov a zároveň byť principiálna, pokiaľ ide o hodnoty EÚ, a schopná efektívneho 

riešenia rozdielov. 

V širšom kontexte sa globálny systém vyvíja nebývalou rýchlosťou. Globalizácia a účinky 

hospodárskej a finančnej krízy urýchľujú presun politickej a hospodárskej váhy smerom k novým 

rozvíjajúcim sa ekonomikám v Ázii, Latinskej Amerike a inde. Tieto krajiny budú mať postupne 

rozhodujúci hlas v otázkach globálneho významu vrátane hospodárskeho rastu, obchodu, zmeny 

klímy a bezpečnosti. Proces modernizácie a reformy štruktúr medzinárodných inštitúcií ako 

Organizácie Spojených národov a Medzinárodného menového fondu, do ktorého sa majú tieto 

skutočnosti premietnuť, už značnej pokročil. Počas minulého roku vyvinula EÚ pod vedením 

vysokej predstaviteľky značné úsilie o posilnenie účasti EÚ na práci OSN. EÚ čo najlepšie využije 

nové príležitosti vyplývajúce z prijatia rezolúcie Valného zhromaždenia OSN 65/276. 
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Európska únia za posledné desaťročie nadviazala strategické partnerstvá s tými krajinami, ktoré 

formujú podobu dvadsiateho prvého storočia: so Spojenými štátmi americkými, Ruskom, Čínou, 

Brazíliou a Indiou, ako aj Japonskom, Mexikom, Južnou Afrikou, Kórejskou republikou a inými 

krajinami. Jednou z hlavných priorít vysokej predstaviteľky je tieto partnerstvá zefektívniť. Na 

jeseň 2010 začala Európska rada pod vedením vysokej predstaviteľky proces reflexie o tom, ako 

môžeme na tento účel využiť ustanovenia Lisabonskej zmluvy. Tento proces bude pokračovať aj v 

roku 2011. V tomto roku budú tiež rôzne príležitosti na realizáciu záverov, a to aj prostredníctvom 

samitov s Čínou a Indiou. Takéto príležitosti musíme využiť na spojenie našich cieľov v 

hospodárskych a politických otázkach. V posledných mesiacoch sa napríklad rozšíril náš program 

bezpečnosti s Indiou vrátane intenzívnejších kontaktov v oblasti boja proti terorizmu a medzi 

vojenskými personálmi. 

Vážne znepokojenie Európskej únie a medzinárodného spoločenstva ako celku naďalej vyvoláva 

iránska jadrová otázka. V spolupráci so šiestimi najviac zainteresovanými krajinami budeme 

naďalej pokračovať v uplatňovaní nášho dvojitého prístupu, ktorým sa na Irán vyvíja tlak na 

splnenie požiadaviek stanovených Bezpečnostnou radou OSN a Medzinárodnou agentúrou pre 

atómovú energiu a návrat k zmysluplným rokovaniam, pričom tento prístup ponúka značné podnety 

na budovanie dôvery v charakter iránskeho jadrového programu prostredníctvom rokovaní. Sankcie 

platné od roku 2007 majú veľký účinok. Ak bude Irán pokračovať v nastúpenej ceste, tento tlak sa 

zvýši, hoci dvere pre skutočný dialóg zostávajú otvorené. Vysoká predstaviteľka spolu s Čínou, 

Francúzskom, Nemeckom, Ruskom, Spojeným kráľovstvom a Spojenými štátmi americkými viedla 

a bude naďalej viesť úsilie presvedčiť iránskych vedúcich predstaviteľov, aby nadviazali 

zmysluplný dialóg. 

Situácia v Afganistane a Pakistane predstavuje veľkú výzvu. EÚ bude pokračovať v procese 

poskytovania podpory zvolenej vláde Afganistanu a obnovy väčšej stability po desaťročiach 

zanedbávania a konfliktu. EÚ sa dlhodobo zaväzuje pomáhať v oblastiach, v ktorých dosahujeme 

najlepšie výsledky, vrátane výcvikovej misie EUPOL, čím podporí našich partnerov v rámci 

medzinárodných bezpečnostných síl ISAF a širšieho medzinárodného spoločenstva. Rovnako sme 

odhodlaní naďalej podporovať vytvorenie silnej, stabilnej demokratickej vlády v Pakistane, 

napomáhať hospodársky rast a bojovať proti terorizmu. 
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Situácia na africkom kontinente je rozmanitá. Po rokoch slabého rastu a nedostatočnej správy sa 

teraz situácia v mnohých afrických krajinách skutočne zlepšuje. Je pozitívne, že Africká únia sa 

usiluje zohrávať významnejšiu úlohu pri riešení regionálnych problémov. Problémy však naďalej 

pretrvávajú, a to najmä v Sudáne, kde vytvorenie nového štátu na juhu vyvoláva napätie 

predovšetkým v Abyei. EÚ je pripravená pomôcť pri procese zmeny, ale konflikt a politické násilie 

naďalej prenasledujú mnoho častí tohto kontinentu vrátane Somálska a Sahelu. Situácia je naďalej 

nestabilná aj v Zimbabwe. Stále viac krajín na celom svete vážne znepokojuje problém s 

pirátstvom. Európska únia si zachová svoj záväzok prostredníctvom partnerstva, ktoré sme vytvorili 

v posledných rokoch s Africkou úniou, a prostredníctvom našich civilných a vojenských misií 

nasadených v regióne. 

Pre riešenie mnohých z týchto výziev má zásadný význam upevnenie našej spoločnej bezpečnostnej 

a obrannej politiky, ktoré nám umožní riešiť neistotu jednotnejším, komplexným spôsobom v rámci 

celého cyklu konfliktu. V dobe silného tlaku na verejné výdavky bude mať kľúčový význam 

efektívne využívanie zdrojov. Tieto obmedzenia však môžu tiež pôsobiť ako impulz na ďalšiu 

konsolidáciu SBOP prostredníctvom väčšieho spájania a spoločného využívania kľúčových 

vojenských spôsobilostí, zlepšených spôsobilostí v oblasti plánovania a realizácie misií a operácií a 

integrácie civilných a vojenských misií a operácií. Členské štáty nedávno začali niekoľko iniciatív v 

tejto oblasti, pričom vychádzajú z možností, ktoré poskytuje Lisabonská zmluva. Práca na budúcej 

SBOP bude pokračovať počas celého roka 2011 a bude vychádzať okrem iného z poznatkov 

získaných z našich predchádzajúcich skúseností. Naše misie SBOP tiež naďalej zohrávajú dôležitú 

úlohu na celom svete, či už v boji proti rizikám pirátstva pri somálskom pobreží alebo v budovaní 

právneho štátu v Kosove. Umožňujú nám tiež poučiť sa z týchto procesov, aby EÚ získala nové 

odborné znalosti v takých oblastiach, ako sú budovanie regionálnych námorných kapacít a reforma 

sektora bezpečnosti. Dôležitou otázkou je aj predchádzanie konfliktom a desiate výročie 

göteborského programu je príležitosťou na zamyslenie sa nad stále rozsiahlejšou činnosťou EÚ v 

tejto oblasti a smerovaním v budúcnosti. 
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Problémy sa nedajú riešiť izolovane a riešenia nie sú jednoduché. V modernom prepojenom svete, v 

ktorom technika a trhy spájajú ľudí nebývalou rýchlosťou, platí toto viac ako kedykoľvek predtým. 

Otázky počítačovej bezpečnosti, energetickej bezpečnosti a bezpečnostné dôsledky zmeny klímy sa 

preto stali podstatnou súčasťou medzinárodnej agendy. Ďalšou výzvou pre Úniu je reagovať 

vybudovaním silnej spoločnej zahraničnej politiky, ktorá je jednotná a dostatočne rýchla na to, aby 

dokázala ovplyvniť udalosti. 

Európska zahraničná politika však nie je otázkou výberu. Konáme v zahraničí, pretože si to 

vyžadujú naše domáce záujmy – bezpečnosť, prosperita a hodnoty, na ktorých sme vybudovali 

Európsku úniu. A konáme spoločne, za plnej účasti všetkých členských štátov, pretože záležitosti, 

ktorým čelíme, sú príliš zložité na to, aby sa dali vyriešiť jednostranne, a pretože naše spoločné 

pôsobenie má väčšiu váhu. Udalosti v južnom susedstve sú presvedčivým dôkazom týchto 

základných skutočností. V roku, ktorý je pred nami, ako aj v ďalších rokoch bude Európska únia 

pokračovať vo vytváraní takej zahraničnej politiky, v ktorej sa odráža mnohotvárna a rôznorodá 

povaha našej Únie, pričom zmobilizuje jednotu, dôslednosť a súdržnosť, ktoré sú potrebné pre 

účinné pôsobenie, a ďalej bude rozvíjať strategickú víziu EÚ v oblasti vonkajších vzťahov. 
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DRUHÁ ČASŤ: POHĽAD SPÄŤ NA ROK 2010 

Prehľad roku 2010 

Pozícia vysokého predstaviteľa
1
 Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (VP) je 

základom lisabonského systému v oblasti zahraničných vzťahov a kľúčovou inováciou vo vedení 

zahraničnej politiky Únie v roku 2010. Vysoký predstaviteľ plní v rámci SZBP úlohy, ktoré 

predtým vykonávali šesťmesačné rotujúce predsedníctvo, vysoký predstaviteľ a komisár pre 

vonkajšie vzťahy. Vysoký predstaviteľ vedie spoločnú bezpečnostnú a obrannú politiku Únie, 

predsedá Rade pre zahraničné veci a tiež ako prvý podpredseda Komisie zabezpečuje jednotnosť 

vonkajších činností Únie. Vysoká predstaviteľka v roku 2010 predsedala 14 zasadnutiam Rady pre 

zahraničné veci, z ktorých dve sa uskutočnili v zložení ministrov obrany a dve v zložení ministrov 

zodpovedných za rozvoj. 

                                                 
1
 Hlavy štátov alebo predsedovia vlád EÚ sa na neformálnom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo 19. 

novembra 2009, pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009, dohodli, 

že do funkcie vysokého predstaviteľa vymenujú Catherine Ashtonovú. Európska rada prijala 

4. decembra 2009 rozhodnutie, ktorým sa formálne vymenúva vysoká predstaviteľka. 
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V roku 2010 mal program zahraničnej politiky EÚ tri hlavné priority. 

Prvou prioritou a kľúčovým inštitucionálnym úspechom roku 2010 bolo zriadenie Európskej 

služby pre vonkajšiu činnosť. Úlohou tejto služby je podporovať prácu vysokého predstaviteľa v 

jeho širokom vonkajšom mandáte vrátane vedenia spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky 

EÚ. Zamestnanci ESVČ pochádzajú z Európskej komisie, Generálneho sekretariátu Rady a 

diplomatických služieb členských štátov EÚ. Pracujú v Bruseli a v 137 delegáciách po celom svete: 

úzko spolupracujú s Komisiou a členskými štátmi. Cieľom ESVČ je pôsobiť ako jednotná 

platforma, prostredníctvom ktorej sa premietajú spoločné hodnoty a záujmy Únie do celého sveta. 

Vysoká predstaviteľka na svojom potvrdzujúcom vypočutí pred Európskym parlamentom, ktoré sa 

konalo 11. januára 2010, potvrdila, že vytvorenie ESVČ je najvyššou prioritou, a povedala, že ide o 

„príležitosť, ktorá sa vyskytne raz za generáciu, vybudovať niečo, čo spája všetky prvky našej [EÚ] 

angažovanosti – politickej, hospodárskej a vojenskej – v záujme vykonávania jednej súdržnej 

stratégie v zahraničnej politike“. 

ESVČ bola formálne vytvorená 1. decembra 2010; tomuto dátumu predchádzala po celý rok 

intenzívna prípravná práca. Začiatkom roku 2010 bola na podporu vysokej predstaviteľky pri 

zriaďovaní ESVČ založená skupina na vysokej úrovni. Na zasadnutí Rady pre všeobecné 

záležitosti, ktoré sa konalo 25. marca, vysoká predstaviteľka predložila návrh rozhodnutia Rady o 

vytvorení ESVČ. Tento návrh bol následne zmenený a doplnený na zasadnutí Rady pre zahraničné 

veci, ktoré sa konalo 26. apríla. Medzi vysokou predstaviteľkou, Európskou komisiou, španielskym 

predsedníctvom Rady a Európskym parlamentom sa uskutočnili formálne konzultácie o návrhu – 

„kvadrilóg“. V Madride sa 21. júna dosiahla dohoda štyroch zúčastnených strán, ktorú schválil 

Európsky parlament v hlasovaní 8. júla
2
 a následne aj kolégium komisárov 20. júla. Vzhľadom na 

súhlas Európskej komisie a po porade s Európskym parlamentom Rada pre všeobecné záležitosti 

formálne prijala rozhodnutie Rady 26. júla. Počas roku 2010, ktorý bol prechodným obdobím do 

zriadenia ESVČ, poskytovali vysokej predstaviteľke v jej nových úlohách aktívnu podporu 

španielske a belgické predsedníctvo Rady. 

                                                 
2
 Európsky parlament prijal uznesenie o Európskej službe pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) 8. júla 

2010 (P7 TA-PROV (2010)0280). 



 

12562/11   ar,aju/PP/jnk 13 

PRÍLOHA DG K  SK 

Vysoká predstaviteľka 25. októbra 2010 vymenovala Pierra Vimonta za výkonného generálneho 

tajomníka a Davida O’Sullivana za generálneho riaditeľa pre administratívu ESVČ. Vysoká 

predstaviteľka 29. októbra doplnila tím vrcholných predstaviteľov vymenovaním dvoch zástupcov 

generálneho tajomníka – Helgy Schmidovej za zástupkyňu generálneho tajomníka pre politické 

záležitosti a Macieja Popowského za zástupcu generálneho tajomníka pre medziinštitucionálne 

záležitosti. 

Začiatkom roku 2010 bolo pre vysokú predstaviteľku a nové inštitucionálne štruktúry skúškou 

januárové zemetrasenie na Haiti
3
, ktoré vyvolalo výraznú politickú a humanitárnu reakciu Únie. 

Vysoká predstaviteľka vykonala mnoho ciest. Patrí medzi ne dôležitá návšteva na Blízkom východe 

(marec 2010), pričom VP bola prvým politikom od júna 2007, ktorý vkročil do pásma Gazy z 

Izraela, a niekoľko ciest na Balkán, ako aj cesta do Indie (jún 2010), Gruzínska a Kazachstanu (júl 

2010) a do Číny (september 2010). 

Druhou stanovenou prioritou bolo európske susedstvo. Doteraz najväčším úspechom EÚ bolo 

rozšírenie o strednú a východnú Európu. EÚ počas celého roku 2010 pracovala na pokročení v 

tomto procese a pomáhala krajinám západného Balkánu na ceste k naplneniu ich európskej 

perspektívy. Únia sa za uplynulý rok naďalej angažovala v krajinách východného a južného 

susedstva a ukázala, že EÚ je schopná pomôcť priniesť do týchto dvoch regiónov stabilitu a rozvoj. 

Vysoká predstaviteľka a Komisia začali v roku 2010 komplexné preskúmanie európskej susedskej 

politiky. 

Treťou prioritou bola práca EÚ so strategickými partnermi. Vo svete, kde sú problémy globálne a 

moc sa presúva, EÚ naďalej investovala do partnerstiev, a to do partnerstiev s našimi „dlhoročnými 

partnermi“, napr. s USA, Ruskom, Japonskom a Kanadou, a tiež sa sústreďovala na rozvíjanie 

našich vzťahov s novými mocnosťami, ktoré sa objavujú alebo sa objavili – Čínou, Indiou, 

Brazíliou, Južnou Afrikou a Južnou Kóreou. Táto práca sa týkala nielen veľmi dôležitých 

dvojstranných vzťahov, ale aj globálnych otázok, ako sú mierový proces na Blízkom východe a 

šírenie jadrových zbraní. 

                                                 
3
 Európsky parlament prijal uznesenie o zemetrasení na Haiti 10. februára 2010 (P7 TA-PROV 

(2010)0015). 
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A. Prehľad činností podľa regiónov 

Blízky východ a južné susedstvo 

Počas celého roku 2010 sa nepodarilo dosiahnuť podstatný pokrok v otázke arabsko-izraelského 

konfliktu
456

. Spojené štáty americké sprostredkovali nepriame a následne aj priame rokovania 

medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi. Tieto rokovania sa však prerušili koncom septembra, pretože 

uplynulo moratórium na budovanie izraelských osád. Vysoká predstaviteľka opätovne navštívila 

okupované palestínske územie a Izrael (v júli a septembri), aby tak podporila záväzok zúčastnených 

strán viesť rokovania. EÚ v záveroch Rady z decembra 2010 vyzvala na urýchlený pokrok na ceste 

k riešeniu založenému na existencii dvoch štátov. EÚ vyjadrila poľutovanie nad tým, že sa 

moratórium nepredĺžilo, zopakovala svoju výzvu adresovanú všetkým stranám, aby sa zdržali 

provokatívnych jednostranných krokov a násilia, načrtla svoju pozíciu v súvislosti s kľúčovou 

otázkou konečného statusu a podčiarkla dôležitosť posilnenej koordinácie v rámci kvarteta. EÚ 

pripomenula Berlínske vyhlásenie a zopakovala, že je pripravená v náležitom okamihu palestínsky 

štát uznať. Opakovane naliehavo vyzvala osoby zadržiavajúce uneseného izraelského vojaka Gilada 

Shalita, aby ho bezodkladne prepustili. 

                                                 
4
 Európsky parlament prijal uznesenie o vykonávaní Goldstonových odporúčaní týkajúcich sa 

Izraelu a Palestíny 10. marca 2010 (P7 TA-PROV (2010)0054). 
5
 Európsky parlament prijal uznesenie o prípade Gilada Shalita 11. marca 2010 (P7 TA-PROV 

(2010)0066). 
6
 Európsky parlament prijal uznesenie o izraelskej vojenskej operácii proti humanitárnej flotile 

a o blokáde Gazy 17. júna 2010 (P7 TA-PROV (2010)0235). 
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EÚ je naďalej vážne znepokojená, pokiaľ ide o pokračujúce budovanie osád, situáciu vo 

východnom Jeruzaleme a režim prístupu do pásma Gazy a z neho. Opakovane sa vyslovovala, že 

osady sú podľa medzinárodného práva nelegálne, predstavujú prekážku mieru a hrozbu pre riešenie 

spočívajúce v existencii dvoch štátov. EÚ vyjadrila obavy týkajúce sa situácie vo východnom 

Jeruzaleme a pripomenula tiež, že nikdy neuznala jeho zabratie. Pokiaľ ide o pásmo Gazy, napriek 

určitému pokroku, ktorý nastal po rozhodnutiach izraelskej vlády zmierniť uzatvorenie hraníc, 

vrátane zjednodušenia vývozu určitých tovarov z Gazy do EÚ, EÚ ďalej zastávala stanovisko, že je 

potrebné vynaložiť ďalšie úsilie a prijať dodatočné opatrenia na dosiahnutie zásadnej zmeny 

politiky, ktorá umožní hospodárske oživenie Gazy a vyrieši zároveň legitímne bezpečnostné obavy 

Izraela. EÚ navrhla komplexný balík pre pásmo Gazy, ktorý sa sústreďuje na zlepšenie 

infraštruktúry hraničných prechodov a poskytnutie vybavenia a výcviku palestínskym pohraničným 

orgánom. Znovu sa zdôraznila dôležitosť podpory súkromného sektora. V procese 

vnútropalestínskeho zmierenia sa pokrok nedosiahol. 

EÚ naďalej pomáhala v budovaní palestínskeho štátu v súlade s dvojročným plánom predsedu 

vlády Fajjáda, čo prinieslo pozitívne výsledky z hľadiska pripravenosti palestínskej samosprávy na 

založenie štátu v blízkej budúcnosti. 

Dvojstranné vzťahy EÚ a Izraela zostali intenzívne a v rámci existujúceho akčného plánu sa viedol 

otvorený politický dialóg. Politická atmosféra v Egypte sa v roku 2010 vyznačovala veľmi 

rozporuplnými parlamentnými voľbami, ktoré boli poznačené zaznamenanými nedostatkami a 

manipulovaním s hlasmi. Asociačná rada EÚ – Egypt v apríli 2010 zopakovala politický záväzok 

zintenzívniť dvojstranné vzťahy na základe úplného vykonávania akčného plánu európskej 

susedskej politiky. Dialóg sa ku koncu roku prerušil. 

Politická situácia v Libanone sa po období relatívnej stability polarizovala v druhom polroku okolo 

osobitného tribunálu pre Libanon vyšetrujúceho zavraždenie predsedu vlády Rafíka Harírího. Počas 

zasadnutia asociačnej rady v júni 2010 EÚ vyjadrila ochotu užšie spolupracovať s vládou 

Libanonu na jej programe reforiem z decembra 2009. 



 

12562/11   ar,aju/PP/jnk 16 

PRÍLOHA DG K  SK 

V júli 2010 sa začalo pracovať na novom akčnom pláne EÚ – Tunisko, v ktorom sa odráža ochota 

Tuniska prehĺbiť vzťahy s EÚ a všetkými jej inštitúciami. V druhej polovici decembra 2010 

demonštroval tuniský ľud proti vláde prezidenta Bena Alího. Demonštrantov nezastavila represívna 

reakcia vlády a protesty sa rozšírili do viacerých miest, v ktorých demonštranti požadovali reformy 

a odchod Bena Alího a ktoré boli predzvesťou rozšírenia protestov v arabskom svete. 

Napätie medzi modernizujúcimi a konzervatívnymi silami v Líbyi
7
 spôsobilo, že cesta, ktorou sa 

bude krajina v budúcnosti uberať, bola koncom roku nepredvídateľná. 

Pokračovalo úsilie EÚ o vyriešenie iránskej
8
 jadrovej otázky za aktívneho prispenia vysokej 

predstaviteľky, a to prostredníctvom vyvíjania tlaku i angažovanosti (pozri ďalej časť B.1 – 

Nešírenie a odzbrojovanie). 

EÚ nasadila tím na posúdenie volieb, ktorý mal dohliadať na priebeh vnútroštátnych volieb v 

Iraku
9
 v marci a podať o nich správu. Podpísaním memoranda o porozumení o spolupráci v oblasti 

energetiky v januári 2010, parafovaním návrhu dohody o partnerstve a spolupráci na jar 2010 a 

prijatím prvého viacročného dokumentu o stratégii pomoci Iraku v histórii v novembri 2010 sa 

rozšírila platforma budúcich vzťahov medzi EÚ a Irakom. Misia EUJUST LEX Iraq pokračuje v 

Iraku v poskytovaní odbornej prípravy v oblasti právneho štátu. 

Pokračujúcim domácim nepokojom čelil Jemen
10

, ktorý je už teraz jednou z najchudobnejších 

krajín arabského sveta a po všetkých stránkach zlyhávajúcim štátom. EÚ pokračovala vo svojom 

komplexnom prístupe prijatom v roku 2009 a zúčastňovala sa na mnohostrannom procese „priatelia 

Jemenu“. V januári 2010 sa v Saná zriadila plnoprávna delegácia EÚ. 

                                                 
7
 Európsky parlament prijal uznesenie o popravách v Líbyi 17. júna 2010 (P7 TA-PROV 

(2010)0246). 
8
 Európsky parlament prijal uznesenie o situácii v oblasti ľudských práv v Iráne, najmä o 

prípadoch Sakíne Muhammadí Áštíáníovej a Zahráy Bahrámíovej 8. septembra 2010 (P7 TA-

PROV (2010)0310). 
9
 Európsky parlament prijal uznesenie o Iraku: trest smrti (najmä prípad Tárika Azíza) a útoky 

proti kresťanským komunitám 25. novembra 2010 (P7 TA-PROV(2010)0448). 
10

 Európsky parlament prijal uznesenie o situácii v Jemene 10. februára 2010 (P7 TA-

PROV(2010)0017). 
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Na spoločnom zasadnutí ministrov EÚ a Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive, ktoré sa konalo 

v júni 2010 a bolo prvé, ktorému predsedala vysoká predstaviteľka, sa prijal nový spoločný akčný 

program zameraný na užšiu spoluprácu v rôznych oblastiach od hospodárstva cez životné prostredie 

až po vzdelávanie. 

Po prijatí spoločného dokumentu o posilnenom štatúte medzi Marokom a EÚ v roku 2008 začali v 

decembri 2010 rokovania o prvom návrhu nového akčného plánu EÚ a Maroka. 

 V júni 2010 sa na základe dohody o pridružení z roku 2005 uskutočnilo piate zasadnutie 

Asociačnej rady EÚ – Alžírsko, na ktorom sa strany dohodli, že sa budú s väčšími ambíciami a 

väčším odhodlaním usilovať o posilnenie vzájomných vzťahov. 

Na deviatom zasadnutí Asociačnej rady EÚ – Jordánsko
11

 bola oznámená politická dohoda o 

partnerstve s posilneným štatútom a ukončenie technických rokovaní o novom akčnom pláne ESP 

pre EÚ a Jordánsko. Nový akčný plán odráža ambicióznu povahu partnerstva EÚ a Jordánska, ako 

aj spoločné hlboké chápanie vzájomného záväzku k dosiahnutiu užšej integrácie; tempa a rozsahu 

potrebných reforiem a pokračujúcej podpory zo strany EÚ zameranej na odstránenie niektorých zo 

zostávajúcich prekážok v rozvíjajúcich sa vzájomných vzťahoch. 

EÚ sa naďalej angažovala v Sýrii
12

, keď sa usilovala o dosiahnutie pokroku v podpise dohody 

o pridružení, ale Damask neprijal v tejto súvislosti žiadne rozhodnutie. Vyjadrovala ľútosť 

nad neochotou Sýrie spolupracovať s MAAE s cieľom vyriešiť otvorené otázky týkajúce sa 

údajnej jadrovej lokality v Dair Alzour.  

                                                 
11

 Európsky parlament prijal uznesenie o stave rieky Jordán s osobitným zreteľom na oblasť 

dolného toku rieky Jordán 9. septembra 2010 (P7 TA-PROV(2010)0314). 
12

 Európsky parlament prijal uznesenie o ľudských právach v Sýrii, najmä o prípade Haisama al-

Máliha, 9. septembra 2010 (P7 TA-PROV(2010)0316). 
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V Barcelone sa zriadil sekretariát Únie pre Stredozemie
13

, ktorý spolufinancuje Komisia. Napriek 

patovej izraelsko-arabskej politickej situácii, ktorá viedla k posunutiu termínu samitu na neskôr, 

ešte stále existujú spôsoby, ako zabezpečiť pokračovanie praktickej práce Únie pre Stredozemie. 

Sekretariát sa sústredí na šesť priorít stanovených na parížskom samite v roku 2008: životné 

prostredie a voda, sociálne a občianske záležitosti vrátane civilnej ochrany, energetika vrátane 

obnoviteľných zdrojov energie, doprava a rozvoj miest, koordinácia v rámci financovania projektov 

a rozvoj podnikania, vysokoškolské vzdelávanie a výskum. 

Rusko, východné susedstvo a Stredná Ázia 

Ruská federácia 

V roku 2010 došlo vo vzťahoch medzi EÚ a Ruskom k viacerým pozitívnym udalostiam. Patrí k 

nim formálny začiatok partnerstva pre modernizáciu, proces vedúci k ukončeniu dvojstranných 

rokovaní o pristúpení Ruska k WTO, dohoda o smerovaní k možnej budúcej dohode o zrušení víz 

a dva samity
14

, ktoré sa konali v obzvlášť konštruktívnej atmosfére. V roku 2010 sa uskutočnilo 

viac ako 30 formálnych stretnutí v rámci politického dialógu na rôznych úrovniach. EÚ sa naďalej 

usilovala o integráciu Ruska ako jedného z jej strategických partnerov do medzinárodného 

systému založeného na pevných pravidlách. EÚ naďalej spolupracovala v Ruskom v mnohých 

medzinárodných otázkach, ktoré sú prioritou v programe EÚ v oblasti SZBP, ako sú Irán, širšia 

oblasť Blízkeho východu, Afganistan a dlhotrvajúce konflikty v spoločnom susedstve, pričom 

uznala záujem o dosiahnutie pokroku v týchto otázkach. EÚ tiež pokračovala v spolupráci s 

Ruskom v globálnych otázkach ako zmena klímy, terorizmus, šírenie zbraní hromadného ničenia, 

organizovaná trestná činnosť, nelegálne obchodovanie všetkých druhov a energetická bezpečnosť. 

                                                 
13

 Európsky parlament prijal 20. mája 2010 uznesenie o Únii pre Stredozemie (P7 TA-

PROV(2010)0192). 
14

 Európsky parlament prijal 17. júna 2010 uznesenie o záveroch zo samitu EÚ – Rusko (31. máj 

– 1. jún) (P7 TA-PROV(2010)0234). 
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V roku 2010 sa v úrade prezidenta Medvedeva ako hlavná téma stále viac objavovala 

„modernizácia“. Rusko v tejto otázke identifikovalo EÚ ako svojho prirodzeného partnera. V roku 

2010 pokročila práca na partnerstve EÚ a Ruska pre modernizáciu, ktorá svedčí o silnej 

vzájomnej závislosti EÚ a Ruska a spoločnom záujme o užšiu spoluprácu. 

Pokračovali rokovania o novej dohode medzi EÚ a Ruskom, pričom sa v roku 2010 uskutočnilo 

päť kôl týchto rokovaní. Dohodnutým cieľom je uzavrieť strategickú dohodu, ktorá poskytne 

komplexný rámec pre vzťahy EÚ a Ruska v blízkej budúcnosti a pomôže rozvíjať potenciál našich 

vzťahov. Mala by zabezpečiť posilnený právny základ a právne záväzné záväzky, ktoré sa 

vzťahujú na všetky hlavné oblasti tohto vzťahu, ako sa uvádza v štyroch spoločných priestoroch 

EÚ/Rusko a v ich plánoch. EÚ naďalej zdôrazňovala, že je dôležité zabezpečiť vyvážený pokrok 

vo všetkých oblastiach rokovaní vrátane potreby prijať zásadné ustanovenia týkajúce sa obchodu a 

investícií. 

V oblasti vonkajšej bezpečnosti sa v roku 2010 začali na základe pozitívnych skúseností z 

príspevku Ruska k vojenskej operácii EUFOR TCHAD/RCA a koordinácie s misiou EUNAVFOR 

ATALANTA neformálne prieskumné rozhovory o rámcovej dohode o účasti Ruska na operáciách 

krízového riadenia EÚ. Dňa 1. júna 2010 EÚ a Rusko podpísali dohodu v oblasti bezpečnosti. 

V roku 2010 vyvolávala naďalej obavy otázka ľudských práv, demokracie, právneho štátu a domáci 

vývoj v Rusku. Osobitné obavy vzbudzovala situácia v Predkaukazsku a situácia obhajcov 

ľudských práv, ako napríklad Olega Orlova
15

. EÚ naďalej upozorňovala na tieto otázky na svojich 

stretnutiach v rámci politického dialógu s Ruskom, ako aj na samitoch. V roku 2010 sa uskutočnili 

dve kolá konzultácií o ľudských právach medzi EÚ a Ruskom. Tie umožnili EÚ podrobnejšie 

vyjadriť obavy, a to aj v súvislosti s jednotlivými prípadmi a s prípadmi vrážd novinárov a obhajcov 

ľudských práv. 

                                                 
15

 Európsky parlament prijal 21. októbra 2010 uznesenie o situácii v oblasti ľudských práv v Severnom Kaukazsku 

(Ruská federácia) a o trestnom stíhaní Olega Orlova: dokument P7_TA(2010)0390. 
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Východné susedstvo 

V dôsledku nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy bol rok 2010 tiež rokom úvah o 

východnom partnerstve ako súčasti príprav na preskúmanie európskej susedskej politiky. Hoci 

aspekty SZBP doteraz vo východnom partnerstve relatívne chýbali, jeho prepojenie s celkovou 

zahraničnou politikou postupne vzrastá. Programy zamerané na dvojstrannú povahu partnerstva 

majú za cieľ podporu zásadných reforiem a opatrení na budovanie dôvery ako predpokladov na 

riešenie konfliktov. Práca na takýchto opatreniach prebieha v kontexte Ženevského procesu v 

súvislosti s gruzínskymi konfliktmi
1617

 a aktívne v súvislosti s podnesterským regiónom Moldavskej 

republiky. Vláda v Moldavskej republike v súvislosti s podnesterským konfliktom tiež neustále 

zdôrazňovala, že reformy vykonané s pomocou EÚ prispejú k atraktívnosti Moldavska pre 

obyvateľstvo odtrhnutého regiónu. 

Naďalej sa dosahoval pokrok v rokovaniach s Ukrajinou
181920

 o novej dohode o pridružení, ktorej 

neoddeliteľnou súčasťou bude aj rozsiahla a komplexná zóna voľného obchodu (DCFTA). EÚ 

naďalej verí, že ak Ukrajina preukáže, že má potrebnú politickú vôľu vyriešiť otvorené otázky, 

rokovania by sa mohli ukončiť do konca roku 2011. Vysoká predstaviteľka sa vo februári 2010 

zúčastnila na inauguračnej slávnosti prezidenta Janukoviča a predseda Európskej rady Van Rompuy 

v júli 2010 navštívil Kyjev. Hoci sa v roku 2010 na Ukrajinu vrátila politická a hospodárska 

stabilita, panovali obavy, že cenou za túto stabilitu je zhoršujúci sa trend v demokratizácii. 

Táto otázka naďalej zostala jednou z priorít rozhovorov medzi EÚ a Ukrajinou. 

                                                 
16

 Európsky parlament prijal 14. decembra 2010 uznesenie o návrhu rozhodnutia Rady o 

uzavretí dohody medzi Európskou úniou a Gruzínskom o zjednodušení udeľovania víz (P7 

TA-PROV(2010)0464). 
17

 Európsky parlament prijal 14. decembra 2010 uznesenie o návrhu rozhodnutia Rady o 

uzatvorení dohody medzi Európskou úniou a Gruzínskom o readmisii osôb bez povolenia na 

pobyt (P7 TA-PROV(2010)0472). 
18

 Európsky parlament prijal 25. februára 2010 uznesenie o situácii na Ukrajine  (P7 TA-

PROV(2010)0035). 
19

 Európsky parlament prijal 18. mája 2010 uznesenie o návrhu rozhodnutia Európskeho 

parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinančnej pomoci Ukrajine  (P7 TA-

PROV(2010)0169). 
20

 Európsky parlament prijal 25. novembra 2011 uznesenie o Ukrajine  (P7 TA-

PROV(2010)0444). 
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V januári 2010 sa začali rokovania s Moldavskom
2122

 o novej dohode o pridružení, ktoré v 

priebehu celého roka pokračovali dobrým tempom. Naďalej pokračovala podpora reformného 

procesu v Moldavsku zo strany EÚ. Zároveň sa EÚ naďalej intenzívne angažovala v úsilí o 

vyriešenie podnesterského konfliktu, hoci sa nepodarilo dosiahnuť veľký hmatateľný pokrok. Rada 

pre zahraničné veci 22. februára 2010 prijala závery o Moldavskej republike a rozhodnutie o 

predĺžení reštriktívnych opatrení voči vedeniu moldavského regiónu Podnesterska, pričom sa 

zároveň pozastavilo ich uplatňovanie do septembra 2010. Rada pri tejto príležitosti tiež vyjadrila 

sklamanie nad tým, že sa nedosiahol významný pokrok v politickom urovnaní podnesterského 

konfliktu. 

Angažovanosť EÚ v Zakaukazsku
23

 bola silná po celý rok 2010, čoho dôkazom je stretnutie 

vysokej predstaviteľky s gruzínskym prezidentom 25. marca 2010 a s arménskym prezidentom 27. 

mája 2010. Dňa 17. júna 2010 bola podpísaná dohoda medzi EÚ a Gruzínskom o zjednodušení 

vízového režimu a následne 22. novembra 2010 dohoda o readmisii. Pokračovala aj práca na 

zintenzívnení zmluvných vzťahov s Arménskom, Azerbajdžanom a Gruzínskom, ktoré budú 

založené na zásadách účasti, diferenciácie a podmienenosti. V máji 2010 Rada povolila začatie 

rokovaní o dohodách o pridružení s Arménskom, Azerbajdžanom a Gruzínskom. V záveroch Rady 

zo 14. júna 2010 sa predpokladalo začatie rokovaní o budúcich dohodách o pridružení vrátane 

vytvorenia rozsiahlej a komplexnej zóny voľného obchodu, keď tieto krajiny splnia potrebné 

podmienky. Rokovania s každou z týchto troch krajín sa začali v júli 2010 a odvtedy dobrým 

tempom pokračujú. Naďalej bola nasadená pozorovateľská misia EÚ (EUMM) v Gruzínsku. 

                                                 
21

 Európsky parlament prijal 21. októbra 2010 uznesenie o realizovaných reformách a vývoji v 

Moldavskej republike  (P7 TA-PROV(2010)0385). 
22

 Európsky parlament prijal 24. novembra 2010 uznesenie o uzatvorení protokolu k Dohode o 

partnerstve a spolupráci medzi ES a Moldavskom  (P7 TA-PROV(2010)0428). 
23

 Európsky parlament prijal 20. mája 2010 uznesenie o potrebe stratégie EÚ pre Zakaukazsko 

(P7 TA-PROV(2010)0193). 
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Vnútorný vývoj v Bielorusku
24

 umožnil EÚ postupne zintenzívniť vzťahy s touto krajinou, kým 

vyhliadky drasticky nezmenili udalosti koncom roku 2010. Rada 25. októbra 2010 prijala závery, v 

ktorých potvrdila pripravenosť EÚ prehĺbiť vzťahy a poskytnúť podporu v závislosti od pozitívneho 

vývoja, pokiaľ ide o demokraciu, ľudské práva a právny štát. Rada bola naďalej znepokojená 

situáciou v oblasti demokracie a ľudských práv v krajine, ktorá zabránila úplnému zrušeniu 

reštriktívnych opatrení proti niektorým predstaviteľom Bieloruska zo strany EÚ. Pozitívny trend 

narušili prezidentské voľby v Bielorusku 19. decembra a násilný zásah orgánov. To vyvolalo silnú 

reakciu EÚ: vysoká predstaviteľka 20. decembra vydala kritické vyhlásenie, po ktorom nasledovalo 

23. decembra spoločné vyhlásenie vysokej predstaviteľky a ministerky zahraničných vecí USA 

Hillary Clintonovej o situácii po voľbách. 

Stredná Ázia 

Počas celého roku 2010 pokračovalo vykonávanie stratégie EÚ pre Strednú Áziu vrátane 

politického dialógu a technickej spolupráce. V apríli 2010 sa stretnutie ministrov EÚ a Strednej 

Ázie zameralo na spoločné hrozby a výzvy, akými sú terorizmus, obchodovanie s ľuďmi, 

obchodovanie s drogami, nešírenie zbraní hromadného ničenia a energetická bezpečnosť. V 

priebehu roka sa uskutočnilo aj niekoľko ďalších politických stretnutí na vysokej úrovni. V druhej 

spoločnej správe Rady a Komisie o pokroku vo vykonávaní stratégie EÚ pre Strednú Áziu, ktorú 

predložili Európskej rade v júni 2010, sa konštatovalo, že vykonávanie prebieha dobre a že väčší 

dôraz by sa mal klásť na zviditeľnenie úsilia EÚ v tomto regióne a na zintenzívnenie spolupráce v 

politických otázkach. V súvislosti so situáciou v regióne sa uskutočnilo mnoho kontaktov medzi 

OZEÚ pre Strednú Áziu a krajinami v regióne, ako aj s tretími stranami. 

                                                 
24

 Európsky parlament prijal 10. marca 2010 uznesenie o situácii občianskej spoločnosti a 

národnostných menšín v Bielorusku (P7 TA-PROV(2010)0055). 
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EÚ bola naďalej znepokojená situáciou v oblasti ľudských práv v Strednej Ázii a tieto otázky sa 

so všetkými dotknutými krajinami riešili aj na všetkých stretnutiach na vysokej úrovni. V súlade so 

stratégiou pre Strednú Áziu EÚ nadviazala dialógy o ľudských právach so všetkými krajinami tohto 

regiónu. (Počas roku 2010 sa takéto konzultácie uskutočnili so všetkými stredoázijskými krajinami. 

Pokiaľ ide o Uzbekistan, Rada 25. októbra 2010 po preskúmaní situácie prijala závery, v ktorých 

uvítala konštruktívnu spoluprácu medzi EÚ a Uzbekistanom vo viacerých oblastiach, pričom 

vyjadrila veľké znepokojenie v súvislosti so situáciou v oblasti ľudských práv v Uzbekistane. 

EÚ úzko spolupracovala s OSN, OBSE a ďalšími medzinárodnými aktérmi s cieľom pomôcť 

Kirgizsku reagovať na politický prevrat z apríla a na nepokoje z júna 2010. Angažovanosť EÚ, v 

rámci ktorej zohral významnú úlohu OZEÚ, našla vyjadrenie v sérii verejných vyhlásení vysokej 

predstaviteľky a predsedníctva. 

Západný Balkán 

Západný Balkán zostal po celý rok 2010 pre EÚ najvyššou prioritou. Vysoká predstaviteľka vo 

februári 2010 navštívila Sarajevo, Prištinu a Belehrad, aby podporila politický dialóg a pokrok 

smerom k EÚ. Predseda Európskej rady Herman Van Rompuy navštívil región so všeobecným 

posolstvom podpory ich európskej perspektívy. S policajnou misiou EÚ EUFOR ALTHEA v Bosne 

a Hercegovine a misiou EÚ na podporu právneho štátu v Kosove (EULEX Kosovo) sú v regióne 

nasadené tri dôležité misie SBOP, ktoré výrazne prispievajú k stabilite, reforme sektora bezpečnosti 

a právnemu štátu. 

Rada sa 8. novembra 2010 rozhodla zrušiť s účinnosťou od 15. decembra vízové požiadavky pre 

občanov Albánska a Bosny a Hercegoviny
25

. V decembri Rada vzala na vedomie zámer Komisie 

začať dialóg s Kosovom o liberalizácii vízového režimu po splnení všetkých podmienok a zámer 

Komisie spoločne s Radou vyhodnotiť splnenie týchto podmienok predtým, ako sa takýto dialóg 

začne. 

                                                 
25

 Európsky parlament prijal 7. októbra 2010 uznesenie o tretích krajinách, ktorých štátni 

príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov (vrátane 

liberalizácie vízového režimu pre Albánsko a Bosnu a Hercegovinu) (P7 TA-

PROV(2010)0349). 
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Proces stabilizácie a pridruženia (PSP) naďalej poskytoval zastrešujúci politický rámec pre 

vzťahy a rokovania s krajinami západného Balkánu. Rada v roku 2010 opätovne potvrdila svoju 

jednoznačnú podporu európskej perspektívy západného Balkánu – ako sa potvrdilo na zasadnutí na 

vysokej úrovni venovanom západnému Balkánu (Sarajevo, 2. jún 2010) – ktorá zostáva kľúčovou 

pre stabilitu, zmierenie a budúcnosť tohto regiónu. Rada tiež opätovne potvrdila potrebu 

spravodlivého a dôsledného uplatňovania zásady podmienenosti, a to v rámci procesu stabilizácie a 

pridruženia a v súlade s obnoveným konsenzom v otázke rozširovania, ktorý Európska rada 

schválila na svojom zasadnutí 14. – 15. decembra 2006. 

EÚ opätovne zdôraznila význam regionálnej spolupráce a dobrých susedských vzťahov 

v procese približovania sa k EÚ. Hoci sa v roku 2010 dosiahol značný pokrok, všetci aktéri naďalej 

čelia výzvam. Patria k nim konštruktívny politický dialóg, upevňovanie právneho štátu vrátane 

zabezpečenia slobody prejavu, boj proti korupcii a organizovanej trestnej činnosti, efektívnosť a 

nezávislosť súdnictva a zlepšenie administratívnych kapacít, ako aj riešenie a vyriešenie otvorených 

dvojstranných otázok. V tomto kontexte zohral pozitívnu úlohu Proces spolupráce v juhovýchodnej 

Európe (SEECP). Rada pre regionálnu spoluprácu (RCC) naďalej posilňovala spoluprácu v tomto 

regióne v mnohých kľúčových otázkach.  

V priebehu roku 2010 dosiahlo Chorvátsko značný pokrok v prístupových rokovaniach, ktoré 

vstúpili do poslednej fázy. Rada vyzvala Chorvátsko, aby vyriešilo všetky zostávajúce dvojstranné 

otázky, najmä pohraničné spory, a zohľadnilo pritom význam dobrých susedských vzťahov. 

Po tom, čo v roku 2009 podalo Srbsko žiadosť o členstvo v EÚ, Rada 25. októbra 2010 požiadala 

Komisiu, aby vypracovala stanovisko. 

Dohoda o stabilizácii a pridružení (DSP) medzi EÚ a Čiernou Horou nadobudla platnosť 1. mája 

2010. Európska rada udelila Čiernej Hore štatút kandidátskej krajiny 16. decembra 2010. 

Vykonávanie dočasných dohôd medzi EÚ a Bosnou a Hercegovinou a medzi EÚ a Srbskom, ktoré 

nadobudli účinnosť 1. februára 2010, naďalej prebiehalo, pričom sa čaká na ukončenie všetkých 

postupov potrebných pre nadobudnutie platnosti DSP. 
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V prípade Bosny a Hercegoviny
26

 Rada v decembri 2010 a po voľbách, ktoré sa konali 3. októbra, 

zopakovala svoju výzvu zapojiť sa do konštruktívneho politického dialógu s cieľom vytvoriť 

spoločnú predstavu o budúcnosti krajiny a pevne zakotviť agendu EÚ v programe vlády. Policajná 

misia EÚ v Bosne a Hercegovine pokračovala vo svojej práci. Misia EUFOR Althea naďalej 

efektívne fungovala a bezpečnostná situácia zostala celkovo pokojná a stabilná. V Kosove
27

 si EÚ 

prostredníctvom svojho osobitného zástupcu (OZEÚ Kosovo) a misie EÚ na podporu právneho 

štátu v Kosove (EULEX Kosovo) zachováva silnú prítomnosť, pričom podporuje dodržiavanie 

ľudských práv, ako aj ochranu menšín a kultúrneho a náboženského dedičstva. V roku 2010 medzi 

oblasti záujmu OZEÚ patrili podpora politického procesu a prispievanie k regionálnej spolupráci a 

stabilite. Misia EÚ na podporu právneho štátu v Kosove (EULEX KOSOVO) si zachovala svoju 

dôležitú úlohu sprostredkovateľa stability. 

V decembri 2010 Rada zopakovala, že EÚ je pripravená podporiť proces dialógu medzi 

Belehradom a Prištinou, čo sa uvítalo v rezolúcii Valného zhromaždenia OSN 64/298, pričom 

cieľom je podpora spolupráce, dosiahnutie pokroku na ceste do EÚ a zlepšenie života ľudí. Už 

samotný proces dialógu by mal podnietiť dosiahnutie mieru, bezpečnosti a stability v regióne. Rada 

uvítala záväzok Prištiny a Belehradu angažovať sa na tomto základe a vyzvala ich, aby konali v 

konštruktívnom duchu. 

V decembri 2010 Rada dôrazne nabádala politické strany v Albánsku
28

, aby prekonali súčasnú 

patovú politickú situáciu, ktorá pretrváva od volieb v júni 2009, a nadviazali konštruktívny a trvalý 

politický dialóg v záujme pokročenia v reformách, ktoré požaduje EÚ, a zabezpečenia riadneho 

fungovania parlamentu. 

                                                 
26

 Európsky parlament prijal 17. júna 2010 uznesenie o situácii v Bosne a Hercegovine (P7 TA-

PROV(2010)0238). 
27

 Európsky parlament prijal 8. júla 2010 uznesenie o procese integrácie Kosova do EÚ (P7 TA-

PROV(2010)0281). 
28

 Európsky parlament prijal 8. júla 2010 uznesenie o Albánsku (P7 TA-PROV(2010)0282). 



 

12562/11   ar,aju/PP/jnk 26 

PRÍLOHA DG K  SK 

V Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko (FYROM) bola naďalej funkčná a stabilná 

koaličná vláda vytvorená v roku 2008. Rada vo svojich záveroch z decembra 2010 pripomenula 

odporúčanie Komisie otvoriť prístupové rokovania a uviedla, že je pripravená sa k tejto záležitosti 

vrátiť počas nasledujúceho predsedníctva. 

Zásadnou otázkou je udržanie dobrých susedských vzťahov a riešenie otázky názvu štátu, ktoré 

vzíde z rokovaní a bude akceptované oboma stranami, a to pod záštitou OSN. 

 

Ázia 

Keďže vplyv Číny
29

 v rámci regionálnych a svetových záležitostí naďalej stúpal, EÚ 

povzbudzovala Čínu k tomu, aby sa podieľala na podpore regionálnej stability a aby sa aktívne 

zapájala do riešenia regionálnych kríz a globálnych výziev. V prvom polroku sa pozornosť 

sústreďovala na konsolidáciu ich dvojstranných vzťahov v postlisabonskom rámci. Návšteva kolégia 

Komisie v Číne v máji a prvý strategický dialóg medzi členom štátnej rady Dai Bingguom a vysokou 

predstaviteľkou v septembri – tiež v Číne – prispeli k lepšiemu vzájomnému porozumeniu. V kontexte 

preskúmania svojich strategických partnerov zo strany EÚ sa Európska rada 16. septembra dohodla, 

že Európa musí presadzovať svoje záujmy a hodnoty vo vzťahu k Číne rozhodnejšie a v duchu 

reciprocity a k vzájomnému prospechu. Toto poslúžilo ako základ pre 13. samit EÚ – Čína, ktorý sa 

konal 6. októbra v Bruseli. EÚ je znepokojená zhoršením situácie v oblasti ľudských práv v Číne. 

Reakcia Číny na rozhodnutie udeliť Nobelovu cenu za mier väznenému disidentovi Liouovi Siao-

poovi
30

 mala koncom roku 2010 vplyv na dvojstranné vzťahy. 

V kontexte prebiehajúceho preskúmania strategických partnerov zo strany EÚ predložila vysoká 

predstaviteľka na zasadnutí Európskej rady v decembri 2010 prvú správu o pokroku týkajúcu sa 

strategického partnerstva s Čínou. Toto rokovanie spoločne s prebiehajúcimi kontaktmi na vysokej 

úrovni medzi oboma stranami vyústi do príprav 14. samitu. 
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 Európsky parlament prijal 25. novembra 2010 uznesenie o Tibete – plány na zavedenie 

čínštiny ako hlavného vyučovacieho jazyka (P7 TA-PROV(2010)0449). 
30

 Európsky parlament prijal 22. januára 2010 uznesenie o  porušovaní ľudských práv v Číne, 

najmä pokiaľ ide o prípad Liou Siao-paa (P7 TA-PROV(2010)0006). 
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Ako úspešný možno hodnotiť samit EÚ a Japonska, ktorý sa uskutočnil 28. apríla 2010.  EÚ a 

Japonsko v roku 2010 spolupracovali v rámci provinčných rekonštrukčných tímov v Afganistane a 

dohodli sa na ďalšej spolupráci pri budovaní kapacít afgánskych policajných síl, ako aj na usporiadaní 

seminára o budovaní kapacít v Tadžikistane, ktorého cieľom bude posilniť kapacity v oblasti riadenia 

hraníc. Japonsko po prvýkrát prejavilo záujem o poskytnutie civilného personálu na civilné misie 

SBOP. Medzi jednotkami EU NAVFOR ATALANTA a japonskými ozbrojenými silami námornej 

obrany prebiehala plodná súčinnosť. EÚ a Japonsko tiež koordinovali svoju podporu činnosti 

plánovaného regionálneho centra odbornej prípravy v Džibutsku a centier výmeny informácií v Jemene, 

Keni a Tanzánii. 

Na samite EÚ a Kórejskej republiky (6. október 2010) EÚ podpísala Dohodu o voľnom obchode s 

Južnou Kóreou a povýšila svoje vzťahy so Soulom na strategické partnerstvo. EÚ v roku 2010 vydala 

vyhlásenia, v ktorých odsúdila kroky Kórejskej ľudovodemokratickej republiky namierené proti 

Kórejskej republike, ktoré viedli k strate ľudského života. 

Konferenciami v Londýne a Kábule a samitom NATO v Lisabone začal v roku 2010 v Afganistane
31

 

transformačný proces zameraný na postupné odovzdanie zodpovednosti afganskej vláde. Zintenzívnila 

sa aj civilná pomoc a regionálna spolupráca. V Kábule bol po prvý raz vymenovaný vedúci delegácie, 

ktorý zároveň plní funkciu OZEÚ, s cieľom posilniť prítomnosť EÚ v tejto oblasti, tak ako sa 

plánovalo v akčnom pláne. EÚ okrem toho nasadila pre parlamentné voľby v Afganistane v roku 

2010 tím na posúdenie volieb. Policajná misia EÚ v Afganistane (EUPOL Afghanistan) naďalej 

prispievala k mieru, bezpečnosti a ochrane afganského ľudu v spoločnosti založenej na zásadách 

právneho štátu. 
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 Európsky parlament prijal 16. decembra 2010 uznesenie o novej stratégii pre Afganistan (P7 

TA-PROV(2010)0490). 
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EÚ usporiadala svoj druhý samit ad hoc s Pakistanom
32

 4. júna 2010. EÚ a Pakistan sa dohodli, že na 

podporu strategického dialógu vypracujú 5-ročný plán angažovania sa s osobitnými cieľmi pre spoločné 

opatrenia. 

EÚ rýchlo reagovala na jedny z najhorších povodní v pakistanskej histórii v lete 2010, ktoré zasiahli 

viac ako 20 miliónov ľudí. Európska rada sa 16. septembra 2010 dohodla na vypracovaní 

komplexného balíka krátkodobých, strednodobých a dlhodobých opatrení v humanitárnej oblasti, 

oblasti rozvoja a obchodu. 

Vysoká predstaviteľka a minister zahraničných vecí Pakistanu spoločne usporiadali zasadnutie 

ministrov skupiny Priatelia demokratického Pakistanu 15. októbra 2010 v Bruseli. V spoločnom 

komuniké z tohto zasadnutia sa Pakistan zaviazal vykonať hospodárske a inštitucionálne reformy. 

Vykonávanie plánu EÚ na posilnenie činnosti EÚ v Afganistane a Pakistane sa začalo v roku 2010 v 

atmosfére zhoršeného konfliktu v oboch krajinách. 

Vo vzťahoch medzi EÚ a Indiou v roku 2010 prevládalo odhodlané úsilie o posilnenie politického 

a strategického rozmeru strategického partnerstva, ktoré je stále nedostatočne rozvinuté. Prvá 

návšteva vysokej predstaviteľky v júni bola v tejto súvislosti míľnikom. V decembri 2010 sa konal 

jedenásty samit EÚ – India, ktorému predsedali spoločne predsedovia Van Rompuy a Barroso. 

Prijatie vyhlásenia EÚ – India o medzinárodnom terorizme na samite bolo významným krokom k 

posilneniu politického a strategického vzťahu, rovnako ako dohoda zamerať konkrétnu budúcu 

bezpečnostnú spoluprácu na oblasti boja proti terorizmu, kybernetickej bezpečnosti a boja proti 

pirátstvu. Na všetkých týchto zasadnutiach sa rokovalo aj o regionálnych krízach v južnej Ázii a 

iných globálnych otázkach spoločného záujmu.V roku 2010 sa tiež konalo ďalšie zasadnutie v 

rámci dialógu Indie a EÚ o ľudských právach (počas ktorého sa indickým orgánom doručil zoznam 

dvadsiatich popredných obhajcov ľudských práv, ktorých situáciu EÚ pozorne sleduje) a v 

súčasnosti už pravidelná každoročná návšteva vedúcich misií EÚ v Kašmíre. 
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 Európsky parlament prijal 20. mája 2010 uznesenie o náboženskej slobode v Pakistane (P7 

TA-PROV(2010)0194). 
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Ľudské práva boli aj v roku 2010 významnou otázkou vo vzťahoch EÚ a Srí Lanky, pričom EÚ v 

auguste stiahla obchodné koncesie v rámci systému dodatočných všeobecných preferencií (SVP+), 

pretože neexistoval plán na dosiahnutie toho, aby táto krajina plnila svoje medzinárodné záväzky. 

EÚ však ponechala otvorenú možnosť obnovenia dialógu s Kolombom, začínajúc s určitými 

sektorovými otázkami spoločného záujmu. 

EÚ si zachovala svoj viackoľajný prístup voči Barme/Mjanmarsku. Znamenalo to zachovanie 

reštriktívnych opatrení a zároveň ďalšieho poskytovania humanitárnej a rozvojovej pomoci. 

Pokračovalo sa v dialógu a kontaktoch s príslušnými orgánmi v rámci ASEM-u a ASEAN-u. EÚ 

naďalej podporovala úsilie OSN. EÚ v súlade so závermi Rady z 26. apríla 2010 pokračovala v úsilí 

rokovať s orgánmi Barmy/Mjanmarska, ako aj s členmi opozície a etnických strán vrátane političky 

Aung San Suu Kyi o politických procesoch v krajine. EÚ vyjadrila poľutovanie nad skutočnosťou, 

že orgány neprijali opatrenia na zabezpečenie slobodného, spravodlivého a inkluzívneho volebného 

procesu počas volieb, ktoré sa uskutočnili 7. novembra. EÚ bola naďalej odhodlaná pomáhať pri 

pokojnom prechode k legitímnemu, civilnému systému vládnutia a zasadzovať sa o oslobodenie 

všetkých politických väzňov. 

EÚ pokračovala v politickom dialógu s ASEAN-om na ministerskej úrovni prostredníctvom 

zasadnutia v máji 2010. Na tomto zasadnutí sa opätovne potvrdil strategický význam spolupráce a 

vzťahov medzi EÚ a ASEAN-om. Ministri pri tejto príležitosti uvítali pokrok v rámci zmeny a 

doplnenia Zmluvy o priateľstve a spolupráci v juhovýchodnej Ázii (TAC), ktorej cieľom je 

umožniť EÚ pristúpiť k tejto zmluve, a uviedli, že so záujmom očakávajú pristúpenie EÚ k TAC. 

EÚ taktiež dosiahla významný pokrok v rokovaniach o dohodách o partnerstve a spolupráci s 

niekoľkými krajinami ASEAN-u, najmä s Vietnamom a Filipínami
33

. S týmito dvoma krajinami sa 

parafovali dohody. Hoci si EÚ zachovala strategický cieľ uzavrieť dohodu o voľnom obchode 

medzi regiónmi, naďalej sa usilovala o dvojstranné dohody o voľnom obchode s dôležitými 

krajinami ASEAN-u a dohodla sa, že začne rokovania s Malajziou
34

 a Singapurom. 
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 Európsky parlament prijal 22. januára 2010 uznesenie o Filipínach (P7 TA-

PROV(2010)0007). 
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 Európsky parlament prijal 16. decembra 2010 uznesenie o Malajzii: používanie palicovania 

(P7 TA-PROV(2010)0494). 
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V dňoch 4. – 5. októbra 2010 sa v Bruseli uskutočnil ôsmy samit ASEM (stretnutie Ázia – Európa), 

ktorého sa zúčastnilo 46 hláv štátov alebo predsedov vlád, predseda Európskej rady, predseda 

Európskej komisie a generálny tajomník ASEAN-u a ktorý bol venovaný otázkam, ako je 

zlepšovanie globálnej správy ekonomických záležitostí, trvalo udržateľný rozvoj, globálne otázky, 

regionálne otázky, medziľudské kontakty v rámci vzťahov Ázie a Európy a budúcnosť stretnutia 

ASEM. Popri zvyčajnom vyhlásení predsedu samit tiež vydal vyhlásenie o efektívnejšej globálnej 

správe ekonomických záležitostí v snahe obrátiť pozornosť na túto otázku pred samitom G-20 v 

Soule. 

Afrika 

V roku 2010 EÚ naďalej rozvíjala svoj strategický vzťah s Africkou úniou (AÚ) a africkými 

regionálnymi organizáciami. Spoločná stratégia Afriky a EÚ zostala hlavným 

transkontinentálnym politickým rámcom. Jej druhý akčný plán (na roky 2011 – 2013) bol prijatý na 

treťom samite Afrika – EÚ
35

 v novembri 2010. V priebehu roka sa konalo viacero ďalších 

dôležitých zasadnutí, konkrétne tretie poradné stretnutie medzi PBV EÚ a PBV AÚ. 

Pokiaľ ide o partnerstvo pre mier a bezpečnosť, dosiahol sa pokrok v sfunkčnení africkej mierovej 

a bezpečnostnej štruktúry (APSA). Úspešne sa zavŕšil prvý kontinentálny cyklus odbornej prípravy 

vôbec, v rámci ktorého sa posúdila kapacita AÚ na plánovanie, riadenie a uskutočnenie mierových 

operácií pod vedením AÚ. 

K významným úspechom v oblasti demokratickej správy a ľudských práv patrilo vytvorenie 

platformy medzi Afrikou a EÚ pre dialóg o správe vecí verejných, finančná podpora EÚ pre fond 

AÚ na pomoc pri voľbách, lepšia koordinácia medzi volebnými pozorovateľskými misiami EÚ a 

AÚ, organizovanie seminárov občianskej spoločnosti o ľudských právach, dvojročný dialóg medzi 

EÚ a AÚ o ľudských právach a podpora štruktúr afrického mechanizmu partnerského preskúmania. 
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 Európsky parlament prijal 15. decembra 2010 uznesenie o budúcnosti strategického 

partnerstva medzi EÚ a Afrikou v súvislosti s tretím samitom EÚ – Afrika (P7 TA-

PROV(2010)0482). 



 

12562/11   ar,aju/PP/jnk 31 

PRÍLOHA DG K  SK 

Počas roku 2010 sa prijali ďalšie kroky na posilnenie strategického partnerstva EÚ s Južnou 

Afrikou. Dňa 28. septembra 2010 sa konal tretí výročný samit Južnej Afriky a Európskej únie, 

ktorý ponúkol príležitosť angažovať Južnú Afriku ako vedúceho aktéra v Afrike a potenciálneho 

preklenujúceho prvku, najmä pokiaľ ide o zmenu klímy a budovanie účinného viacstranného 

systému. K ďalším významným stretnutiam v priebehu roku patrí zasadnutie v rámci politického 

dialógu na úrovni ministrov, ktoré sa konalo 11. mája 2010 v Bruseli a ktorému predsedala vysoká 

predstaviteľka a juhoafrický minister pre medzinárodné vzťahy a spoluprácu, ako aj návšteva 

vysokej predstaviteľky v Južnej Afrike v októbri. 

V regióne Sahel pretrvávali úzko prepojené bezpečnostné a rozvojové problémy. V roku 2010 

pokračovalo nedovolené obchodovanie a stúpal počet útokov, únosov a vrážd európskych občanov 

AlKáidou v islamskom Maghrebe. Úsilie o rozvoj hatili cezhraničné bezpečnostné hrozby a nevyriešené 

vnútorné napätie, nestabilita a nedostatočné kapacity štátov, nedostatok vzdelania a nedostatočné 

pracovné príležitosti, najmä pre mladých. To podnietilo vypracovanie stratégie EÚ pre bezpečnosť a 

rozvoj v regióne Sahel. Vychádzajúc zo súčasnej angažovanosti na vnútroštátnej, dvojstrannej a 

mnohostrannej úrovni bude EÚ úzko spolupracovať s orgánmi krajín tohto regiónu, občianskou 

spoločnosťou a regionálnymi a medzinárodnými subjektmi vrátane Africkej únie a Hospodárskeho 

spoločenstva západoafrických štátov (ECOWAS). 

Politická a bezpečnostná situácia v Guinei-Bissau sa naďalej zhoršovala: vojenským prevratom v 

apríli, ktorý EÚ ostro odsúdila, a následným vymenovaním osôb spojených s protiústavnými a 

inými protizákonnými aktivitami do najvyšších vojenských funkcií, čo vysoká predstaviteľka EÚ 

tiež dôrazne odsúdila. Vzhľadom na tieto negatívne udalosti sa EÚ rozhodla ukončiť svoju misiu 

SZBP EU SSR GUINEA BISSAU a preskúmať možnosť začatia postupu podľa článku 96 dohody z 

Cotonou a prípadných sankcií. 
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V Guinei sa politická situácia zlepšila vplyvom pokojných prvých slobodných a transparentných 

volieb od vyhlásenia nezávislosti krajiny a uvedenia nového prezidenta do funkcie v decembri. 

Tieto udalosti boli významným míľnikom v pokroku Guiney smerom k demokratizácii a právnemu 

štátu. EÚ zachovala niekoľko nástrojov: opatrenia podľa článku 96, reštriktívne opatrenia vrátane 

sankcií, zbrojné embargo a zmrazenie aktív členov vládnuceho vojenského režimu a osôb s ním 

spojených. 

Na Pobreží Slonoviny
36

 úradujúci prezident neakceptoval výsledky druhého kola prezidentských 

volieb, ktoré sa konali 28. novembra, hoci medzinárodné spoločenstvo ich uznalo. Táto skutočnosť 

vyvolala závažnú krízu. EÚ rozhodne podporila OSN, ako aj africké vedenie a zodpovednosť, a 

predovšetkým úsilie ECOWAS-u a Africkej únie. EÚ uložila sankcie voči úradujúcemu 

prezidentovi a iným osobám zapojeným do nezákonných, násilných a nedemokratických činov a v 

decembri 2010 rozšírila zoznam tak, aby sa vzťahoval na príslušné osoby aj subjekty. 

EÚ bola v roku 2010 kľúčovým aktérom v Africkom rohu a svoj pokračujúci záväzok voči nemu 

prejavila prostredníctvom prijatia záverov Rady v júni. V týchto záveroch boli vysoká 

predstaviteľka a Komisia vyzvaní, aby navrhli komplexnú stratégiu EÚ pre vzťahy s Africkým 

rohom. 

EÚ v roku 2010 zintenzívnila úsilie v boji proti pirátstvu pri pobreží Somálska prostredníctvom 

komplexného prístupu pozostávajúceho z operácie SZBP EU NAVFOR Atalanta a boja proti 

základným príčinám pirátstva v Somálsku (pozri časť týkajúcu sa operácií v kapitole E: účinnejšie, 

schopnejšie a jednotnejšie). 

V Somálsku sa EÚ v úzkej koordinácii s OSN a AÚ aktívne angažovala v podpore mierového a 

trvalého riešenia somálskej krízy v rámci dohody z Džibutska. EÚ posilnila svoj záväzok 

komplexne pristupovať k Somálsku pri zohľadnení politických, bezpečnostných, rozvojových a 

humanitárnych aspektov. Spustila misiu SBOP na účely odbornej prípravy somálskych 

bezpečnostných síl (EUTM Somalia). 
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 Európsky parlament prijal 16. decembra 2010 uznesenie o situácii v Pobreží Slonoviny (P7 

TA-PROV(2010)0492). 
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V Sudáne dominovala téma volieb, ktoré sa konali v apríli 2010, a najmä prípravy na 

referendum o sebaurčení južného Sudánu, ktoré sa uskutočnilo v januári 2011. EÚ pôsobila 

ako pozorovateľ vo voľbách aj pri prípravách referenda vrátane registrácie voličov na 

referendum. EÚ naďalej podporovala panel AÚ na vysokej úrovni pre vykonávanie pre 

Sudán, ktorý poskytol dôležitú pomoc zmluvným stranám komplexnej mierovej dohody pri  

rokovaniach o nedoriešených otázkach a otázkach vzťahujúcich sa na obdobie po referende. 

V roku 2010 sa OZEÚ pre Sudán sústredil na vykonávanie komplexnej mierovej dohody 

(CPA) v krajine, predovšetkým usporiadanie parlamentných volieb v apríli a prípravu 

referenda o sebaurčení Južného Sudánu v januári 2011, ako aj na dauhaské rokovania o 

dosiahnutí trvalej a komplexnej mierovej dohody pre Dárfúr. 

Po nelegálnom zvrhnutí vlády Madagaskaru
37

 v roku 2009 sa Rada v júni rozhodla prijať opatrenia 

v súlade s článkom 96 Dohody z Cotonou, čo ovplyvnilo pomoc EÚ. Tieto opatrenia doplnili 

opatrenia, ktoré predtým zaviedla AÚ. EÚ podporovala sprostredkovaciu činnosť Juhoafrického 

rozvojového spoločenstva (SADC). 

V oblasti Veľkých jazier sa dosiahol ďalší pokrok vo vzťahoch medzi Konžskou demokratickou 

republikou (KDR)
3839

 a Rwandou. Prebiehajúci mierový proces vo východnej KDR je naďalej 

zložitý z politického i vojenského hľadiska a vážnou v tejto krajine zostáva situácia v oblasti 

ľudských práv a dobrej správy vecí verejných. EÚ sa naďalej angažuje v reforme sektora 

bezpečnosti prostredníctvom prítomnosti dvoch misií SZBP, EUSEC a EUPOL, ktorých mandáty 

boli obnovené a zosúladené. Osobitný zástupca EÚ pre oblasť Veľkých jazier naďalej zaisťoval 

pokračovanie regionálneho politického procesu v regióne (Goma, Nairobi, Džuba a Burundi) 

vrátane mechanizmov uplatňovaných po ukončení mierového procesu. Okrem toho sa aktívne 

angažoval v dôležitých otázkach záujmu EÚ: boji proti sexuálnemu násiliu v KDR, boji proti 

nezákonnému využívaniu prírodných zdrojov a boji proti diaspóre FDLR (demokratické sily za 

oslobodenie Rwandy). Poskytoval tiež miestne politické usmernenia pre dve misie SBOP v KDR 

(EUPOL a EUSEC). 

                                                 
37

 Európsky parlament prijal 11. februára 2010 uznesenie o situácii na Madagaskare (P7 TA-

PROV(2010)0032). 
38

 Európsky parlament prijal 17. júna 2010 uznesenie o Konžskej demokratickej republike: 

prípad Floriberta Chebeyu Bahizira (P7 TA-PROV(2010)0244). 
39

 Európsky parlament prijal 7. októbra 2010 uznesenie o zlyhaniach v oblasti ochrany ľudských 

práv a spravodlivosti v Konžskej demokratickej republike (P7 TA-PROV(2010)0350). 
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Pokrok sa zaznamenal aj v mierovom procese v Burundi. Povstalecké hnutie FNL sa odzbrojilo, 

demobilizovalo a transformovalo na politickú stranu. Volebný cyklus v roku 2010 (prezidentské 

voľby, voľby do zákonodarného zboru a miestnych zastupiteľstiev) prebehol v poriadku, ako to 

potvrdila európska volebná pozorovateľská misia. 

Amerika 

V priebehu roku 2010 sa ďalej posilnilo strategické partnerstvo medzi EÚ a Spojenými štátmi. 

Vysoká predstaviteľka a ministerka zahraničných vecí Hillary Clintonová mali medzi sebou časté a 

tesné kontakty, najmä po januárovom zemetrasení na Haiti a pri mobilizácii medzinárodnej pomoci 

pre Pakistan po povodňovej katastrofe v polovici roku. 

Samit EÚ a USA
40

, ktorý sa konal 20. novembra 2010 v Lisabone, sa zameral na zamestnanosť a 

rast, celosvetové výzvy, bezpečnosť našich občanov a zahraničnú politiku. Zdôraznila sa na ňom 

otázka kybernetickej bezpečnosti ako významná bezpečnostná výzva a kľúčová oblasť spolupráce 

medzi EÚ a USA a zriadila sa pracovná skupina EÚ a USA zameraná na túto otázku. Zdôraznil sa 

význam Transatlantickej hospodárskej rady (TEC), ktorej zasadnutie sa uskutočnilo 17. decembra 

2010, ako aj jej úloha v podpore obchodu a pri vytváraní pracovných miest. Samit EÚ a USA tiež 

zabezpečil pre rozvojový dialóg EÚ – USA nový mandát na vytvorenie pracovného plánu lepšej 

spolupráce v oblasti účinnosti pomoci pred 4. fórom na vysokej úrovni o účinnosti pomoci, ktoré sa 

bude konať v novembri 2011 v Busane. Pred samitom sa konalo stretnutie ministrov Rady pre 

energetiku EÚ – USA, ktoré viedli spoločne vysoká predstaviteľka/podpredsedníčka a ministerka 

zahraničných vecí Hillary Clintonová. 

Vážne znepokojenie EÚ aj USA naďalej vyvolával iránsky jadrový program. Úzke konzultácie 

medzi EÚ a USA sprevádzali rozhovory medzi Iránom a Čínou, Francúzskom, Nemeckom, 

Ruskom, Spojeným kráľovstvom, USA a vysokou predstaviteľkou EÚ. Tak EÚ, ako i USA 

rozhodne podporili prijatie rezolúcie BR OSN 1929, ktorou sa rozšírila škála reštriktívnych opatrení 

voči Iránu. 

                                                 
40

 Európsky parlament prijal 11. novembra 2010 uznesenie o nadchádzajúcom samite EÚ – USA 

a zasadnutí Transatlantickej hospodárskej rady (P7 TA-PROV(2010)0396). 
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Spolupráca medzi EÚ a USA sa rozšírila na stúpajúci počet operácií krízového riadenia vrátane 

EUTM Somalia, EUNAVFOR Atalanta a misie EÚ na podporu právneho štátu v Kosove (EULEX), 

ku ktorým USA prispeli vyslaným personálom. V Afganistane sa úsilie sústredilo na spoluprácu 

misie EUPOL s kombinovaným prechodným bezpečnostným velením v Afganistane (Combined 

Security Transition Command-Afghanistan – CSTC-A), výcvikovou misou vedenou USA, ktorá sa 

teraz spojila s novou výcvikovou misiou NATO – Afganistan (NTM-A). Dňa 18. novembra bola 

uzavretá dohoda o bezpečnosti vo vesmíre medzi EÚ a USA týkajúca sa spolupráce v oblasti 

výskumu. Spolupráca EÚ a USA sa rozšírila aj na výcvik a cvičenia. USA pôsobili ako pozorovateľ 

v rámci 5. vojenského cvičenia EÚ MILEX 10, ktoré sa uskutočnilo v júni. 

Pokračovala úzka spolupráca medzi EÚ a USA v oblasti boja proti terorizmu, a to aj 

prostredníctvom dohody o programe na sledovanie financovania terorizmu. Okrem toho sa na 

základe mandátov prijatých v decembri začali rokovania o dohode o osobnom zázname o 

cestujúcom. 

Samit EÚ – Kanada
41

, ktorý sa konal v máji 2010 v Bruseli, bol príležitosťou pre rozsiahle 

rokovania. Patrilo k nim preskúmanie dvojstranného programu, ktorý sa sústredil na prebiehajúce 

rokovania o komplexnej hospodárskej a obchodnej dohode, spoluprácu v oblasti zahraničnej a 

bezpečnostnej politiky, medzinárodné otázky a kanadské predsedníctvo G8. Kanada sa v roku 2010 

naďalej angažovala v misiách SZBP EÚ v Afganistane, na palestínskych územiach a v Kosove. 

Kanadskí pozorovatelia sa zúčastnili na volebných pozorovateľských misiách EÚ v Sudáne, Etiópii 

a Burundi. Rada prijala rokovací mandát pre aktualizovanú rámcovú dohodu medzi EÚ a Kanadou 

6. decembra. 

                                                 
41

 Európsky parlament prijal 5. mája 2010 uznesenie o nadchádzajúcom samite EÚ a Kanady, 

ktorý sa bude konať 5. mája 2010 (P7 TA-PROV(2010)0142). 
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V roku 2010 sa naďalej posilňovali politické vzťahy s Latinskou Amerikou a Karibikom
42

. Šiesty 

samit EÚ – Latinská Amerika a Karibik sa konal 18. mája 2010 v Madride za účasti predsedov 

Európskej rady a Európskej komisie a vysokej predstaviteľky. Na samite sa ukončili rokovania o 

dohode o pridružení so Strednou Amerikou, po dlhom období patovej situácie sa obnovili rokovania 

o dohode o pridružení s Mercosurom, bol spustený investičný nástroj pre Latinskú Ameriku (LAIF), 

rozhodlo sa o vytvorení nadácie EÚ a Latinskej Ameriky a Karibiku (EÚ – LAC) a prijal sa akčný 

plán na podporu vykonávania konkrétnych činností v kľúčových oblastiach. Popri samite sa 

uskutočnilo viacero dôležitých zasadnutí vrátane stretnutia ministrov zahraničných vecí EÚ, 

Latinskej Ameriky a Karibiku. 

Na samite EÚ – Mexiko (16. mája) sa formálne schválil spoločný akčný plán strategického 

partnerstva EÚ – Mexiko a dohodlo sa na dôležitosti nadviazania politických dialógov v 

jednotlivých sektoroch o makroekonomických otázkach a bezpečnosti. 

Samit s Čile (17. mája) potvrdil, že vykonávanie dohody o pridružení bolo v ostatných rokoch 

úspešné. Sústredil sa tiež na situáciu po zemetrasení vo februári 2010. 

Okrem obnovenia rokovaní o dohode o pridružení boli výsledkom samitu s Mercosurom (17. 

mája) záväzky lídrov zabrániť protekcionizmu, dosiahnuť užšiu spoluprácu v oblasti vedy a 

techniky a zvýšiť koordináciu na medzinárodných fórach. 

Na samite s Andským spoločenstvom (19. mája) sa uvítalo ukončenie rokovaní o obchodnej 

dohode s Kolumbiou a Peru a zaviazalo sa k zintenzívneniu spolupráce v boji proti drogám. 

Na samite so Strednou Amerikou, ktorý sa konal 19. mája, sa dohodlo, že sa zintenzívni 

spolupráca v otázkach spojených s bezpečnosťou a zmenou klímy. 

                                                 
42

 Európsky parlament prijal 5. mája 2010 uznesenie o stratégii EÚ pre vzťahy s Latinskou 

Amerikou (P7 TA-PROV(2010)0141). 
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Na samite EÚ a Karibského fóra afrických, karibských a tichomorských štátov 

(CARIFORUM), ktorý sa konal 17. mája, sa podporil obnovený regionálny politický dialóg, ktorý 

sa začal na jar, rozhodlo sa o začatí práce na spoločnej stratégii EÚ a karibských štátov a prijal sa 

návrh rámca. 

Euro-latinskoamerické parlamentné zhromaždenie (Euro-Latin American Parliamentary 

Assembly – EUROLAT) prispelo k madridskému samitu vydaním niekoľkých odporúčaní 15. mája, 

ktoré sa týkali otázok ako spolupráca medzi regiónmi, proces regionálnej integrácie, nadácia EÚ – 

LAC, migrácia, zmena klímy, energia z obnoviteľných zdrojov a finančná kríza. 

Na samite EÚ – Brazília, ktorý sa konal v júli 2010, sa potvrdila pevnosť nášho strategického 

vzťahu. Zameral sa na zmenu klímy, medzinárodnú hospodársku a finančnú krízu a G-20. Podpísali 

sa dohody v oblasti civilného letectva a začala sa trojstranná iniciatíva pre spoluprácu s 

Mozambikom v oblasti bioenergetiky. 

Piate zasadnutie v rámci politického dialógu medzi EÚ a Kubou
43

 sa konalo 10. júna v Paríži. 

Hovorilo sa o otázkach ľudských práv, ako aj o medzinárodných otázkach, predovšetkým o zmene 

klímy. Na zasadnutí Rady pre zahraničné veci, ktoré sa konalo 25. októbra, bola vysoká 

predstaviteľka poverená vypracovať analýzu krokov, ktoré prijala vláda Kuby, a uskutočniť reflexiu 

o dôsledkoch týchto krokov pre EÚ. Rozhodlo sa, že vysoká predstaviteľka v rámci uvedenej 

reflexie a na základe spoločnej pozície uskutoční sondáže a podá správu o pokroku. 

Po tragickom zemetrasení na Haiti
44

 v januári 2010 EÚ zmobilizovala značnú humanitárnu a 

rozvojovú pomoc na podporu postihnutého obyvateľstva. EÚ poskytla rozhodujúcu rozpočtovú 

pomoc pre zachovanie fungovania vlády, ako aj finančné prostriedky na pomoc vo volebnom 

procese. Vysoká predstaviteľka navštívila Haiti v marci 2010 a spolu s komisárom Piebalgsom a 

komisárkou Georgievou sa v marci 2010 zúčastnila na medzinárodnej konferencii darcov na 

podporu obnovy Haiti v New Yorku, na ktorej oznámili jednotný záväzok EÚ vo výške viac ako 1,2 

miliardy EUR. 
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 Európsky parlament prijal 11. marca 2010 uznesenie o väzňoch svedomia na Kube (P7 TA-

PROV(2010)0063). 
44

 Európsky parlament prijal 10. februára 2010 uznesenie o nedávnom zemetrasení na Haiti (P7 

TA-PROV(2010)0015). 
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V priebehu roka sa konali stretnutia spoločného výboru s Argentínou, Mexikom a Čile. Na stretnutí 

s Argentínou sa prijal spoločný pracovný plán na obdobie rokov 2010 – 2013, ktorého cieľom je 

prehĺbenie dvojstranných vzťahov. Stretnutie s Mexikom umožnilo posúdenie vykonávania 

akčného plánu v rámci strategického partnerstva EÚ – Mexiko. Počas roka sa uskutočnil prvý 

dialóg o ľudských právach s Mexikom
45

. Rokovania s Čile sa zamerali na rôzne oblasti 

dvojstranného vzťahu vrátane realizácie pridruženia pre rozvoj a inováciu. Na subregionálnej 

úrovni sa EÚ – Andské spoločenstvo stretlo v marci 2010 a venovalo sa niekoľkým aspektom 

našich súčasných vzťahov vrátane boja proti drogám, zmeny klímy a situácie v oblasti spolupráce s 

EÚ. 

Na stretnutí ministrov skupiny Rio, ktoré sa konalo v septembri 2010 v New Yorku, sa rokovalo o 

perspektívach Spoločenstva štátov Latinskej Ameriky a Karibiku (CELAC). 

 

B. Riešenie hrozieb a globálnych výziev 

Nešírenie a odzbrojovanie 

Aj v roku 2010 činnosti EÚ v tejto oblasti vychádzali zo stratégie EÚ proti šíreniu zbraní 

hromadného ničenia (ZHN) z roku 2003
46

 a zo stratégie EÚ na boj proti nedovolenému hromadeniu 

ručných a ľahkých zbraní (RĽZ) a ich munície a nedovolenému obchodovaniu s nimi z roku 2005
47

. 

Tieto činnosti boli zamerané na vykonávanie akčného plánu pre ZHN
48

 z roku 2008, ktorého 

cieľom je prostredníctvom zvyšovania povedomia, identifikácie najlepších postupov a nabádania na 

lepšiu koordináciu zmeniť politiku pre nešírenie na prierezovú prioritu politík EÚ a jej členských 

štátov. 

                                                 
45

 Európsky parlament prijal 11. marca 2010 uznesenie o stupňovaní násilia v Mexiku (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/sk/06/st05/st05319.sk06.pdf. 

48
 http://register.consilium.europa.eu/pdf/sk/08/st17/st17172.sk08.pdf 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/03/st15/st15708.en03.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/sk/06/st05/st05319.sk06.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/sk/08/st17/st17172.sk08.pdf
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EÚ naďalej podporovala všeobecné uplatňovanie príslušných medzinárodných zmlúv a iných 

nástrojov, ako aj ich úplné vykonávanie. Takúto podporu poskytovala najmä prostredníctvom 

konkrétnych činností a projektov financovaných z rozpočtu SZBP49. Ďalej pokračovala v 

zaraďovaní otázky nešírenia ZHN50 a ĽRZ51 do popredia svojich zmluvných vzťahov s tretími 

krajinami. V roku 2010 sa na takýchto doložkách dohodla s niekoľkými krajinami vrátane 

Vietnamu, Filipín a Mongolska. 

Zbrane hromadného ničenia a ich nosiče 

EÚ prispela k úspešnému výsledku hodnotiacej konferencie Zmluvy o nešírení jadrových zbraní 

(NPT), ktorá sa uskutočnila v roku 2010, pričom je oddaná vykonávaniu akčných plánov prijatých 

v rámci všetkých troch pilierov NPT - jadrové odzbrojenie, nešírenie a mierové využívanie 

atómovej energie - vrátane dojednaní o Blízkom východe. EÚ v nadväznosti na hodnotiacu 

konferenciu NPT zintenzívnila prípravy seminára EÚ, ktorý sa uskutoční v roku 2011 v rámci 

vykonávania rozhodnutia Rady 2010/799 z 13. decembra 2010, ktorým sa podporuje proces 

budovania dôvery, ktorý má viesť k vytvoreniu zóny bez zbraní hromadného ničenia a ich nosičov 

na Blízkom východe. 

Opakované úsilie vysokej predstaviteľky spoločne s Čínou, Francúzskom, Nemeckom, Ruskou 

federáciou, Spojeným kráľovstvom a USA zapojiť do zmysluplných rokovaní Irán sa v tejto krajine 

nestretlo s adekvátnou reakciou, čo viedlo k tomu, že BR OSN prijala ďalšie sankcie, ku ktorým sa 

pripojili dodatočné opatrenia EÚ. Cieľom EÚ je aj naďalej budovať s Iránom dlhodobý vzťah 

založený na dôvere a spolupráci. To však závisí od pokroku vo všetkých otázkach záujmu, 

predovšetkým pokiaľ ide o jadrovú otázku, ale tiež v otázke terorizmu, prístupu Iránu k mierovému 

procesu na Blízkom východe, či v regionálnych otázkach a ľudských právach. 

                                                 
49

 Pozri prílohu I a III (vyhradené miesto: vyčerpávajúci zoznam, ktorý má poskytnúť 

koordinátor politiky ESVČ/tím pracovnej skupiny RELEX). 
50

 Bližšie informácie sú uvedené na webovej stránke oddelenia ESVČ pre nešírenie: 

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

51 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/sk/08/st17/st17186.sk08.pdf. 

http://www.consilium.europa.eu/showpage.aspx?id=392&lang=sk
http://register.consilium.europa.eu/pdf/sk/08/st17/st17186.sk08.pdf
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Pokiaľ ide o Severnú Kóreu (KĽDR)
52

, EÚ ďalej pevne podporovala proces šesťstranných 

rozhovorov a plné vykonávanie rezolúcie BR OSN 1718 a rezolúcie BR OSN 1874. Nabádala na 

zmierenie oboch kórejských štátov, ako aj na stabilizáciu regiónu a odstránenie jadrových zariadení 

z polostrova. EÚ má aj naďalej obavy v súvislosti s aktivitami vonkajšieho šírenia zo strany KĽDR. 

Pripomenula potrebu, aby sa KĽDR overiteľným a nezvratným spôsobom úplne vzdala všetkých 

jadrových zbraní a existujúcich jadrových programov
53

. 

EÚ pokračovala v podporovaní skorého nadobudnutia platnosti Zmluvy o úplnom zákaze 

jadrových skúšok (CTBT) a prijala rozhodnutie Rady
54

 na ďalšiu podporu činností prípravnej 

komisie Organizácie Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok (CTBTO). 

EÚ ďalšiu podporu poskytovala aj Medzinárodnej agentúre pre atómovú energiu (MAAE) vo 

Viedni. EÚ je aj naďalej kľúčovým darcom do fondu pre jadrovú bezpečnosť v prospech vyše 50 

krajín v Afrike, na Blízkom východe, v Latinskej Amerike a Ázii a je pripravená významným 

spôsobom prispievať do banky pre jadrové palivo pod záštitou MAAE a k modernizácii laboratória 

MAAE pre záruky na jadrové materiály v Seibersdorfe. 

EÚ v rámci Globálneho partnerstva splní v roku 2012 svoj záväzok vo výške jednej miliardy 

EUR, z ktorých sa k dnešnému dňu minulo  viac ako 800 miliónov EUR a 900 miliónov EUR je 

viazaných. 

V oblasti Dohovoru o chemických zbraniach (CWC) sa prijali opatrenia súvisiace s jeho 

všeobecným a plným vykonávaním. EÚ pokračovala v práci na základe rozhodnutia Rady prijatého 

v júli 2009, ktoré stavia na úspešných skúsenostiach z oblasti spolupráce medzi EÚ a Organizáciou 

pre zákaz chemických zbraní (OPCW). EÚ tiež začala pracovať na svojej pozícii k budúcnosti 

OPCW. 

                                                 
52

 Európsky parlament prijal 8. júla 2010 uznesenie o situácii v Severnej Kórei (P7 TA-

PROV(2010)0279). 
53 

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1283/2009 z 22. decembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa 

nariadenie Rady (ES) č. 329/2007 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej 

ľudovodemokratickej republike. Ú. v. EÚ L 346, 23.12.2009, s. 1 – 25. 
54 

Rozhodnutie Rady 2010/461/SZBP z 26. júla 2010 o podpore činností prípravnej komisie 

Organizácie Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok (CTBTO) s cieľom posilniť jej 

monitorovacie a overovacie spôsobilosti v rámci vykonávania stratégie EÚ proti šíreniu 

zbraní hromadného ničenia. 
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EÚ pokračovala v práci s cieľom predchádzať hrozbe, ktorú predstavujú biologické zbrane a 

ktorá na celom svete vyvoláva čoraz viac obáv. Základom pre túto prácu sú dve jednotné akcie – 

jedna na podporu Dohovoru o biologických a toxínových zbraniach (BTWC), ktorá obsahuje 

viacero projektov na podporu všeobecného uplatňovania, vnútroštátneho vykonávania a opatrení na 

budovanie dôvery, a druhá na podporu Svetovej zdravotníckej organizácie v činnostiach biologickej 

bezpečnosti a biologickej ochrany, ktorou sa vykonávajú medzinárodné zdravotné predpisy a v 

ktorej sa uznáva význam preventívnych opatrení v oblasti biologickej bezpečnosti a biologickej 

ochrany pre medzinárodnú bezpečnosť. EÚ tiež začala s prípravou svojich priorít (dôvera v 

dodržiavanie, vnútroštátne vykonávanie a všeobecné uplatňovanie dohovoru) s cieľom dosiahnuť 

kladné výsledky na konferencii o preskúmaní BTWC v roku 2011 a na tento účel viedla popri 

zasadnutiach štátov, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, ktoré sa uskutočnili v roku 2010, 

intenzívne konzultácie. 

Pokiaľ ide o procesy kontroly vývozu, EÚ podporovala vykonávanie rezolúcii BR OSN 1540, 

1673 a 1810 prostredníctvom jednotnej akcie Rady
55

, ktorá je zameraná na posilnenie zručností a 

kapacít štátnych úradníkov tretích krajín. EÚ spolufinancovala niekoľko regionálnych workshopov, 

ktoré umožnili posúdiť špecifické potreby a nedostatky v oblasti kontroly vývozu. 

Pokračovala tiež vo vykonávaní rozhodnutia Rady
56

 na podporu Haagskeho kódexu správania 

(HCoC). Ide o jediný medzinárodný nástroj, ktorý sa zaoberá strelami, ktoré sú hlavnými nosičmi 

ZHN. Dosah na štáty, ktoré nie sú jeho zmluvnými stranami, je preto zásadný. 

EÚ pokračovala v práci na návrhu medzinárodného kódexu správania pre posilnenie budovania 

dôvery a transparentnosti v činnostiach vykonávaných v kozmickom priestore a radila sa s 

tretími stranami. 

                                                 
55 Jednotná akcia Rady 2008/368/SZBP prijatá 14.5.2008 (Ú. v. EÚ L 127, 15.5.2008, s. 78 – 

83). 
56 Rozhodnutie Rady 2008/974/SZBP prijaté 18.12.2008 (Ú. v. EÚ L 345, 23.12.2008, s. 91 – 

95). 
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Konvenčné zbrane: ručné a ľahké zbrane (RĽZ), nášľapné míny (APL) a výbušné pozostatky vojny 

(ERW) 

Politiky členských štátov pre kontrolu vývozu konvenčných zbraní sa naďalej riadili spoločnou 

pozíciou Rady z decembra 2008, ktorou sa vymedzujú spoločné pravidlá upravujúce kontrolu 

vývozu vojenskej technológie a materiálu. Členské štáty EÚ vykonávaním tejto spoločnej pozície 

uplatňujú zodpovednú a transparentnú kontrolu vývozu zbraní. 

V roku 2010 bola EÚ osobitne aktívna v činnostiach zameraných na pomoc, financovanie a 

podporu tretím krajinám, aby kontrolu vývozu zbraní vykonávali účinnejšie. Pokračovala tiež v 

podpore rokovaní o zmluve o obchode so zbraňami (ATT), pričom intenzívne vyvíjala úsilie o 

celosvetovú podporu
57

. V roku 2010 bolo prijaté rozhodnutie Rady na podporu procesu rokovaní o 

ATT. 

V súlade so svojou príslušnou stratégiou z roku 2005 naďalej na rôznych multilaterálnych fórach a 

vo svojom politickom dialógu s tretími krajinami podporovala silnú kontrolu ručných a ľahkých 

zbraní. Financovala napríklad rozvoj nástrojov a techník na účinnú a cielenú kontrolu nákladných 

lietadiel podozrivých z účasti na nedovolenom obchodovaní s RĽZ
58

. Pomáhala aj pri riadení zásob, 

zhromažďovaní, registrácii a podávaní správ o presune zbraní a likvidácii nadbytočnej munície na 

západnom Balkáne. 

                                                 
57 Rozhodnutie Rady 2009/42/SZBP z 19. januára 2009 na podporu činností EÚ určených na 

podporu procesu zameraného na uzavretie zmluvy o obchode so zbraňami tretími krajinami v 

rámci Európskej bezpečnostnej stratégie (Ú. v. EÚ L 17, 22.1.2009, s. 39 – 44) a rozhodnutie 

Rady 2010/336/SZBP zo 14. júna 2010 o činnostiach EÚ na podporu zmluvy o obchode so 

zbraňami v rámci Európskej bezpečnostnej stratégie (Ú. v. EÚ L 152, 18.6.2010, s. 14 – 20). 
58 Rozhodnutie Rady 2010/765/CFSP prijaté 2. decembra 2010 (Ú. v. EÚ L 327, 11.12.2010, s. 

44 – 48). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010D0765:EN:NOT
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EÚ naďalej podporovala všeobecné uplatňovanie a plné vykonávanie ottawského Dohovoru o 

nášľapných mínach, ako aj Dohovoru o kazetovej munícii. V roku 2010 tiež aktívne vystupovala 

v rokovaniach o novom protokole o kazetovej munícii k Dohovoru OSN o používaní určitých 

konvenčných zbraní a ako pozorovateľ sa zúčastnila na prvej konferencii štátov, ktoré sú 

zmluvnými stranami osloského Dohovoru o kazetovej munícii (Vientiane 8. – 12. novembra 

2010)
59

. 

Terorizmus 

EÚ v roku 2010 hrozbu terorizmu riešila v rámci OSN a vo svojich vzťahoch s tretími krajinami a 

medzinárodnými organizáciami. Pri týchto činnostiach sa riadila zásadou, že účinné opatrenia proti 

terorizmu a ochrana ľudských práv, základných slobôd a právny štát sú cieľmi, ktoré sa vzájomne 

dopĺňajú a podporujú. Z hľadiska tém sa prioritne riešila prevencia, boj proti radikalizácii a náboru 

na terorizmus a financovanie terorizmu, a to v rámci EÚ i za jej hranicami. 

V súvislosti s tým, že EÚ naďalej podporuje globálnu stratégiu OSN z roku 2006 v oblasti boja 

proti terorizmu a iniciatívy skupiny G8 v oblasti boja proti terorizmu, najmä v rámci pracovnej 

skupiny Roma-Lyon, začala s iniciatívou v Strednej Ázii s cieľom posilniť vykonávanie tejto 

stratégie a zintenzívniť regionálnu spoluprácu. 

V agende EÚ pre boj proti terorizmu majú naďalej vysokú prioritu Pakistan a Afganistan, 

juhovýchodná Ázia, Sahel, Jemen, Somálsko a Africký roh. Na oblasť Sahelu sa EÚ zameriava 

stále viac, keďže je potrebné reagovať na zhoršovanie sa bezpečnostnej situácie a zabrániť únosom 

občanov EÚ. EÚ tiež posilnila svoj politický dialóg a spoluprácu s tretími štátmi o budovaní kapacít 

v oblasti boja proti terorizmu. Diskusie sa viedli s Marokom, Ruskom, Japonsko, USA, Indiou a 

OSN. Hlavným finančným nástrojom na podporu tretích krajín v ich úsilí o predchádzanie 

terorizmu a boj proti nemu je aj naďalej nástroj stability. 

                                                 
59

 Európsky parlament prijal 8. júla 2010 uznesenie, ktoré nadobudlo účinnosť 1. augusta 2010, 

o dohovore o kazetovej munícii a o úlohe EÚ (P7_TA-PROV(2010)0285). 
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Energetická bezpečnosť 

S ohľadom na zraniteľnosť EÚ, na ktorú poukázali aj nedávne krízy, ako aj na potenciál Únie 

zlepšovať sa, zostala energetická bezpečnosť jej kľúčovou témou aj počas roku 2010. 

Nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy sa zaviedli dôležité nové ustanovenia o energetike, a 

to najmä uvedením, že politika Únie v oblasti energetiky sa zameriava na zabezpečenie 

bezpečnosti dodávok energie v Únii. Komisia vo svojom oznámení z novembra 2010 „Energia 

2020: Stratégia pre konkurencieschopnú, udržateľnú a bezpečnú energetiku“ zdôraznila úzke 

prepojenie medzi energetickou bezpečnosťou a zahraničnou a bezpečnostnou politikou. 

Vzťah EÚ a Ruska vo veciach energetiky sa vyznačuje silnou vzájomnou závislosťou, keďže 

Rusko je pre EÚ aj naďalej hlavným vonkajším dodávateľom energie a EÚ je najväčším 

spotrebiteľom ruských uhľovodíkov. Mechanizmus včasného varovania v oblasti energetiky 

medzi EÚ a Ruskom podpísaný v novembri 2009 sa použil v roku 2010, keď nezhody medzi 

Ruskom a Bieloruskom dočasne ovplyvnili prepravu ropy a plynu cez Bielorusko do EÚ. 

Užitočnými fórami aj na riešenie otázok energetickej bezpečnosti boli samit EÚ a Ruska v 

máji/júni 2010 a v decembri 2010, ako aj stála rada pre partnerstvo EÚ a Ruska v oblasti 

energetiky, ktorá zasadala v novembri 2010. 

Napriek tomu, že Rusko v roku 2009 odstúpilo od Zmluvy o energetickej charte (ECT), aj naďalej 

sa na technickej úrovni zúčastňuje na rôznych zasadnutiach energetickej charty. V novembri 2010 

Úniu upovedomilo o znení návrhu dohovoru o zabezpečení medzinárodnej energetickej 

bezpečnosti. 

K energetickému spoločenstvu sa v máji 2010 pripojilo v rámci posilnenia spolupráce s EÚ v 

oblasti energetiky Moldavsko a Ukrajina tak mala urobiť začiatkom roku 2011. Týmto krokom sa 

vnútorný trh EÚ s energiami založený na pravidlách rozšíril na obe krajiny, čím sa energetická 

bezpečnosť posilnila. Práca na integrácii ukrajinského a moldavského trhu s energiami s Úniou v 

roku 2010 pokročila. 
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Pokračovalo sa aj v dvojstranných rokovaniach o energetike s tretími krajinami. Konkrétne sa v 

januári 2010 podpísalo memorandum o porozumení s Irakom. V roku 2010 sa začala druhá fáza 

spolupráce medzi regulačnými orgánmi Euromedu v oblasti energetiky, na ktorej sa 

zúčastňujú regulačné orgány EÚ a sedem arabských krajín, Izrael a Palestínska samospráva. 

Posilnenie energetických dopravných prepojení je aj naďalej jednou z kľúčových prioritných oblastí 

stratégie EÚ pre Strednú Áziu. Ďalšiu hybnú silu do spolupráce počas roka vniesli kontakty na 

vysokej úrovni a technické zasadnutia pracovných skupín. 

S cieľom presadzovať rozsiahle a udržateľné využívanie energie z obnoviteľných zdrojov sa EÚ 

stala plným členom Medzinárodnej agentúry pre energiu z obnoviteľných zdrojov (IRENA), a to 

tým, že v júli 2010 ratifikovala jej štatút. 

Zmena klímy a medzinárodná bezpečnosť (CCIS) 

Počas roku 2010 sa pokračovalo vo vykonávaní spoločného dokumentu GT/VP Solanu a Európskej 

komisie z roku 2008 adresovaného Európskej rade
60

, ako aj príslušných záverov Rady. Pri tejto 

práci sa zameriavalo na posilnenie dialógu a medzinárodnej spolupráce s ďalšími mnohostrannými 

aktérmi, systematický dialóg s tretími stranami zameraný na odhalenie potenciálnych rizík 

regionálnej bezpečnosti vyplývajúcich zo zmeny klímy, zvyšovanie povedomia o dosahu zmeny 

klímy na bezpečnosť a spoločnú reakciu na vplyvy zmeny klímy na bezpečnosť. Medzi pozitívne 

výsledky tejto práce patrí transatlantický dialóg o zmene klímy a jej vplyve na bezpečnosť, ktorý sa 

skladal z niekoľkých workshopov a seminárov s účasťou severoamerických a európskych zástupcov 

vlád, akademickej obce a občianskej spoločnosti. 

EÚ ďalej rozvíja svoje kapacity na riešenie CCIS. Neformálna riadiaca skupina pre zmenu klímy a 

medzinárodnú bezpečnosť pokračovala vo svojej práci a slúžila ako hlavné diskusné a koordinačné 

fórum pre túto tému v EÚ. Vojenský štáb EÚ a Európska obranná agentúra skúmali spôsoby, ako 

znížiť vplyv operácií SBOP na životné prostredie. 

                                                 
60

 Pozri dokument „Zmena klímy a medzinárodná bezpečnosť“ (dokument Rady 7249/08). 
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V širšom kontexte rokovaní o zmene klímy a v nadväznosti na kodanskú konferenciu Európska rada 

v marci 2010 vyzvala EÚ, aby prostredníctvom riešenia otázky zmeny klímy na všetkých 

regionálnych a dvojstranných zasadnutiach vrátane samitov a iných fór ako napríklad G20 posilnila 

svoju angažovanosť voči tretím krajinám. Počas roku 2010 sa táto výzva vykonávala na všetkých 

úrovniach. 

Sieť zelenej diplomacie EÚ, ktorá sa iniciovala v roku 2003, vykonala dôležité prípravné práce k 

16. konferencii zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy, ktorá sa uskutočnila v 

decembri 2010 v Cancúne. 

C. Príspevok k účinnejšiemu multilaterálnemu poriadku 

EÚ s uznaním, že globálne výzvy si vyžadujú globálne riešenia, naďalej jednoznačne podporovala 

multilateralizmus, ako sa potvrdzuje v Lisabonskej zmluve. Počas roka sa úsilie zameriavalo na 

vykonávanie Lisabonskej zmluvy. 

Organizácia Spojených národov 

Posilnenie OSN zostáva kľúčovým prvkom vonkajšej činnosti EÚ. Za priority na 65. zasadnutie 

Valného zhromaždenia OSN
61

 označila EÚ riešenie medzinárodného mieru a bezpečnosti, životné 

prostredie a trvalo udržateľný rozvoj, ľudské práva a reformu systému OSN. 

Od začiatku roku 2010 sa EÚ snažila o rezolúciu vo VZ OSN o účasti EÚ na práci OSN so 

zameraním na vykonávanie vonkajšieho zastúpenia Lisabonskej zmluvy v OSN, pričom by si EÚ 

zachovala postavenie pozorovateľa. Po pozastavení činnosti 14. septembra 2010 vysoká 

predstaviteľka zriadila osobitnú skupinu poverenú zabezpečením úspechu kampane. V októbri a 

novembri 2010 sa v hlavných mestách tretích krajín predložili demarše s cieľom jasne oznámiť 

opätovnú angažovanosť EÚ v tomto procese. Na konci tejto prvej fázy sa v New Yorku 22. 

novembra 2010 uskutočnili konzultácie o celej problematike. Po zohľadnení pripomienok a návrhov 

členov OSN z týchto konzultácií sa im 9. decembra 2010 predložil revidovaný návrh rezolúcie. Na 

základe nového znenia sa spustila komplexná celosvetová kampaň na získanie podpory pre 

revidovaný návrh rezolúcie. 

                                                 
61

 Ako sa uvádza v dokumente 10170/10. Európsky parlament vo svojom uznesení z 20. marca 

2010 predostrel odporúčania Rade k prioritám Európskej únie na 65. zasadnutie Valného 

zhromaždenia OSN (dokument P7_TA(2010)0084).  
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Dôležitou prioritou EÚ v OSN bolo v priebehu roka 2010 aj naďalej vykonávanie zásady 

zodpovednosti za ochranu (R2P). EÚ pokračovala v rokovaniach a práci, pokiaľ ide o zavádzanie 

tejto koncepcie do nástrojov a politík EÚ a členských štátov. 

Pod vedením EÚ urobila OSN odhodlaný krok k ďalšiemu sprevádzkovaniu a zlepšeniu koncepcie 

ochrany civilistov v situáciách ozbrojeného konfliktu (PoC). Zavedenie činností v rámci PoC do 

mandátov mierových operácií OSN kráčalo ruka v ruke s postupným posilňovaním ochrany v 

teréne, pre ktorú sú angažovanosť EÚ a odhodlaná diplomacia rozhodujúcim prvkom. EÚ zároveň 

aktualizovala vlastné usmernenia pre PoC v misiách a operáciách SBOP. 

Na úrovni OSN bolo v roku 2010 jednou z rozhodujúcich činností preskúmanie jej štruktúry na 

budovanie mieru. EÚ zohrávala vedúcu ochrannú úlohu, pokiaľ ide o obnovený záväzok a 

revitalizáciu Komisie pre budovanie mieru (PBC). Intenzívnou a včasnou angažovanosťou EÚ a jej 

členských štátov sa zabezpečilo, že preskúmanie sa zameralo na výsledky, aby sa tak zabezpečila 

relevantnejšia a pružnejšia angažovanosť PBC v teréne, ako aj pevnejší vzťah s Bezpečnostnou 

Radou OSN a Valným zhromaždením, ako aj medzinárodnými finančnými inštitúciami. 

Odporúčania sa začali vykonávať okamžite a EÚ ich podporuje. 

OBSE
62

 

EÚ v roku 2010 podporovala úsilie OBSE v rôznych regionálnych a tematických otázkach. 

Osobitnú pozornosť venovala včasnému varovaniu, predchádzaniu konfliktov a ich riešeniu, 

riadeniu kríz a obnove po ukončení konfliktu, okrem iného aj prostredníctvom činnosti vysokého 

komisára pre národnostné menšiny a prostredníctvom činnosti misií OBSE v teréne, ktorá je 

zameraná na budovanie dôvery a demokracie, ako aj ľudskému rozmeru OBSE, okrem iného 

prostredníctvom podpory práce Úradu OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva i 

zástupcu pre slobodu médií. Spolupráca s OBSE v oblasti riadenia hraníc a bezpečnosti, ako aj 

kontroly drog, sa ďalej rozvíjala. 
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 Európsky parlament prijal 11. novembra 2010 uznesenie o posilnení OBSE: úloha pre EÚ 

(P7_TA-PROV(2010)0399). 



 

12562/11   ar,aju/PP/jnk 48 

PRÍLOHA DG K  SK 

EÚ ďalej prízvukovala význam, ktorý prikladá zabezpečeniu nezávislosti inštitúcií OBSE. 

Neprestajne tiež upozorňovala na negatívny vývoj v oblasti slobody médií v regióne krajín 

OBSE a na útoky proti novinárom a obhajcom ľudských práv a vyzývala na prijatie naliehavých 

opatrení, ktoré by na ne reagovali. 

EÚ ďalej aktívne prispievala k dialógu o budúcnosti európskej bezpečnosti, pričom vychádzala z 

korfského procesu, ktorý sa inicioval na ministerskom zasadnutí v roku 2009 v Aténach, najmä 

zohraním dôležitej úlohy v príprave samitu OBSE, ktorý sa uskutočnil v decembri 2010 v 

Astane. Najmä vďaka úsiliu EÚ bol samit veľmi úspešný – prijalo sa politické vyhlásenie, v 

ktorom sa potvrdzujú zásady z Helsiniek a ktoré obsahuje aj víziu budúceho euro-atlantického a 

eurázijského spoločenstva bezpečnosti. EÚ zohrala rozhodujúcu úlohu konkrétne pri 

zabezpečení toho, aby sa vo vyhlásení odrážali neodškriepiteľné záväzky v troch rozmeroch 

OBSE. 

Rada Európy 

EÚ pokračovala v spolupráci s Radou Európy v súlade s memorandom o porozumení medzi týmito 

dvoma organizáciami, a to najmä v oblasti ESP a západného Balkánu a v otázkach demokracie, 

právneho štátu a ľudských práv. Spolupráca s Benátskou komisiou v ústavných a legislatívnych 

otázkach bola naďalej dobrá, pričom sa objavili nové vyhliadky na spoluprácu s južným 

Stredozemím a Strednou Áziou. EÚ začala v júli rokovať o pristúpení k európskemu dohovoru o 

ľudských právach a v septembri 2010 otvorila delegáciu pri Rade Európy. 
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D. ĽUDSKÉ PRÁVA, DEMOKRACIA A PRÁVNY ŠTÁT 

Pri práci EÚ v roku 2010 v oblasti ľudských práv, demokracie a právneho štátu išlo o prvý celý rok 

vykonávania Lisabonskej zmluvy. Ústredná úloha týchto záležitostí sa odráža v pripomienkach 

vysokej predstaviteľky k Európskemu parlamentu zo 16. júna 2010. Pri tejto príležitosti vysoká 

predstaviteľka stanovila hlavnú osnovu svojho prístupu k ľudským právam. Oznámila tiež začatie 

procesu konzultácií o preskúmaní politiky EÚ a vytvorení novej stratégie EÚ pre ľudské práva
63

. 

Multilaterálna práca v oblasti ľudských práv sa v roku 2010 rozvíjala, a to aj vďaka značnému 

úsiliu, ktoré sa vyvinulo v prípravách na preskúmanie Rady OSN pre ľudské práva (HRC) (v roku 

2011). Už počas rokovaní o pravidlách a postupoch práce HRC sa objavovali znaky toho, že začína 

napĺňať svoj potenciál a mandát „podporovať celosvetové dodržiavanie všetkých ľudských práv a 

základných slobôd všetkých ľudí“. 
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 Európsky parlament prijal 16. decembra 2010 uznesenie o ľudských právach vo svete v roku 

2009 a o politike EÚ v tejto oblasti (P7_TA-PROV(2010)0489). 
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EÚ v roku 2010 do veľkej miery vďaka svojej aktívnej angažovanosti prostredníctvom 

medziregionálnych zoskupení a spolupráce so svojimi hlavnými partnermi zaznamenala v rámci 

HRC
64

 isté povšimnutiahodné úspechy. Mandáty rôznych osobitných spravodajcov OSN sa 

obnovili. EÚ podporovala vytvorenie nového mandátu pre osobitného spravodajcu pre právo na 

slobodu pokojného zhromažďovania a združovania sa. Prijali sa rezolúcie o situácii ľudských práv v 

KDR
65

,
66

, Guinei, Kirgizskej republike
67

 a Afganistane, ako aj o slobode náboženského vyznania 

alebo viery. EÚ uvítala kladný výsledok osobitného zasadnutia Rady pre ľudské práva o Pobreží 

Slonoviny, ktoré sa uskutočnilo na konci roku 2010. 

V HRC žiaľ došlo aj k istým negatívnym trendom, ako sú napríklad nebývalé pokusy kvalifikovať 

právomoc predsedu HRC či ostrá kritika spôsobu, akým osobitní spravodajcovia OSN vykonávajú 

svoje veľmi náročné úlohy. Zo všeobecnejšieho hľadiska v roku 2010 došlo k novému 

spochybňovaniu samotnej koncepcie obhajcov ľudských práv. EÚ pod vedením vysokej 

predstaviteľky túto koncepciu priamočiaro obhajovala. 

Neskôr v priebehu roku EÚ dosiahla všetky svoje hlavné ciele v rámci tretieho výboru Valného 

zhromaždenia OSN (ktorý sa zaoberá otázkami ľudských práv) v New Yorku. Vychádzajúc z 

medziregionálnej iniciatívy sa s rekordne vysokou podporou prijala rezolúcia o moratóriu na trest 

smrti
68

 a konsenzom sa prijala rezolúcia proti náboženskej neznášanlivosti. Úspešne sa prijali aj 

rezolúcie pre jednotlivé krajiny – KĽDR a Barmu/Mjanmarsko. EÚ vyjadrila svoju podporu aj 

iniciatíve o Iráne. 
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 Európsky parlament prijal 25. februára 2010 uznesenie o prioritách Parlamentu s ohľadom na 

zasadnutie Rady OSN pre ľudské práva (Ženeva, 1. – 26. marca) (P7_TA-PROV(2010)0036). 
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 Európsky parlament prijal 17. júna 2010 uznesenie o situácii v Konžskej demokratickej 

republike: prípad Floriberta Chebeyu Bahizira (P7_TA-PROV(2010)0244). 
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 Európsky parlament prijal 7. októbra 2010 uznesenie o nedostatkoch v ochrane ľudských práv 

a spravodlivosti v Konžskej demokratickej republike (P7_TA-PROV(2010)0350). 
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 Európsky parlament prijal 5. mája 2010 uznesenie o Kirgizsku (P7_TA-PROV(2010)0149). 
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 Európsky parlament prijal 7. októbra 2010 uznesenie o Svetom dni proti trestu smrti (P7_TA-

PROV(2010)0351). 
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EÚ sa po prvýkrát stala samostatnou zmluvnou stranou komplexného dohovoru OSN o ľudských 

právach. Listina formálneho potvrdenia pristúpenia k Dohovoru OSN o právach osôb so 

zdravotným postihnutím z roku 2006 (UNCRPD) bola uložená v kancelárii zmlúv OSN 23. 

decembra 2010. Ukončil sa tým ratifikačný proces, ktorý sa začal 26. novembra 2009, keď Rada 

pripravila cestu pre pristúpenie EÚ k UNCRPD. (Všetky členské štáty EÚ dohovor UNCRPD 

podpísali a 17 z nich ho už aj ratifikovalo). 

EÚ vo svojej bilaterálnej práci pokračovala v presadzovaní svojej dlhodobej politiky angažovanosti 

s inými krajinami prostredníctvom škály takmer 40 pravidelných dialógov o ľudských právach, 

príslušných konzultácií a špecializovaných podvýborov. V roku 2010 bolo stredobodom pozornosti 

hodnotenie určitých dialógov o ľudských právach s cieľom zabezpečiť ich účinnosť a prispôsobiť 

ich tak, aby mohli v príslušných krajinách čeliť novým výzvam. 

Rada 26. apríla 2010 prijala závery o zlepšení prevencie na účely riešenia násilia na ženách, v 

ktorých podčiarkla záväzok EÚ bojovať proti všetkým trestným činom – nielen trestným činom 

proti životu, telesnej integrite a slobode, ale aj proti donucovaniu, vyhrážaniu a útokom proti 

duševnej integrite. EÚ týmto spôsobom opätovne potvrdila, že v týchto otázkach prikladá význam 

komplexnej perspektíve, pričom nadväzuje na svoje usmernenia pre oblasť násilia na ženách. 
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Rok 2010 bol rokom desiateho výročia rezolúcie BR OSN 1325 o ženách, mieri a bezpečnosti, 

ktorou sa významným spôsobom zvýšil záujem o tieto otázky vo svete
69

. Toto výročie upriamilo 

pozornosť medzinárodného spoločenstva na nedostatky vo vykonávaní rezolúcie BR OSN 1325, 

okrem iného pokiaľ ide o jej časť o ochrane žien pred sexuálnym násilím v ozbrojených 

konfliktoch. Dôležitým krokom k zabezpečeniu väčšieho monitorovania a potrestania vinníkov 

uskutočnila BR OSN 26. októbra 2010 rokovanie na vysokej úrovni, ktorého výsledkom je 

potvrdenie súboru ukazovateľov, ktorý vypracoval Rozvojový fond OSN pre ženy (UNIFEM) na 

monitorovanie vykonávania rezolúcie BR OSN 1325, a v decembri 2010 prijala rezolúciu BR OSN 

1960, ktorou sa ustanovujú dojednania na monitorovanie, analyzovanie a podávanie správ v 

súvislosti so sexuálnym násilím v oblastiach konfliktu. Z hľadiska EÚ rok výročia so sebou 

priniesol niekoľko dôležitých udalostí vrátane prijatia 17 ukazovateľov pre monitorovanie 

vykonávania politiky EÚ týkajúcej sa žien, mieru a bezpečnosti; vypracovanie správy „Skúsenosti a 

najlepšie postupy týkajúce sa uplatňovania hľadiska ľudských práv a rodovej rovnosti v rámci 

vojenských operácií a civilných misií SBOP“; a vypracovanie osnov štandardných prvkov odbornej 

prípravy v SBOP o ľudských právach, ochrane dieťaťa a rodových otázkach a nového mandátu pre 

nový špeciálny postup (pracovná skupina zložená z piatich expertov) týkajúci sa otázky 

diskriminácie žien v právnych poriadkoch i v praxi. 

V decembri 2010 EÚ zrevidovala svoju stratégiu vykonávania usmernení v súvislosti s deťmi a 

ozbrojenými konfliktmi, čo jej umožnilo posilniť svoju činnosť v tejto oblasti. 

Keďže globalizácia ovplyvňuje každú sféru činnosti, zvýšená pozornosť sa v roku 2010 začala 

venovať detskej práci. Rada prijatím obsiahlych záverov vyhlásila 12. jún za medzinárodný deň 

boja proti detskej práci. Súhlasila so zintenzívnením úsilia o odstránenie detskej práce 

prostredníctvom efektívnejšieho využívania nástrojov EÚ. Vychádzajúc z usmernení EÚ pre 

ochranu práv dieťaťa vyzvala, aby sa otázka detskej práce nastoľovala v dialógoch s inými 

krajinami, a tiež aby sa táto otázka začlenila do stratégií EÚ na znižovanie chudoby. 
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 Európsky parlament prijal 25. novembra 2010 uznesenie o 10. výročí rezolúcie BR OSN 1325 

o ženách, mieri a bezpečnosti (P7_TA-PROV(2010)0439). 
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Jednou z hlavných charakteristík roku 2010 bol vplyv sociálnych médií. Na jednej strane 

preukázali svoj úžasný potenciál pri organizovaní protestov, ako tomu bolo v Iráne, na druhej strane 

urýchlili umlčanie slobody slova dotknutými režimami. EÚ bezodkladne hovorila o problémoch, 

ktorým obhajcovia ľudských práv a novinári čelia
70

. Rada v záveroch z 22. marca opätovne 

potvrdila svoj záväzok voči slobode slova na celom svete ako všeobecnému právu, na základe 

ktorého osoby môžu hľadať, prijímať a odovzdávať informácie bez ohľadu na hranice. EÚ vyzvala 

všetky štáty, aby zastavili cenzúru internetu a blokovanie satelitného vysielania. 

S postupným posilňovaním prodemokratických hnutí v rôznych krajinách, najmä koncom roku 

2010, sa Rada téme podpory demokracie venovala vo svojich záveroch z 13. decembra
71

. 

Zhodnotila v nich pokrok v tejto oblasti a schválila zoznam krajín pre pilotné vykonávanie 

programu činnosti EÚ, na ktorom sú: Moldavská republika, Kirgizská republika, Libanon, Ghana, 

Benin, Šalamúnove ostrovy, Stredoafrická republika, Bolívia, Mongolsko, Filipíny, Indonézia a 

Maldivy. 

V roku 2010 žiaľ došlo k posilneniu represívnych právnych predpisov voči lesbičkám, 

homosexuálom, bisexuálom a transsexuálom. Osobitne tu ide o africké krajiny. Rada sa rozhodla 

prijať nový súbor nástrojov na boj proti špecifickej diskriminácii, ktorej tieto skupiny čelia. EÚ tiež 

vydala viacero vyhlásení, v ktorých homofóbiu odmieta a odsudzuje a označuje ju za porušenie 

ľudskej dôstojnosti
72

. Vyzvala tiež všetky štáty, aby zabezpečili, aby sa sexuálna orientácia a 

rodová príslušnosť už nepoužívali ako základ pre trestné postihy. 
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 Európsky parlament prijal 17. júna 2010 uznesenie o politikách EÚ na podporu obhajcov 

ľudských práv (P7_TA-PROV(2010)0226). 
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 Európsky parlament prijal 21. októbra 2010 uznesenie o nástroji financovania na podporu 

demokracie a ľudských práv vo svete (P7_TA-PROV(2010)0380). 
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 Európsky parlament prijal 16. decembra 2010 uznesenie o situácii v Ugande: Bahatiho návrh 

zákona a diskriminácia lesbičiek, homosexuálov, bisexuálov a transsexuálov (P7_TA-

PROV(2010)0495). 
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V roku 2010 sa s narastajúcou mierou pozornosť venovala slobode náboženského vyznania alebo 

presvedčenia a náboženským menšinám. Pre EÚ to znamenalo zaviesť do praxe závery Rady zo 

16. novembra 2009, v ktorých sa predpokladá posúdenie existujúcich iniciatív EÚ a vypracovanie 

nových návrhov. EÚ v rámci tohto procesu nastúpila cestu proaktívnej angažovanosti s rôznymi 

partnermi v dlhodobom úsilí o vybudovanie mostov tolerancie a harmónie medzi náboženstvami. 

EÚ v roku 2010 vo svojich vzťahoch s tretími krajinami ďalej rozvíjala svoju činnosť na podporu 

slobody náboženského vyznania alebo presvedčenia. 

Otázka úlohy súkromných poskytovateľov bezpečnostných služieb sa v roku 2010 dostala do 

popredia, keďže sa znovu objavili výzvy na ich reguláciu, čo so sebou prinieslo niekoľko dôležitých 

otázok, ktoré sa týkajú viacerých oblastí medzinárodného práva vrátane práva na použitie sily, 

medzinárodného humanitárneho práva, medzinárodného trestného práva a práva zodpovednosti 

štátu. EÚ preto dospela k záveru, že zvažovanie týchto otázok by sa malo začať podrobným 

preskúmaním existujúcich medzinárodných regulačných rámcov. 

EÚ po prijatí rezolúcie BR OSN 1894 z roku 2009 o ochrane civilného obyvateľstva v 

ozbrojených konfliktoch začala v roku 2010 pracovať na návrhu revidovaných usmernení o 

ochrane civilného obyvateľstva učených pre misie a operácie SBOP. Cieľom tejto činnosti je 

zužitkovať skúsenosti z misií a operácií SBOP na aktualizáciu predchádzajúcich usmernení z roku 

2003. Účelom bolo vypracovať komplexný prístup EÚ, ktorý by zahŕňal rôzne úlohy 

humanitárnych a vojenských aktérov a nástrojov. V nadväznosti na konzultácie s OSN (Úradom pre 

koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) a oddelením operácií na udržanie mieru (DPKO)) a 

s Medzinárodným výborom Červeného kríža bol výsledkom úsilia súbor podrobných usmernení pre 

plánovanie a vedenie misií a operácií SBOP. 
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V roku 2010 sa tiež úspešne uzavrela konferencia o preskúmaní Rímskeho štatútu 

Medzinárodného trestného súdu (ICC)
73

, ktorá sa konala v máji až júni v Kampale a kde sa 

dohodlo vymedzenie právomoci súdu a podmienky jej uplatňovania vo veciach trestného činu 

agresie. Rada ešte pred konferenciou prijala 25. mája 2010 závery, v ktorých opätovne potvrdzuje 

pevný záväzok EÚ voči ICC a boju proti beztrestnosti. EÚ na konferencii prijala štyri záväzky ako 

dôkaz toho, že súdu a jeho poslaniu pripisuje vysokú dôležitosť. Zaviazala sa tiež, že vytvorí 

doplnkový súbor nástrojov zameraných na spôsob, ako do rozvojových programov a programov na 

posilnenie právneho štátu lepšie začleniť osobitné potreby súvisiace s bojom proti beztrestnosti. 

EÚ a vysoká predstaviteľka svojou angažovanosťou prispeli v roku 2010 k pristúpeniu troch 

nových štátov – Bangladéšu, Seychel a Moldavska – k rímskemu štatútu. 

Medzinárodné trestné súdnictvo, ktorého orgánmi sú najmä ICC, medzinárodné trestné tribunály, 

jeden pre bývalú Juhosláviu (ICTY) a druhý pre Rwandu (ICTR), a špeciálny súd pre Sierru Leone 

(SCSL), zohráva kľúčovú úlohu pri zachovávaní mieru a posilňovaní medzinárodnej a miestnej 

bezpečnosti. EÚ na národnej úrovni podporuje osobitné komory súdov Kambodže (ECCC) a 

osobitný tribunál pre Libanon. Súdny proces s Hissenem Habrém je predmetom trialógu Senegalu, 

Africkej únie a EÚ, a mohol by prispieť k prijatiu zodpovednosti za činy a ukončenie kultúry 

beztrestnosti. Správa, ktorú EÚ financovala, aby senegalským orgánom pomohla proces pripraviť, 

sa sfinalizovala v roku 2010. 

V roku 2010 bolo vyslaných sedem volebných pozorovateľských misií, a to do Toga, Sudánu, 

Etiópie, Guiney, Burundi, Tanzánie a na Pobrežie Slonoviny, pričom v Iraku a Afganistane boli 

nasadené tímy na posúdenie volieb. Tímy na posúdenie volieb sa vysielajú do krajín, ktoré spĺňajú 

kritériá pre vyslanie volebnej pozorovateľskej misie, ale kam sa takáto misia nemôže v plnom 

rozsahu vyslať z bezpečnostných dôvodov. 
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 Európsky parlament prijal 19. mája 2010 uznesenie o konferencii o preskúmaní Rímskeho 

štatútu ICC, ktorá sa uskutočnila v ugandskej Kampale (P7_TA-PROV(2010)0185). 
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V roku 2010 bolo vyslaných osem misií expertov na voľby, a to do Nikaraguy, Rwandy, 

Zimbabwe, na Šalamúnske ostrovy, do Nigeru, na Haiti, do Kosova a Zambie. Misia expertov na 

voľby v Kosove bola financovaná z nástroja predvstupovej pomoci, a nie z nástroja financovania na 

podporu demokracie ľudských práv vo svete. Do Zambie sa misia expertov na voľby vyslala v 

súvislosti s registráciou voličov. 

 

E. Účinnejšie, schopnejšie a jednotnejšie 

Schopnejšie 

Civilné spôsobilosti 

V júli 2010 sa uskutočnil seminár na vysokej úrovni o uľahčení nasadzovania civilného personálu a 

zúčastnili sa na ňom najrôznejšie orgány členských štátov. Koncom roka 2010 sa zaznamenal 

pokrok v niekoľkých otázkach. Súčasťou tohto pokroku bol pokrok členských štátov v uľahčovaní 

nasadzovania civilného personálu do činností SBOP a plnenie hlavného civilného cieľa na rok 

2010. V decembri 2010 Rada rozhodla, že vykonávanie súčasného hlavného civilného cieľa na rok 

2010 predĺži aj na obdobie po tomto roku. 

Vojenské spôsobilosti 

V rámci rozvoja vojenských spôsobilostí sa na rôznych fórach vrátane Vojenského výboru EÚ 

(VVEÚ) a Európskej obrannej agentúry (EDA) pokračovalo v práci zameranej na podporu rozvoja 

spôsobilostí členských štátov a uľahčenie ich vnútroštátneho rozhodovania. Pokrok sa dosiahol v 

dokumentoch vojenskej koncepcie EÚ, ako je koncepcia pre zavedenie mobilnej leteckej základne 

EÚ, ktorá sa odsúhlasila vo februári 2010. K prvotným úvahám o zriadení stálej štruktúrovanej 

spolupráce (PESCO) a jej dôsledkoch došlo na dvoch seminároch (16. marca a 13. júla). V roku 

2010 sa začali aj úvahy o potrebe stratégie námornej bezpečnosti (závery Rady z apríla 2010).  



 

12562/11   ar,aju/PP/jnk 57 

PRÍLOHA DG K  SK 

Rada pre zahraničné veci v decembri 2010 odsúhlasila zoznam cieľov vojenských spôsobilostí po 

roku 2010, ktorý zahŕňa zlepšenie schopnosti plánovať, chrániť a podporovať jednotky nasadené v 

operáciách EÚ a riešenie kľúčových požiadaviek ako napríklad dostupnosť jednotiek, informačná 

prevaha, účinnosť angažovanosti a špecializovaná odborná príprava. V dokumente sa pripomína 

potreba ďalej zlepšovať pripravenosť a spôsobilosti rýchleho nasadenia
74

 vrátane pružnosti a 

využiteľnosti bojových skupín EÚ, podpory výmeny informácií a najlepších postupov v oblasti 

transformácie spôsobilostí s cieľom zlepšiť interoperabilitu a optimalizácie existujúcich spôsobilostí 

v oblasti plánovania a vedenia na operačnej úrovni, ako aj optimalizácie využívania existujúcich 

vojenských spôsobilostí. 

Weimarský list  

V nadväznosti na list zo 6. decembra od členských štátov EÚ, ktoré sú členmi Weimarského 

trojuholníka (Nemecko, Francúzsko a Poľsko), Rada tento list uvítala ako dôležitý príspevok k 

podpore programu rozvoja SBOP a vyzvala vysokú predstaviteľku, aby napredovala v práci na 

dôležitom súbore otázok, ktoré sa v liste nastolili, okrem iného pokiaľ ide o spôsobilosti v oblasti 

plánovania a vedenia, vzťahy EÚ a NATO, bojové skupiny EÚ a združovanie a spoločné 

využívanie spôsobilostí. 

Združovanie a spoločné využívanie spôsobilostí 

Ministri obrany na svojom neformálnom zasadnutí v septembri 2010 uznali potrebu zvýšiť 

združovanie a spoločné využívanie vojenských spôsobilostí, a to najmä s ohľadom na finančnú 

krízu. Rada túto potrebu opätovne potvrdila vo svojich záveroch z 9. decembra o rozvoji 

vojenských spôsobilostí. Členské štáty nabádala na analýzu ich vnútroštátnych vojenských 

spôsobilostí so zameraním na toto hľadisko. Rovnako nabádala aj Európsku obrannú agentúru 

(EDA), aby zintenzívnila svoju prácu na zjednodušenie identifikácie oblastí, kde je spôsobilosti 

možné združovať a využívať spoločne, a podporovala členské štáty v ich dobrovoľnom úsilí o 

vykonávanie iniciatív zameraných na spoluprácu. 
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 Európsky parlament prijal 14. decembra 2010 uznesenie o vytvorení spôsobilosti rýchlej 

reakcie EÚ (P7_TA-PROV(2010)0465). 
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Agentúra počas roka naďalej podporovala existujúce projekty v oblastiach ako európska vzdušná 

dopravná flotila, obstarávacia jednotka európskej satelitnej komunikácie (SATCOM), dostupnosť 

vrtuľníkov, logistická podpora či boj proti improvizovaným výbušným zariadeniam. Na základe 

vyše 80 existujúcich projektov tiež identifikovala najlepšie postupy a pracovala na ďalších 

príležitostiach spolupráce. 

Získané skúsenosti a najlepšie postupy v civilnej SBOP 

V správe o skúsenostiach s civilnou SBOP sa zdôrazňujú dva postupy, ktoré by sa mali stať 

internými. Prvým je lepšie začlenenie misií do celkovej politiky EÚ voči hosťovskej krajine a 

regiónu. Druhým je pevnejší záväzok hosťovskej krajiny pred nasadením misie. Toto sa týka najmä 

reforiem alebo iných opatrení, ktoré musí hosťovská krajina vykonať na dosiahnutie stability a 

zabránenie tomu, aby znovu upadla do konfliktu. 

Naviac by sa zvýšeným používaním referenčných kritérií malo umožniť jasnejšie posúdenie 

pokroku v plnení cieľov, na ktorých sa s hosťovskou krajinou dohodlo. To by tiež malo pomôcť pri 

štruktúrovanejšom zužitkovávaní nadobudnutých skúseností s tým, ako najlepšie dosiahnuť 

strategický účinok vrátane použitia rôznych nástrojov EÚ. 

Medzi ďalšie kľúčové opatrenia na skvalitnenie misií patrí okrem iného užšia spolupráca medzi 

aktérmi pôsobiacimi v oblasti SBOP a v rámci oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti EÚ 

(vnútri hraníc EÚ) a s kľúčovými partnerskými krajinami, ktoré do misií poskytujú personál. 

Dôležité tiež bude zvýšiť transparentnosť postupov náboru. Potrebné je tiež viac pracovať na 

zabezpečení toho, aby boli postupy náboru do misií dostatočne pružné a reagovali na osobitné 

požiadavky scenárov rýchleho nasadenia, a aby sa pri tom zároveň dodržiavali finančné predpisy, 

ktorými sa riadi rozpočet EÚ. 
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Odborná príprava a cvičenia 

V roku 2010 sa vyvinulo značné úsilie na splnenie celkových cieľov pre odbornú prípravu v rámci 

SBOP. Hlavným cieľom je poskytnúť členským štátom a inštitúciám EÚ personál (z oblasti 

diplomacie, civilnej oblasti vrátane polície a iných odvetví právneho štátu, ako aj z vojenskej 

oblasti) s odbornými znalosťami, ktorý dokáže efektívne pracovať vo všetkých záležitostiach 

SBOP. Jedným z dôležitých cieľov je tiež riadne personál pripraviť na nasadenie v misiách a 

operáciách SBOP. Na seminári odbornej prípravy v rámci SBOP, ktorý sa uskutočnil v septembri 

2010, sa zdôraznil dosiahnutý pokrok a identifikovali sa nedostatky. V decembri 2010 sa odsúhlasili 

minimálne normy pre prvky odbornej prípravy v oblasti ľudských práv/rodovej rovnosti a ochrany 

dieťaťa v kontexte SBOP. 

Európska akadémia bezpečnosti a obrany (EABO) si upevnila svoje postavenie kľúčového aktéra 

poskytujúceho odbornú prípravu na úrovni EÚ. V súčasnosti je vyváženou sieťou skladajúcou sa z 

okolo 50 inštitúcií, ktoré sa zaoberajú politikou bezpečnosti, diplomatickými, civilnými či vyššími 

vojenskými otázkami vrátane vojenských univerzít, a to z takmer všetkých členských štátov, a 

zúčastňuje sa na nej aj Inštitút EÚ pre bezpečnostné štúdie. Súčasné zloženie siete umožňuje ročne 

poskytovať odbornú prípravu približne 1 200 osobám – diplomatom, policajtom, civilistom a 

vojenskému personálu – zameranú na približne 30 rôznych výcvikových aktivít a podporu 

špecifických projektov EÚ. EABO teda významným dielom prispieva ku komplexnému prístupu 

EÚ ku krízovému riadeniu a k posilneniu kultúry európskej bezpečnosti v rámci SBOP. 

Členské štáty sa nabádali, aby zlepšili odbornú prípravu pred nasadením do civilných misií SBOP. 

Vzhľadom na zvýšenú komplexnosť misií krízového riadenia SBOP a problematickosť prostredí, v 

ktorých svoju činnosť vykonávajú, Rada zdôraznila význam takejto odbornej prípravy. 

Útvar pre plánovanie a vedenie civilných operácií CPCC rozvinul svoju spoluprácu s Európskou 

policajnou akadémiou (CEPOL) tým, že na školení najvyšších policajných úradníkov v oblasti 

vedenia a plánovania misií a operácií SBOP prevzal zodpovednosť za odbornú prípravu zameranú 

na operačné plánovanie. V súčasnosti sa spoločne s národnými inštitútmi zúčastňuje na príprave 

pilotného školenia vedúcich misií EÚ a ich vyššieho vedenia. Okrem toho poskytovaním expertov z 

Bruselu a misií s cieľom výmeny skúseností získaných v teréne podporuje mnohé aktivity odbornej 

prípravy členských štátov, EABO a CEPOL. 
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VVEÚ sa angažuje v poskytovaní odbornej prípravy na podporu operačných veliteľstiev (OHQ). 

Pre kľúčové jadro personálu OHQ a ďalšie osoby sa zorganizovalo školenie o jadre SBOP (CFT). 

Na OHQ sa vyslali mobilné školiace tímy (MTT), aby ich personál oboznámili s koncepciami a 

nástrojmi EÚ. 

Vojenské cvičenie EÚ MILEX 10
75

 sa zameralo na kľúčové vojenské aspekty krízového riadenia. 

Poskytla sa ním príležitosť otestovať vybrané operačné aspekty v záujme nasadenia ozbrojených síl 

EÚ skladajúcich sa z pozemných a vzdušných zložiek. Zároveň sa zameralo na interakciu medzi 

operačným veliteľstvom EÚ (OHQ) v nemeckom Postupime a veliteľstvom ozbrojených síl EÚ 

(FHQ) vo francúzskom Toulone. 

Účinnejšie 

Operácie a misie 

V decembri 2010 sa mandát operácie EUNAVFOR Atalanta na boj proti pirátstvu predĺžil do 

decembra 2012. Oblasť operácie sa po druhýkrát rozšírila v septembri. Operácia umožnila bezpečné 

dodávky potravinovej pomoci plavidlami Svetového potravinového programu – z Mombasy do 

Mogadiša sprevádzala vyše 100 obchodných plavidiel. Poskytovala podporu aj misii Africkej únie v 

Somálsku (Amisom) – eskortovala jej 91 plavidiel. 

                                                 
75

 Uskutočnilo sa 16. – 25. júna 2010, pozri tlačovú správu Rady, dokument 11083/10 (Presse 

177) zo 14. júna 2010. 
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Táto operácia na boj proti pirátstvu tiež potvrdila svoj úspech pri odradzovaní od pirátskych činov 

pri somálskom pobreží a ich potláčaní, a to i napriek tomu, že zabrániť všeobecnému nárastu 

hrozby pirátstva v regióne, ktorá má významný vplyv na medzinárodný obchod, sa jej nepodarilo. 

Na základe dohôd o odovzdávaní osôb so Seychelami a Keňou bolo Seychelám na trestné stíhanie 

odovzdaných 22 osôb podozrivých z pirátstva a Keni 79. EÚ v rámci nástroja stability 

spolupracovala pri poskytovaní podpory kenskému systému súdnictva s Úradom OSN pre drogy a 

kriminalitu (UNODC). O dohode o odovzdávaní osôb začala rokovať aj s Mauríciom. Popri riešení 

účinkov pirátstva tiež začala s prácou zameranou na prispenie k rozvoju budovania regionálnych 

námorných kapacít v rámci regionálnej stratégie, ktorú vysoká predstaviteľka podpísala v októbri na 

ministerskej konferencii na Mauríciu. 

V januári 2010 Rada odsúhlasila podporu somálskemu sektoru bezpečnosti a zriadila vojenskú 

misiu EÚ, ktorá má prispieť k odbornej príprave somálskych bezpečnostných síl v Ugande, kde sa 

už somálske jednotky školili – výcvikovú misiu EÚ (EUTM Somalia). Odsúhlasila aj to, že sa táto 

misia bude uskutočňovať v úzkej koordinácii s partnermi vrátane somálskej dočasnej federálnej 

vlády, Ugandy, EÚ, OSN a USA. Uznala tiež, že je potrebné, aby sa táto odborná príprava 

vykonávala ako súčasť širšieho medzinárodného úsilia. Misia EUTM Somalia sa začala v apríli 

2010. 

Cieľom tejto misie je prispieť ku komplexnému a udržateľnému rozvoju somálskeho sektora 

bezpečnosti prostredníctvom posilnenia somálskych bezpečnostných síl zabezpečením 

poskytovania osobitnej vojenskej odbornej prípravy a podpory odbornej prípravy, ktorú 

zabezpečuje Uganda, približne pre 2 000 somálskych odvedencov až do úrovne čaty vrátane 

vhodnej modulovanej a špecializovanej odbornej prípravy dôstojníkov a poddôstojníkov. Misia 

vyškolí celkovo 2 000 vojakov. Školenie prvej skupiny sa začalo v máji 2010, pričom cieľom bolo, 

aby sa vyškolení vojaci do Somálska vrátili začiatkom roku 2011. EÚ v súčasnosti zvažuje, či by sa 

misia mala predĺžiť. 
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Misia EUSEC RD Congo v roku 2010 úspešne vykonávala rôzne činnosti na podporu plnenia 

plánov konžskej reformy obrany. Okrem iného sa zaoberala ľudskými zdrojmi, administratívou a 

riadením logistiky, ako aj bojom proti beztrestnosti. V júli 2010 Rada rozhodla o jej predĺžení do 

30. septembra 2012. 

Táto misia podporovala konžské orgány vo finalizácii začlenenia poslednej vnútornej skupiny 

rebelov do ozbrojených síl v troch východných provinciách. Po úspešnom ukončení sa v rámci síl 

vykoná sčítanie, čo umožní personál lepšie riadiť. Ďalšou výzvou bude zníženie počtu osôb v 

ozbrojených silách. 

Misia tiež prispieva k harmonizácii odbornej prípravy, ktorú pechote poskytujú dvojstranní aktéri, a 

to podporovaním miestnych orgánov v rozvoji a využívaní poznatkov získaných na týchto 

školeniach v praxi. 

Misia EUPOL RD Congo v roku 2010 naďalej monitorovaním, mentorovaním a poradenskou 

činnosťou podporovala reformu sektora bezpečnosti (SSR) v policajnej oblasti a jej vzťahu k 

systému spravodlivosti. V roku 2010 sa mandát misie predĺžil do konca septembra 2011. Misia 

EUPOL RD Congo začala v októbri 2010 podporovať konžské orgány vo vykonávaní policajného 

akčného plánu, a to tak, že sa zameriava na konkrétne činnosti/projekty na podporu svojej činnosti 

na strategickej úrovni, na budovanie kapacít a na posilnenie interakcie medzi konžskou štátnou 

políciou a systémom trestného súdnictva v širšom zmysle s cieľom účinnejšie podporiť boj proti 

sexuálnemu násiliu a beztrestnosti. Táto misia tiež predovšetkým prostredníctvom „školenia 

školiteľov“ prispela k odbornej príprave policajných zložiek. Okrem toho podporuje volebný 

proces, a to pomocou pri vytváraní vzorových policajných staníc, ktoré by následne mohli slúžiť na 

udržanie poriadku počas obdobia volieb. 
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Vzťahy EÚ a Guiney-Bissau sa po vojenskej vzbure z 1. apríla 2010 a následnom vymenovaní osôb 

zodpovedných za túto vzburu do najvyšších vojenských funkcií prehodnotili. Predpokladmi pre 

ďalšie posilnenie angažovanosti EÚ aj naďalej zostali potreba posilniť civilnú správu oproti 

vojenskej, bojovať proti beztrestnosti a nezákonnému zadržiavaniu osôb a ochota zapojiť sa do 

skutočnej reformy sektora bezpečnosti. Keďže sa tieto podmienky vôbec nespĺňali, misia EU SSR 

GUINEA BISSAU sa 30. septembra zavrela, pričom však EÚ aj naďalej podporovala iniciatívu 

krajín ECOWAS/AÚ/CPLP (vrátane financovania ERM v objeme 336 000 EUR určeného AÚ na 

prípravu misie AÚ/ECOWAS na upevnenie mieru a pomoc krajine po konflikte). EÚ tiež súhlasila 

so začatím postupu podľa článku 96. Ďalšie konzultácie a posilnený politický dialóg nám pomôžu 

spoločne identifikovať spôsob, ako naše vzťahy posunúť správnym smerom a ako postupovať v 

budúcnosti. 

Od roku 2005 sa ako súčasť širšej angažovanosti EÚ v úsilí o vyriešenie arabsko-izraelského 

konfliktu nasadili dve civilné misie SBOP. Misia EUPOL COPPS sa z hľadiska budovania 

kapacít civilnej polície a súvisiacich činností na upevnenie právneho štátu stala kľúčovým 

partnerom Palestínskej samosprávy. V roku 2010 sa jej mandát predĺžil o ďalší rok. Misia EUBAM 

Rafah si udržala svoju schopnosť opätovného nasadenia a plnenia svojej úlohy tretej strany, o ktorú 

ju obe strany požiadali, na hraničnom priechode v Rafahu v zmysle dohody o pohybe a prístupe z 

roku 2005. Pre situáciu v Gaze misiu nebolo možné opätovne nasadiť od roku 2007. Na zachovanie 

jej kapacity opätovného nasadenia sa jej mandát v roku 2010 predĺžil o ďalší rok. 

Misia EUJUST LEX Iraq sa predĺžila do 30. júna 2012. V rámci súčasného mandátu svoje 

činnosti a štruktúry postupne presúva do Iraku (Bagdad, Erbil, Basra). Svoju prítomnosť v Bruseli 

obmedzí presunom väčšiny svojho personálu do pracoviska v Bagdade. Misia pokračovala v 

úspešnom vykonávaní rozsiahleho programu odbornej prípravy pre úradníkov z radov súdnictva, 

polície a väzenských a nápravných zariadení a iracké orgány jej prácu vítajú. 
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Misia EUPOL Afghanistan získala – v porovnaní s inými aktérmi napr. výcvikovou misiou NATO 

v Afganistane – postavenie lídra v oblasti civilnej polície. Napriek pretrvávajúcim výzvam sa 

upevnilo pochopenie myšlienky, že je potrebné mať k dispozícii riadne pripravenú civilnú zložku 

polície so všeobecným zameraním na presadzovanie práva a teda nie len na boj proti povstalcom. 

Príkladom príspevku misie k tomuto celkovému procesu je posilnenie dôrazu, ktorý sa kladie na 

odbornú prípravu vedúcich predstaviteľov afganskej polície v rámci policajnej akadémie v Kábule, 

ktorá sa financuje z nástroja stability ES. Vymenovaním vedúceho delegácie EÚ, ktorý je zároveň 

OZEÚ v Kábule, sa tiež umožnilo vytvoriť v teréne nové synergie. V máji sa mandát misie EUPOL 

Afghanistan predĺžil o tri roky do konca mája 2013. 

V roku 2010 si integrovaná misia EÚ na podporu právneho štátu EULEX Kosovo zachovala 

svoju hodnovernú stabilizačnú úlohu. V rámci svojich činností v roku 2010 sa zaoberala spustením 

citlivého vyšetrovania prípadov s vysokým profilom, riadnym fungovaním okresného súdu v 

Mitrovici a zvýšením colných kontrol na severe Kosova. Misia nadviazala s kosovskými orgánmi 

efektívne partnerstvo prostredníctvom spoločnej koordinačnej rady pre právny štát. Pokročilo sa vo 

vykonávaní reforiem prostredníctvom programového prístupu. V júni Rada predĺžila trvanie misie 

EULEX Kosovo o ďalšie dva roky do júna 2012. 

EULEX Kosovo ďalej zohrávala v rámci svojho obmedzeného výkonného mandátu úlohu ako 

sekundárny subjekt zaisťujúci bezpečnosť – v prípade potreby pomáha kosovskej polícii a 

spolupracuje s KFOR. V roku 2010 dokázala reagovať na komplikované bezpečnostné incidenty, a 

to najmä v Mitrovici. Jadrom jej mandátu je však aj naďalej podporovanie miestnych aktérov v 

oblasti bezpečnosti prostredníctvom monitorovania, mentorstva a poradenstva. 

Monitorovacia misia EÚ EUMM Georgia počas roku 2010 úspešne prispievala k stabilizácii, 

normalizácii a budovaniu dôvery v krajine. Gruzínsko jej prístup na celé svoje územie nepovolilo a 

EÚ teda naďalej prízvukovala, že udelenie prístupu všade je aj naďalej podmienkou toho, aby misia 

mohla plniť svoj mandát týkajúci sa celej krajiny. 
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Od 1. januára 2010 sa ťažisko mandátu policajnej misie EÚ v Bosne a Hercegovine presunulo 

(EUPM) na podporovanie relevantných agentúr Bosny a Hercegoviny, ktoré sa zaoberajú 

presadzovaním práva, v ich boji proti organizovanej trestnej činnosti a korupcii. Medzi jej činnosti 

patrí podpora spolupráce medzi políciou a prokuratúrou a kontaktov medzi políciou a 

nápravnovýchovnými zariadeniami. Ide pritom o súčasť celkového úsilia EÚ zakotviť v tejto 

krajine právny štát v rámci podpory jej európskej perspektívy. Súčasný mandát misie uplynie 

koncom roku 2011. EÚ rokuje o budúcej účasti na podpore orgánov Bosny a Hercegoviny v tejto 

oblasti. 

Operačným zameraním operácie EUFOR Althea bola podpora úsilia Bosny a Hercegoviny o 

zachovanie bezpečného a chráneného prostredia, ako aj prebiehajúce vykonávanie úloh týkajúcich 

sa budovania kapacít a odbornej prípravy, ktorých začatie Rada schválila v januári 2010. Veliteľ 

operácie zrevidoval koncepciu operácií, ktorú PBV schváli v septembri 2010, a operačný plán, 

ktorý PBV schválil v októbri 2010. Rada v októbri 2010 potvrdila, že EÚ bude výkonnú vojenskú 

úlohu vykonávať aj po roku 2010. BR OSN výkonný mandát operácie obnovila 18. novembra 2010 

na jeden rok (rezolúcia BR OSN 1948 (2010)). 

EUFOR Althea udržiavala úzky pracovný vzťah aj v operačných otázkach s ďalšími nástrojmi EÚ 

a ďalšími medzinárodnými aktérmi v krajine. Najmä spolupráca s EUPM v boji proti organizovanej 

trestnej činnosti nestratila na efektívnosti, OZEÚ a veliteľ ozbrojených síl sa naďalej pravidelne 

spolu radili a spolupráca s NATO dobre fungovala aj naďalej. 

Nástroje 

Potenciál Satelitného strediska Európskej únie (EUSC) sa v roku 2010 využíval v plnej miere na 

podporu vojenských operácií a civilných misií SBOP, a to najmä pokiaľ ide o EU NAVFOR 

Atalanta a EUMM Georgia. 

Členské štáty satelitné stredisko podporovali prostredníctvom poskytovania prístupu k snímkam z 

vládnych zdrojov počnúc tým, že krajiny zapojené do systému Helios poskytli snímky operácii EU 

NAVFOR Atalanta. Vysoká predstaviteľka a Nemecko podpísali dojednanie na poskytovanie 

snímok zo systému SAR-Lupe a s Talianskom sa sfinalizovalo dojednanie o podmienkach 

používania systému COSMO-Skymed. 
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Spolupráca s partnermi 

Rada v decembri 2010 zdôraznila, že je potrebné posilniť spoluprácu v oblasti SBOP s tretími 

krajinami a inými medzinárodnými organizáciami, konkrétne s OSN a AÚ, a to aj s cieľom posilniť 

spôsobilosti a uľahčiť zapojenie sa do misií a operácií EÚ v oblasti krízového riadenia. 

Podčiarkla tiež, že na zvýšenie koherentnosti, vzájomného posilnenia a nákladovej efektívnosti 

bude EÚ pokračovať v rozvíjaní svojej spolupráce s NATO v oblasti rozvoja vojenských 

spôsobilostí. Tento cieľ bude sledovať aj prostredníctvom praktických opatrení a prípadných 

úzkych kontaktov medzi zamestnancami vrátane zamestnancov Európskej obrannej agentúry (EDA) 

a Spojeneckého velenia pre transformáciu (ACT) NATO a bude pri tom dodržiavať zásady 

inkluzívnosti a autonómie rozhodovania. 

Spolupráca medzi EÚ a OSN 

OSN v roku 2008 spustila iniciatívu Nový horizont – proces reforiem na zlepšenie situácie, pokiaľ 

ide o jej činnosti na udržanie mieru – ktorú EÚ podporuje od jej začiatku. V roku 2010 diskusia 

členských štátov vyústila do spoločného dokumentu Komisie a Generálneho sekretariátu Rady, v 

ktorom sa identifikujú možné príspevky k niekoľkým činnostiam, ako je presun operačných 

zodpovedností a včasné plánovanie, podpora kapacít a interoperabilita, ako aj nadobudnuté 

skúsenosti. 

Dialóg s OSN vrátane intenzívnych konzultácií pokračoval na všetkých úrovniach. V polovici roku 

2010 sa v Rade začala interná diskusia o posilnení podpory EÚ v rámci SBOP určenej operáciám 

OSN na udržanie mieru. Zameralo sa v nej najmä na možnosť, že by sa k operácii OSN prispelo 

prostredníctvom zložky EÚ, a tiež sa zameralo na možnú úlohu EÚ, pokiaľ ide o podporovanie 

členských štátov, ktoré sú ochotné zúčastňovať sa na operáciách OSN ako samostatné národné 

subjekty. Predpokladá sa, že na druhej fáze rokovaní sa zúčastnia aj UN DPKO a iné relevantné 

oddelenia OSN. 
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EÚ – NATO 

V roku 2010 pokračovala spolupráca medzi EÚ a NATO v kontexte mechanizmu „Berlín Plus“ v 

súvislosti s operáciou SBOP EUFOR Althea v Bosne a Hercegovine. 

V rámci skupiny pre spôsobilosti EÚ a NATO sa uskutočnila výmena informácií o niekoľkých 

oblastiach vojenských spôsobilostí spoločného záujmu, kde sa požiadavky prekrývajú. Ako sa 

uviedlo v predchádzajúcich správach, výmenu informácií v oblasti vojenských spôsobilostí by ešte 

viac uľahčila účasť všetkých 27 členských štátov EÚ. 

Vysoká predstaviteľka sa 16. septembra 2010 vyzvala, aby vypracovala návrhy, ako viac posilniť 

spoluprácu EÚ a NATO v oblasti krízového riadenia v súlade s chartou Organizácie Spojených 

národov a príslušnými rezolúciami BR OSN. Malo by sa tak stať v duchu vzájomného posilňovania 

a pri náležitom rešpektovaní rozhodovacej samostatnosti oboch strán, pričom by sa malo vychádzať 

z odporúčaní ku konkrétnym opatreniam, ktoré EÚ predložila NATO vo februári 2010. 

Vo februári 2010 vysoká predstaviteľka predložila generálnemu tajomníkovi NATO súbor 

konkrétnych návrhov, ktoré vypracoval Politický a bezpečnostný výbor EÚ, s cieľom posilniť 

vzťahy medzi EÚ a NATO vybudovaním lepších vzťahov medzi týmito organizáciami. Väčšina 

týchto návrhov sa v roku 2010 realizovala, čím sa vytvorili príležitosti pre neformálne diskusie o 

otázkach spoločného záujmu, ako aj pre viac politických dialógov medzi EÚ a NATO a pre 

posilnenie spolupráce v konkrétnych oblastiach rozvoja spôsobilostí. 
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V tejto súvislosti sa ďalej pracovalo na posilnení spolupráce EÚ a NATO v oblasti rozvoja 

vojenských spôsobilostí v čase tlaku na rozpočty na obranu. Štáby EÚ a NATO spoločne navrhli 

spôsoby, ako v budúcnosti posilniť praktickú spoluprácu v dvoch oblastiach, ktoré sú pre ochranu a 

udržateľnosť jednotiek v teréne rozhodujúce – v oblasti zdravotníckej podpory a oblasti boja proti 

improvizovaným výbušným zariadeniam. Členské štáty tieto návrhy podporili a Rada 9. decembra 

zdôraznila, že je potrebné, aby sa v kontaktoch na úrovni štábov pokračovalo v záujme identifikácie 

možných ďalších oblastí konkrétnej spolupráce, ktorú politicky usmerní PBV, pričom výsledky 

tejto spolupráce sa sprístupnia všetkým členským štátom. Naďalej pretrváva potreba dojednaní na 

uľahčenie interakcie v teréne, keď operácie/misie krízového riadenia SBOP a NATO pôsobia na 

tom istom mieste. 

EÚ a AÚ 

Politický dialóg medzi EÚ a AÚ, a teda aj usmernenie v bezpečnostných otázkach, zabezpečili dve 

výročné zasadnutia Politického a bezpečnostného výboru EÚ a Mierovej a bezpečnostnej rady AÚ. 

EÚ naďalej podporovala africké úsilie o vybudovanie APSA (africkej mierovej a bezpečnostnej 

štruktúry). Mierový nástroj pre Afriku poskytol finančnú podporu operáciám AMISOM a 

MICOPAX a na budovanie inštitúcií. EÚ sa naďalej angažovala spoločne s AÚ a regionálnymi 

hospodárskymi spoločenstvami v Afrike za plnú pripravenosť afrických pohotovostných síl. 

Dôkazom silnej spolupráce medzi EÚ a AÚ je aj úspešné ukončenie prvého výcvikového cyklu 

nazvaného Amani Africa. 

Tretie krajiny 

EÚ ďalej viedla s partnermi pravidelný dialóg o SBOP, a to najmä s európskymi členmi NATO, 

ktorí nie sú členmi EÚ, ďalšími krajinami, ktoré sú kandidátmi na pristúpenie k EÚ, ako aj s USA, 

Kanadou, Ruskom a Ukrajinou. Dialógy a konzultácie sa začali viesť aj s ďalšími dôležitými 

partnermi vrátane Číny a Japonska. 
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K siedmim prebiehajúcim misiám a operáciám SBOP (EUFOR ALTHEA, EULEX Kosovo, EUPM 

BiH, EUPOL COPPS, EUPOL Afghanistan, EUNAVFOR ATALANTA a EUSEC RD Congo) 

zmysluplným spôsobom prispelo dvanásť krajín (Albánsko, Kanada, Čile, Chorvátsko, Bývalá 

juhoslovanská republika Macedónsko, Čierna Hora, Nórsko, Nový Zéland, Švajčiarsko, Turecko, 

Ukrajina a USA). Plodná spolupráca s niekoľkými ďalšími partnermi pokračovala aj v činnostiach 

zameraných na boj proti pirátstvu. 

Rada 26. apríla 2010 poverila vysokú predstaviteľku, aby začala rokovania s dvadsiatimi krajinami 

o uzavretí dohôd, ktorými sa ustanoví rámec ich účasti na operáciách krízového riadenia EÚ. Na 

tomto základe sa popri už existujúcich dohodách s Kanadou, Islandom, Nórskom, Tureckom a 

Ukrajinou rokovalo alebo rokuje o podobných dohodách s niekoľkými ďalšími partnermi. 

Jednotnejšie 

Komplexný prístup 

EÚ v roku 2010 pokračovala v zintenzívňovaní svojho úsilia o maximalizáciu účinnosti jedinečne 

rozsiahlej palety nástrojov, ktorú má k dispozícii. V súlade s komplexným prístupom EÚ ku krízam 

sú nástroje SBOP súčasťou zbierky nástrojov EÚ, ktoré jej slúžia na podporu jej širších politických 

cieľov vrátane potreby riešiť základné príčiny konfliktov. Pokračovalo sa v práci na vykonávaní 

Lisabonskej zmluvy a potrebnom efektívnejšom koordinovaní medzi vojenskými, civilnými, 

diplomatickými a rozvojovými nástrojmi EÚ
76

. 
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 Európsky parlament prijal 23. novembra 2010 uznesenie o civilno-vojenskej spolupráci a 

rozvoji civilno-vojenských spôsobilostí (P7_TA-PROV(2010)0419). 
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Rozvoj civilných a vojenských spôsobilostí EÚ po roku 2010 

Rada v decembri 2010 odsúhlasila usmernenia pre rozvoj civilných a vojenských spôsobilostí EÚ 

po roku 2010 a referenčné hodnoty existujúcich civilných a vojenských hlavných cieľov a opätovne 

potvrdila svoj záväzok voči komplexnej civilno-vojenskej úrovni ambícií stanovenej v roku 2008 vo 

vyhlásení o posilnení spôsobilostí. 

Rada tiež potvrdila, že je ochotná pokračovať v úsilí o vyriešenie pretrvávajúcich nedostatkov. 

Vychádzajúc z príslušných záverečných správ predĺžila vykonávanie hlavných vojenských a 

civilných cieľov aj na obdobie po roku 2010 a dospela k dohode, že EÚ a členské štáty by sa mali 

zamerať na kvalitatívne aspekty rozvoja spôsobilostí. Stanovila ciele pre civilno-vojenské, civilné, 

ako aj vojenské spôsobilosti, ku ktorým sa podľa potreby má vrátiť na základe okrem iného vývinu 

kontextu bezpečnosti, pokroku, ktorý sa v rozvoji spôsobilostí dosiahol, a vykonávania Lisabonskej 

zmluvy. Koordináciu vykonávania tohto usmernenia zabezpečuje vysoká predstaviteľka, ktorá koná 

pod vedením Rady. 

Civilno-vojenské synergie v rozvoji spôsobilostí 

Schopnosť EÚ využívať civilné a vojenské spôsobilosti, ktoré poskytujú členské štáty, ako sa 

zdôrazňuje v Lisabonskej zmluve, je kľúčovou operačnou požiadavkou. Podpora civilno-

vojenských synergií v rozvoji spôsobilostí EÚ je pre EÚ základnou otázkou, ako aj prioritou. Rada 

v apríli a decembri 2010 podčiarkla možné pozitíva, pričom zdôraznila potrebu zamerať sa na 

konkrétne zabezpečenie spôsobilostí, ktoré povedú k operačným zlepšeniam. 
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EÚ a jej členské štáty preto hľadajú možné spôsoby, ako maximalizovať jednotnosť, účinnosť a 

komplexnosť rozvoja spôsobilostí EÚ a ako podporovať civilno-vojenské synergie tam, keď môžu 

byť prínosom. Táto iniciatíva, s ktorou začalo švédske predsedníctvo a ktorú Rada schválila v 

novembri 2009, sa odvtedy vykonáva pod politickým vedením PBV a zúčastňujú sa na nej všetci 

relevantní aktéri v oblasti rozvoja spôsobilostí EÚ, ako aj členské štáty, ktoré spoločne pracujú v 

rôznych oblastiach
77

, pričom sa zároveň zachovávajú osobité stránky procesov rozvoja civilných a 

vojenských spôsobilostí. 

Cieľom tohto úsilia je predložiť PBV na zváženie možné konkrétne činnosti, od praktických otázok 

dvojitého využívania civilných alebo vojenských spôsobilostí, cez odbornú prípravu a spoločné 

civilno-vojenské postupy po inovačné koncepcie. 

Túto prácu dopĺňali ďalšie činnosti, ako napríklad výročná konferencia EDA, ktorá sa uskutočnila 

vo februári 2010 s názvom „Spájanie úsilia: prepojenie rozvoja civilnej bezpečnosti a vojenských 

spôsobilostí“, alebo seminár o synergiách medzi rozvojom civilných a vojenských spôsobilostí EÚ 

pre krízové riadenie, ktorý zorganizovalo španielske predsedníctvo vo februári 2010. 

                                                 
77

 Strategická a taktická doprava, logistická podpora, komunikačné a informačné systémy, 

zdravotnícka podpora, bezpečnosť a ochrana ozbrojených síl, využívanie priestorových 

spôsobilostí, dopravné prostriedky bez posádky, systémy skladovania a centralizovanej 

podpory, výmena informácií a spravodajských informácií, odborná príprava, cvičenia, 

prepojenie procesov rozvoja civilných a vojenských spôsobilostí, nadobudnuté skúsenosti. 
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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) 

 REPUBLIQUE DE GUINÉE 

25.10.2010 Mesures restrictives à l'encontre de la République de Guinée art. 29 2010/638/PESC 

L 280 (26.10.2010) 

29.03.2010 Modification de la position commune 2009/788/PESC concernant 

des mesures restrictives à l'encontre de la République de Guinée 

art. 29 2010/186/PESC 

L 83 (30.03.2010) 

 SIERRA LEONE 

08.11.2010 Abrogation de la position commune 98/409/PESC relative à la Sierra 

Leone 

art. 29 2010/677/PESC 

L 292 (10.11.2010) 

 SOMALIE 

26.04.2010 Mesures restrictives à l’encontre de la Somalie et abrogeant la 

position commune 2009/138/PESC 

art. 29 2010/231/PESC 

L 105 (27.04.2010) + 

C 107 (27.04.2010) 

01.03.2010 Modification de la position commune 2009/138/PESC concernant 

des mesures restrictives à l’encontre de la Somalie 

art. 29 2010/126/PESC 

L 51 (02.03.2010) 

 ZIMBABWE 

25.02.2010 Modification de l'annexe de la position commune 2004/161/PESC 

renouvelant les mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe 

art. 29 2010/121/PESC 

L 49 (26.02.2010) 

15.02.2010 Prorogation des mesures restrictives à l’encontre du Zimbabwe art. 29 2010/92/PESC 

L 41 (16.02.2010) 
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DATE OBJET BASE 

JURIDIQUE 

RÉFÉRENCE J.O. 

I.3 ASIE / OCÉANIE 

 BIRMANIE / MYANMAR 

26.04.2010 Renouvellement des mesures restrictives à l'encontre de la 

Birmanie/du Myanmar 

art. 29 2010/232/PESC 

L 105 (27.04.2010) + 

C 107 (27.04.2010) 

 RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE 

22.12.2010 Mesures restrictives à l'encontre de la République populaire 

démocratique de Corée et abrogeant la position commune 

2006/795/PESC 

art. 29 2010/800/PESC 

L 341 (23.12.2010) 

I.4 MOYEN-ORIENT / GOLFE 

 IRAN 

25.10.2010 Modification de la décision 2010/413/PESC concernant des mesures 

restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant la position commune 

2007/140/PESC 

art. 29 

décision 

2010/413/PESC  

art. 23 §2 

2010/644/PESC 

L 281 (27.10.2010) 

26.07.2010 Mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant la position 

commune 2007/140/PESC 

art. 29 2010/413/PESC 

L 195 (27.07.2010) 

+ rectificatif L 197 

(29.07.2010) 

 IRAQ 

01.03.2010 Modification de la position commune 2003/495/PESC sur l’Iraq art. 29 2010/128/PESC 

L 51 (02.03.2010) 
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DATE OBJET BASE 

JURIDIQUE 

RÉFÉRENCE J.O. 

I.5 EUROPE ORIENTALE ET ASIE CENTRALE 

 BIÉLORUSSIE 

25.10.2010 Mesures restrictives à l'encontre de certains fonctionnaires de 

Biélorussie 

art. 29 2010/639/PESC 

L 280 (26.10.2010) 

 RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE 

27.09.2010 Mesures restrictives à l'encontre des dirigeants de la région de 

Transnistrie (République de Moldavie) 

art. 29 2010/573/PESC 

L 253 (28.09.2010) 

22.02.2010 Prorogation des mesures restrictives à l'encontre des dirigeants de la 

région de Transnistrie (République de Moldavie) 

art. 29 2010/105/PESC 

L 46 (23.02.2010) 

II. PESD 

II.1 BALKANS OCCIDENTAUX 

06.12.2010 Modification de la décision 2009/906/PESC concernant la mission de 

police de l’Union européenne (MPUE) en Bosnie-et-Herzégovine 

art. 28, 

art. 43 §2 

2010/755/PESC 

L 320 (07.12.2010) 

30.11.2010 Prorogation du mandat du chef de la mission de police de l’Union 

européenne (MPUE) en Bosnie-et-Herzégovine 

art. 38, 

décision 

2009/906/PESC  

art. 10 §1 

2010/754/PESC 

MPUE/1/2010 

L 320 (07.12.2010) 

15.10.2010 Modification de l’action commune 2008/124/PESC relative à la 

mission «État de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo
78

, 

EULEX KOSOVO 

art. 28, 

art. 43 §2 

2010/619/PESC 

L 272 (16.10.2010) 

27.07.2010 Nomination d'un chef de la mission «État de droit» menée par 

l’Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO 

art. 38,  

action commune 

2008/124/PESC 

art. 12§2 

2010/431/PESC 

EULEX/1/2010 

OJ L 202 

(04.08.2010) 
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 Under United Nations Security Council Resolution 1244 (1999) - SK 
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DATE OBJET BASE 

JURIDIQUE 

RÉFÉRENCE J.O. 

15.06.2010 Nomination du chef de l’élément de commandement de l’Union 

européenne à Naples, dans le cadre de l’opération militaire de 

l’Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine 

art. 38,  

action commune 

2004/570/PESC  

art. 6 

2010/344/PESC 

BiH/16/2010 

L 155 (22.06.2010) 

08.06.2010 Modification et prorogation de l’action commune 2008/124/PESC 

relative à la mission «État de droit» menée par l’Union européenne 

au Kosovo ( 1 ), EULEX KOSOVO 

art. 28, 

art. 43 §2 

2010/322/PESC 

L 145 (11.06.2010) 

II.2 AFRIQUE 

07.12.2010 Modification de l’action commune 2008/851/PESC concernant 

l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une 

contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des 

actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la 

Somalie 

art. 28, 

art. 43 §2 

2010/766/PESC 

L 327 (11.12.2010) 

26.11.2010 Nomination d’un commandant de la force de l’Union européenne 

pour l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une 

contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des 

actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la 

Somalie (Atalanta) 

art. 38 

action commune 

2008/851/PESC  

art. 6 

2010/753/PESC 

ATALANTA/5/2010 

L 320 (07.12.2010) 

08.10.2010 Nomination du chef de la mission de conseil et d’assistance de 

l’Union européenne en matière de réforme du secteur de la sécurité 

en République démocratique du Congo (EUSEC RD Congo) 

art. 38 

décision 

2010/565/PESC  

art. 8 

2010/610/PESC 

EUSEC/2/2010 

L 266 (09.10.2010) 

08.10.2010 Nomination du chef de la mission EUPOL RD Congo art. 38,  

décision 

2010/576/PESC  

art. 10 §1 

2010/609/PESC 

EUPOL RD 

CONGO/1/2010 

L 266 (09.10.2010) 

+ Rectificatif L 272 

(16.10.2010) 

23.09.2010 Mission de police de l'Union européenne menée dans le cadre de la 

réforme du secteur de la sécurité (RSS) et son interface avec la 

justice en République démocratique du Congo (EUPOL RD Congo) 

art. 28, 

art. 43 §2 

2010/576/PESC 

L 254 (29.09.2010) 
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DATE OBJET BASE 

JURIDIQUE 

RÉFÉRENCE J.O. 

21.09.2010 Mission de conseil et d'assistance de l'Union européenne en matière 

de réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du 

Congo (EUSEC RD Congo) 

art. 28, 

art. 43 

2010/565/PESC 

L 248 (22.09.2010) 

06.08.2010 Signature et à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et 

la République d’Ouganda concernant le statut de la mission placée 

sous la direction de l’Union européenne en Ouganda 

art. 37 (TUE) 

art. 218 §5  

+ §6 premier 

alinéa (TFUE) 

2010/464/PESC 

L 221 (24.08.2010) 

30.07.2010 Modification de l’action commune 2008/851/PESC concernant 

l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une 

contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des 

actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la 

Somalie 

art. 28, 

art. 43 §2 

2010/437/PESC 

L 2010 (11.08.2010) 

19.07.2010 Nomination d’un commandant de la force de l’Union européenne 

pour l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une 

contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des 

actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la 

Somalie (Atalanta) 

art. 38 

action commune 

2008/851/PESC 

art. 6  

2010/423/PSC 

ATALANTA/4/2010 

L 199 (31.07.2010) 

15.06.2010 Nomination du chef de la mission de l’Union européenne visant à 

soutenir la réforme du secteur de la sécurité en République de 

Guinée-Bissau (UE RSS GUINÉE-BISSAU) 

art. 38 

action commune 

2008/112/PESC  

art. 8, § 1, 

deuxième alinéa 

2010/334/PESC 

UE RSS GUINÉE-

BISSAU/1/2010 

L 151 (17.06.2010) 

14.06.2010 Modification et prolongation de l’action commune 2007/405/PESC 

relative à la mission de police de l’Union européenne menée dans le 

cadre de la réforme du secteur de la sécurité (RSS) et son interface 

avec la justice en République démocratique du Congo (EUPOL RD 

Congo) 

art. 28, 

art. 43 §2 

2010/329/PESC 

L 149 (15.06.2010) 
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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) 



 

12562/11    79 

PRÍLOHA DG K  SK 

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) 

 

 



 

12562/11    84 

PRÍLOHA DG K  SK 

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
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/113679.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/113679.pdf
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 14/04/2010 

 Declaration by HR Ashton on behalf of the EU on the situation after the national elections in Iraq  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/113787.pdf 

 

27/04/2010 

Declaration by HR Catherine Ashton on behalf of the EU on the situation in the Middle East 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114051.pdf 

  

 30/04/2010 

 Declaration by HR Catherine Ashton on behalf of the EU on Djibouti's introduction of the abolition of the 

death penalty in its Constitution  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/114089.pdf 

  

 03/05/2010  -  Declaration by the HR Catherine Ashton on behalf of the EU on World Press Freedom 

Day, 3 May 2010  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/114167.pdf 

 

10/05/2010 

Declaration on the launch of proximity talks between Israel and the Palestinians 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114343.pdf 

 

11/05/2010 

Declaration on the alignment of certain third countries concerning the Council Decision 2009/969/CFSP  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114386.pdf 

 

12/05/2010 

Declaration by High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on the execution of 

five individuals in Iran  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114457.pdf 

 

17/05/2010 

Declaration by HR Catherine Ashton on behalf of the EU on International Day against Homophobia  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/114473.pdf 

 

20/05/2010 

Statement by HR Catherine Ashton on the publication of the report on the sinking of the Republic of 

Korea Ship 'Cheonan  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114589.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/113787.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/113787.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114051.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114051.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/114089.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/114089.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/114089.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/114167.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/114167.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/114167.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114343.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114343.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114386.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114386.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114457.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114457.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114457.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/114473.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/114473.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114589.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114589.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114589.pdf
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21/05/2010 

Declaration by High Representative Catherine Ashton on behalf of the EU on the human rights of LGBT 

people in Malawi  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/114600.pdf 

 

26/05/2010 

Declaration by the High Representative on behalf of the European Union on the alignment of certain third 

countries with the Council Decision 2010/92/CFSP extending restrictive measures against Zimbabwe 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114649.pdf 

31/05/2010 

Declaration - Council decisions on the Republic of Guinea 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114723.pdf 

 

31/05/2010 

Declaration by HR Catherine Ashton on behalf of the EU on the Israeli military operation against the 

Flotilla  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114730.pdf 

 

02/06/2010 

Declaration by the High Representative on behalf of the European Union on the alignment of certain third 

countries with the Council Decision 2010/129/CFSP amending Common Position 2008/109/CFS  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114791.pdf 

 

03/06/2010 

Myanmar/Burma: Declaration by HR Ashton on behalf of EU on alignment of third countries with Council 

Decision renewing restrictive measures 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/114843.pdf 

  

 03/06/2010 

 Democratic People's Republic of Korea: Declaration by HR Ashton on behalf of EU on alignment of third 

countries with Council Decision concerning restrictive measures  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/114844.pdf 

  

 09/06/2010 

 Declaration by the High Representative on behalf of the European Union on the alignment of certain third 

countries with Council Decision 2010/127/CFSP concerning restrictive measures against Eritrea  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/115023.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/114600.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/114600.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/114600.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114649.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114649.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114649.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114723.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114723.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114730.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114730.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114730.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114791.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114791.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114791.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/114843.pdf
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/114844.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/114844.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/114844.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/115023.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/115023.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/115023.pdf
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 11/06/2010 

 Declaration by the High Representative Catherine Ashton on behalf of the EU on human rights in China  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/115142.pdf 

  

 12/06/2010 

 Declaration by the High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on Iran  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/115144.pdf 

  

 15/06/2010 

 Declaration by the High Representative on behalf of the European Union on the alignment of certain third 

countries with Council Decision 2010/231/CFSP concerning restrictive measures against Somalia  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/115190.pdf 

  

 25/06/2010 

 Joint Declaration by the African Union and by the High Representative Catherine Ashton on behalf of the 

EU on the UN International Day in support of victims of torture  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/er/115506.pdf 

  

 30/06/2010 

 Declaration by the High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on Feminicide  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115578.pdf 

 

 01/07/2010 

 Declaration by the High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on the 

Appointment of a UN Panel of Experts on accountability Issues in Sri Lanka  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/115592.pdf 

 

 15/07/2010 

 Declaration by HR Ashton on behalf of the EU on the situation of Human Rights Defenders in the North 

Caucasus  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/115805.pdf 

 

 22/07/2010 

 Declaration by High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on the ICJ advisory 

opinion  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115902.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/115142.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/115142.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/115144.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/115144.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/115190.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/115190.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/115190.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/er/115506.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/er/115506.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/er/115506.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115578.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115578.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/115592.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/115592.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/115592.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/115805.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/115805.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/115805.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115902.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115902.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115902.pdf
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 26/07/2010 

 Declaration by High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on Syria Human 

rights cases  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/115970.pdf 

 

 01/08/2010 

 Declaration by the High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on the 

Convention on Cluster Munitions  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/116071.pdf 

 

 05/08/2010 

 Declaration by High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on the approval of 

a new Constitution in Kenya  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/116100.pdf 

 

 09/08/2010 

 Declaration by High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on the 

International Day of the World's Indigenous People  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/116122.pdf 

  

 10/08/2010 

 Declaration by the High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on the General 

Election in the Solomon Islands  

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/365&format=HTML&aged=0&langua

ge=en&guiLanguage=en 

  

 12/08/2010 

 Declaration by High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on the sentencing 

of seven Baha'i leaders  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/116157.pdf 

  

 15/08/2010 

 Declaration by High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on the fifth 

Anniversary of the signature of the Aceh MoU and Aceh's peaceful evolution  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/116168.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/115970.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/115970.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/115970.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/116071.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/116071.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/116071.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/116100.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/116100.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 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116223.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116223.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116223.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116226.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116226.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116226.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/116333.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/116333.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/116333.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/116333.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/116600.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/116600.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/116600.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/116787.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/116787.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/116787.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/116903.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/116903.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/116903.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/116903.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/117228.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/117228.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/117228.pdf


 

12562/11    98 

PRÍLOHA DG K  SK 

  

 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 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113631.pdf
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http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113666.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
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http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114367.pdf
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http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114462.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/114472.pdf
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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
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114503.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/114591.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/114591.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114603.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114603.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114598.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114598.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114609.pdf
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http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/607&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
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http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114630.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114629.pdf
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 28/05/2010 

 Burundi: Statement by HR/VP Ashton and Commissioner Piebalgs on the communal elections of 24 May  

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/633&format=HTML&aged=0&language=

en&guiLanguage=en 

  

 28/05/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the Lahore attacks 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114695.pdf 

  

 29/05/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the outcome of the NPT Review Conference  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114696.pdf 

  

 30/05/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on train derailment in India  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114697.pdf 

  

 31/05/2010 

 Reaction of High Representative Catherine Ashton on Israel's military operation against Gaza flotilla  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114726.pdf 

 01/06/2010 

 Joint statement by High Representative Catherine Ashton and Minister for Foreign Affairs of the Russian 

Federation Sergey Lavrov  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/114733.pdf 

  

 02/06/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton on the publication of the certified results of the Iraqi elections  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114787.pdf 

 

 09/06/2010 

 Statement by the E3+3 with the support of the EU High Representative following the adoption of UN 

Security Council Resolution 1929 on the Iranian nuclear programme  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115039.pdf 

 

 11/06/2010 

 Joint statement by High Representative / Vice President Catherine Ashton and Home Affairs 

Commissioner Cecilia Malmström on the release of Max Göldi  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115109.pdf 
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 11/06/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the new clashes in Kyrgyzstan  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115125.pdf 

  

 28/06/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the constitutional referendum in Kyrgyzstan  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115525.pdf 

  

 30/06/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on Israel-Palestinian proximity peace talks  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115546.pdf 

  

 01/07/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton on the Presidential Elections in the Republic of Guinea  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115586.pdf 

 02/07/2010 

 Déclaration de Madame Catherine Ashton, Haute Représentante, sur les élections présidentielles au 

Burundi  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/FR/foraff/115597.pdf 

  

 05/07/2010 

 Statement by Catherine Ashton, High Representative of the European Union for Foreign Affairs and 

Security Policy/European Commission Vice-President on announcement by Israel on Gaza blockade  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115675.pdf 

  

 06/07/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on imminent executions in Iran  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115714.pdf 

  

 08/07/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton following the vote in the European Parliament on the European Union 

External Action Service  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115736.pdf 

 

 08/07/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton on the announcement of the liberation of 52 political prisoners in 

Cuba 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115737.pdf 
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 09/07/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton on further ships carrying humanitarian aid to Gaza  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115755.pdf 

 

 11/07/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton and EU Commissioner for Enlargement and 

Neighbourhood Policy Stefan Füle on the occasion of the 15th commemoration of Srebrenica  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115756.pdf 

 12/07/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the attacks in Uganda  

 http://consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115768.pdf 

  

 19/07/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the national dialogue process in Yemen  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115882.pdf 

  

 28/07/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the death penalty in Japan  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116068.pdf 

  

 03/08/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on Israel-Lebanon border incident  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116096.pdf 

 

 11/08/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton following phone call with Russian Foreign Minister 

Sergey Lavrov to offer support in wake of recent fires in Russia  

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/367&format=HTML&aged=0&langua

ge=en&guiLanguage=en 

  

 11/08/2010 

 Statement by the High Representative Catherine Ashton and EU Commissioner for Development Andris 

Piebalgs on the Presidential Elections in Rwanda  

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/366&format=HTML&aged=0&langua

ge=en&guiLanguage=en 

  

 11/08/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the recent mudslides in China  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116136.pdf 
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 12/08/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the ratification of the Rome Statute of the 

International Criminal Court by Seychelles  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116138.pdf 

 

 13/08/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on Russian plans on missile deployment in Abkhazia  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116161.pdf 

  

 18/08/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton following her call with UN Secretary-General Ban Ki-

moon  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116221.pdf 

  

 19/08/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the ratification of the Rome Statute of the 

International Criminal Court by Saint Lucia  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116222.pdf 

  

 20/08/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on resumption of direct talks between Israel and the 

Palestinians  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116227.pdf 

  

 24/08/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on Azerbaijan's Supreme Court judgment of 19 

August concerning the two youth organization members  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116230.pdf 

 

24/08/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton on terrorist attack in Somalia 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116231.pdf 

  

  

 27/08/2010 

 Joint statement by Catherine Ashton, the High Representative, and Andris Piebalgs, the EU Development 

Commissioner, on the resurgence of violence in North Kivu, DRC. 

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1074&format=HTML&aged=0&language

=en&guiLanguage=en 
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 01/09/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the attack in the Middle East  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116258.pdf 

  

 02/09/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the launch of direct talks on the Middle East 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116267.pdf 

  

 08/09/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the next steps at the UN concerning the 

advisory opinion on Kosovo  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116353.pdf 

  

10/09/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the adoption of the UN General Assembly 

resolution on the ICJ opinion on Kosovo  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116439.pdf 

 

17/09/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton ahead of the parliamentary elections in 

Afghanistan  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116588.pdf 

 

22/09/2010 

Middle East Quartet Statement  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116664.pdf 

 

22/09/2010 

Human rights failures in the Democratic Republic of Congo 

http://www.eutrio.be/pressrelease/olivier-chastel-human-rights-failures-democratic-republic-congo 

 

22/09/2010 

Statement delivered by EU High Representative Catherine Ashton on behalf on the E3+3  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116679.pdf 

 

24/09/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton on remarks made by Iranian President Mahmoud 

Ahmadinejad at the UN General Assembly 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116685.pdf 
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25/09/2010 

Remarks by High Representative Catherine Ashton at the informal meeting of EU Defence Ministers 

Ghent, 23 and 24 September 2010 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116710.pdf 

 

27/09/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the Middle East peace talks  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116778.pdf 

 

30/09/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton on events in Ecuador  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116856.pdf 

 

01/10/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton following her visit to the Middle East  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116860.pdf 

 

 05/10/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on elections in Bosnia and Herzegovina  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116889.pdf 

05/10/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the 10th anniversary of democratic changes in 

Serbia  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116890.pdf 

  

 07/10/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the pardon of Ethiopian opposition leader 

Birtukan Midekssa  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116917.pdf 

  

 08/10/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on Nobel Peace Prize being awarded to Liu 

Xiaobo  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116987.pdf 

 

 11/10/2010 

 Nouveau Chef de mission pour EUSEC RD Congo  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/FR/foraff/116991.pdf 
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 11/10/2010 

 Nouveau chef de mission pour EUPOL RD Congo  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/FR/foraff/116990.pdf 

 

 11/10/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the Kyrgyzstan elections  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116989.pdf 

 

 14/10/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the ratification of the Rome Statute of the 

International Criminal Court by the Republic of Moldova  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117068.pdf 

  

 18/10/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the removal of the Russian checkpoint from 

the village of Perevi in Georgia  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117147.pdf 

 

 20/10/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton and European Commissioner for Enlargement 

Stefan Füle on Ukraine before the European Parliament  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117230.pdf 

 

 25/10/2010 

 High Representative Catherine Ashton nominates the top management of the External Action Service 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/117313.pdf 

 

 01/11/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the referendum in Niger  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117525.pdf 

 

02/11/2010 

Statement by High Representative / Vice-president Mrs Catherine Ashton on the Côte d’Ivoire elections 

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1457&format=HTML&aged=0&language

=en&guiLanguage=en 
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 02/11/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the General Elections in the United Republic of 

Tanzania  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117530.pdf 

  

 08/11/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the Presidential Elections in the Republic of 

Guinea  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117582.pdf 

  

  

 08/11/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the Parliamentary elections in Azerbaijan  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117582.pdf 

  

 12/11/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the election of the speaker of the Iraqi 

Parliament  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117700.pdf 

  

 13/11/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the release of Aung San Suu Kyi  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117708.pdf 

  

 16/11/2010 

 EU High Representative Catherine Ashton appoints the Permanent Chair of the Political and Security 

Committee Policy  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117740.pdf 

  

 20/11/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the occasion of the Universal Children's Day  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117891.pdf 

 

 23/11/2010 

 Statement by EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy Catherine Ashton on North 

Korean attack on South Korean Island 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117954.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117530.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117530.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117530.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/117573.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/117573.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117582.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117582.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117582.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117700.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117700.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117700.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117708.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117708.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117740.pdf
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 23/11/2010 

 EU HR/VP Catherine Ashton appoints new Head of EU Delegation to WTO  

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/606&format=HTML&aged=0&langua

ge=en&guiLanguage=en 

  

 25/11/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the non-use of force commitment announced 

by Georgian President Saakashvili  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118001.pdf 

 

 30/11/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton and Commissioner Stefan Füle on the parliamentary 

elections in the Republic of Moldova  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118093.pdf 

 

01/12/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the second round of presidential elections in 

Côte d'Ivoire 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118116.pdf 

  

 02/12/2010 

 EU High Representative Catherine Ashton appoints EEAS Managing Director for Crisis Response  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118159.pdf 

  

 03/12/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the forest fires in northern Israel  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118198.pdf 

  

 04/12/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on Ivory Coast election results  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118213.pdf 

  

 05/12/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton welcoming the IAEA nuclear fuel bank  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118216.pdf 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/606&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
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http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118159.pdf
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 06/12/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the elections to the People's Assembly of 

Egypt  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118243.pdf 

 

06/12/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton and EU Commissioner for Development Andris 

Piebalgs on the Presidential Elections in Guinea  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118252.pdf 

 

07/12/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton on behalf of E3+3 after the talks with Iran  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118263.pdf 

 

08/12/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the announcement of preliminary results of 

elections in the Republic of Haiti  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118345.pdf 

08/12/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the Middle East Peace Process  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118344.pdf 

  

10/12/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton on Nobel Peace Prize winner Liu Xiaobo  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118406.pdf 

  

13/12/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton and European Commissioner for Enlargement 

Štefan Füle on Kosovo elections  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118432.pdf 

  

14/12/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the passing of Ambassador Holbrooke  

http://consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118462.pdf 

 

14/12/2010 

EU High Representative Catherine Ashton appoints two Managing Directors for the External Action Service  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118477.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118243.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118243.pdf
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http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118345.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118344.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118344.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118406.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118406.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118432.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118432.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118432.pdf
http://consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118462.pdf
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15/12/2010 

EU HR/VP Catherine Ashton - Statement on Ivory Coast, European Parliament Strasbourg, 15 December 

2010  

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/758&format=HTML&aged=0&lang

uage=en&guiLanguage=en 

  

 15/12/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on Sakharov Prize  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118505.pdf 

 

 15/12/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on recent bomb attacks in Chabahar 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118537.pdf 

  

 16/12/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the Middle East  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118541.pdf 

  

 17/12/2010 

 EU High Representative Catherine Ashton appoints Director of the European Union Situation Centre 

(SITCEN) for the External Action Service  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/esdp/118626.pdf 

  

 18/12/2010 

 EU High Representative Catherine Ashton welcomes the establishment of new coalition government in the 

Kyrgyz Republic  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118630.pdf 

  

  

  

 20/12/2010 

 SUDAN: EU to observe the South Sudan Referendum  

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1755&format=HTML&aged=0&language

=en&guiLanguage=en 

  

 20/12/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the presidential elections in Belarus  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118650.pdf 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/758&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/758&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/758&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/758&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118505.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118505.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118537.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118537.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118541.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118541.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/esdp/118626.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/esdp/118626.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/esdp/118626.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118630.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118630.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118630.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1755&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1755&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1755&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118650.pdf
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 21/12/2010 

 EU High Representative Catherine Ashton appoints two new Managing Directors for the External Action 

Service  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118656.pdf 

  

 21/12/2010 

 Statement by the High Representative, Catherine Ashton on the formation of a new Government of Iraq  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118659.pdf 

  

 23/12/2010 

 EU High Representative Catherine Ashton appoints the permanent chairs of several Working Groups in 

the Council  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118693.pdf 

  

 23/12/2010 

 Statement by Catherine Ashton, EU High Representative for Foreign Affairs, on ratification by the U.S. 

Senate of the START Treaty  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118696.pdf 

 

 23/12/2010 

 Joint Statement by EU High Representative Catherine Ashton and US Secretary of State Hillary Clinton on 

the post-Presidential Elections situation in Belarus 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118697.pdf 

 

 30/12/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the Khodorkovskii/Lebedev case  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118699.pdf 
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 Statements by the Spokesperson 

  

 19/01/2010 

 Chile Presidential elections, statement by spokesperson of High Representative Catherine Ashton  

 http://eeas.europa.eu/chile/docs/statement_ashton_210110_en.pdf 

  

 10/02/2010 

 Statement by the Spokesperson of the High Representative / Vice President Catherine Ashton on the 

situation in Sri Lanka  

 http://eeas.europa.eu/statements/docs/statement_ashton_sri_lanka_en.pdf 

  

 19/02/2010 

 Statement by the Spokesperson of the High Representative / Vice President Catherine Ashton on Niger  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/112931.pdf 

  

 25/02/2010 

 Statement by the Spokesperson of HR Catherine Ashton, on the death of Mr Tamayo in Cuba  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113057.pdf 

  

 26/02/2010 

 Statement by the Spokesperson of HR Catherine Ashton, on acts of violence in Chittagong Hill Tracts, 

Bangladesh 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113070.pdf 

  

 26/02/2010 

 Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton, on heritage sites in Hebron and Bethlehem  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113080.pdf 

  

 01/03/2010 

 Statement by the Spokesperson of HR Catherine Ashton, on Nigeria  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113083.pdf 

 

01/03/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton,on the rejection of Aung San Suu Kyi's appeal by 

the Supreme Court of Burma/Myanmar  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113102.pdf 

http://eeas.europa.eu/chile/docs/statement_ashton_210110_en.pdf
http://eeas.europa.eu/chile/docs/statement_ashton_210110_en.pdf
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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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http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/114008.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114126.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114126.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114127.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114127.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/114173.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/114173.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/114173.pdf
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11/05/2010 

Statement by the Spokesperson of HR Catherine Ashton on attacks in Iraq  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114396.pdf 

 

28/05/2010 

Statement by the spokesperson of High Representative Catherine Ashton on the flotilla sailing to Gaza  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114694.pdf 

 

02/06/2010 

Déclaration par la Porte-parole de la Haute Représentante Catherine Ashton sur la situation politique aux 

Comores  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114806.pdf 

 

 

04/06/2010 

Statement by the spokesperson of High Representative Catherine Ashton on the death of Floribert 

Chebeya Bahizire, Executive Director of the organisation "La Voix des Sans Voix"  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115001.pdf 

 

09/06/2010 

Statement by the spokesperson of High Representative Catherine Ashton on the Qatari mediation 

between Djibouti and Eritrea  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115019.pdf 

 

22/06/2010 

Statement by the Spokesperson of High Representative Catherine Ashton on Nagorno-Karabakh  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115451.pdf 

 

23/06/2010 

Statement by the Spokesperson of High Representative Catherine Ashton on terrorist attacks in Turkey  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115450.pdf 

 

25/06/2010 

Statement by the spokesperson of High Representative Catherine Ashton on Hong Kong  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115504.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114396.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114396.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114694.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114694.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114806.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114806.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114806.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115001.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115001.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115001.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115019.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115019.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115019.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115451.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115451.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115450.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115450.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115504.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115504.pdf
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30/06/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on the signature of the ECFA agreement between 

China and Taiwan  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115548.pdf 

 

02/07/2010 

Statement by the spokesperson of High Representative Catherine Ashton on the attack against the Data 

Darbar Sufi shrine in Lahore  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115611.pdf 

 

02/07/2010 

Statement by the Spokesperson of High Representative Catherine Ashton on the incident in Kosovo 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115647.pdf 

 

06/07/2010 

Statement by the Spokesperson of High Representative Catherine Ashton on Guinea Bissau  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115676.pdf 

 

08/07/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on the adoption of the Georgian Action Plan for 

Engagement for Abkhazia and South Ossetia  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115731.pdf 

 

16/07/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on the attacks in Iran  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115843.pdf 

 

16/07/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on the Political Crisis in the Maldives 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115849.pdf 

 

16/07/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on the murder of Rwandan politician  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115851.pdf 

 

16/07/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on death sentence in Gambia  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115852.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115548.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115548.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115548.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115611.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115611.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115611.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115647.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115647.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115676.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115676.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115731.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115731.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115731.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115843.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115843.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115849.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115849.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115851.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115851.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115852.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115852.pdf
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16/07/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on the expulsion of the acting Australian High 

Commissioner by Fiji  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115853.pdf 

 

19/07/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on suicide bombings in Iraq on Sunday 18 July 

2010  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115881.pdf 

 

22/07/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on President Al-Bashir  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115899.pdf 

 

02/08/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on the Referendum on the formation of the 

Government of National Unity in Zanzibar 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116076.pdf 

 

03/08/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton in support of U.N. international Gaza flotilla 

probe  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116097.pdf 

 

13/08/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on the bomb attack in Bogota  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116160.pdf 

  

24/08/2010 

Statement by the Spokesperson of High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security 

Policy on conviction of human rights defender Abdallah Abu Rahma  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116232.pdf 

 

25/08/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on explosions in Iraq  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116234.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115853.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115853.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115853.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115881.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115881.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115881.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115899.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115899.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116076.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116076.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116076.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116097.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116097.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116097.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116160.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116160.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116232.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116232.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116232.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116234.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116234.pdf


 

12562/11    123 

PRÍLOHA DG K  SK 

 

27/08/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on President Al-Bashir's visit to Kenya  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116239.pdf 

  

02/09/2010 

Statement by the spokesperson of the HR Catherine Ashton on the attacks in Lahore  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116270.pdf 

 

03/09/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on the outcome of the launch of Middle East 

peace talks  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116277.pdf 

 

04/09/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on the murder of police officers in Colombia  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116278.pdf 

 

10/09/2010 

Statement by the spokesperson of the HR Catherine Ashton on the suicide bombing in Vladikavkaz  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116426.pdf 

  

 10/09/2010 

 Statement by the spokesperson of the HR Catherine Ashton on Georgian prisoner in Abkhazia 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116458.pdf 

  

 14/09/2010 

 Statement by the spokesperson of the HR Catherine Ashton on the occasion of the appointment of 

Michelle Bachelet as the head of UN Women  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116496.pdf 

  

 17/09/2010 

 Statement by the spokesperson of the HR Catherine Ashton on Guinea  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116564.pdf 

 

18/09/2010 

Statement by the Spokesperson of the High Representative Catherine Ashton on the conviction of human 

rights defender Azimjan Askarov 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116602.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116239.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116239.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116270.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116270.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116277.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116277.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116277.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116278.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116278.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116426.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116426.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116458.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116458.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116496.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116496.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116496.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116564.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116564.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116602.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116602.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116602.pdf
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 24/09/2010 

 Statement by the spokesperson of High Representative Catherine Ashton on the bombing in Mahabad, 

Iran  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116684.pdf 

 

 01/10/2010 

 Statement by the spokesperson of High Representative Catherine Ashton on the bombing in Abuja, 

Nigeria  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116866.pdf 

  

 08/10/2010 

 Statement by the spokesperson of High Representative Catherine Ashton on the appointment of Admiral 

Bubu Na Tchuto  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116986.pdf 

 

 09/10/2010 

 Statement by the spokesperson of EU High Representative Catherine Ashton on the attack in Afghanistan  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116988.pdf 

  

 19/10/2010 

 Statement by the spokesperson of EU High Representative Catherine Ashton on the attack in Parliament 

in Chechnya  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/117180.pdf 

  

 20/10/2010 

 Statement by the spokesperson of the HR Catherine Ashton on the attack on the convoy of the UN 

Secretary General's Special Representative in Iraq  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117226.pdf 

  

 01/11/2010 

 Statement by the spokesperson of EU High Representative Catherine Ashton following the attack against 

worshipers at Our Lady of Salvation Church in Baghdad, Iraq  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117529.pdf 

  

 02/11/2010 

 Statement by the spokesperson of EU High Representative Catherine Ashton on possible execution of 

Sakineh Mohammadi-Ashtiani  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117531.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116684.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116684.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116684.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116866.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116866.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116866.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116986.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116986.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116986.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116988.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116988.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/117180.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/117180.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/117180.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117226.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117226.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117226.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117529.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117529.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117529.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117531.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117531.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117531.pdf
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 03/11/2010 

 Statement by the spokesperson of EU High Representative Catherine Ashton on the recent bomb attacks 

in Iraq  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117535.pdf 

  

 05/11/2010 

 Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on the attacks in Pakistan  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117546.pdf 

  

 08/11/2010 

 Statement by the spokesperson of Catherine Ashton, EU High Representative/Commission Vice-President 

on the human rights situation in Sudan  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117574.pdf 

  

 09/11/2010 

 Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on the announcement by Israel of a plan for the 

construction of new housing in East Jerusalem  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117590.pdf 

  

 10/11/2010 

 Statement by the Spokesperson of EU High Representative Catherine Ashton, on Western Sahara  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117686.pdf 

  

 12/11/2010 

 Statement by the Spokesperson of EU High Representative Catherine Ashton on a death penalty case in 

Pakistan  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117707.pdf 

  

 16/11/2010 

 Statement by the Spokesperson of EU High Representative Catherine Ashton, on Sudan  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117732.pdf 

  

 18/11/2010 

 Statement by the Spokesperson of EU High Representative Catherine Ashton, on Canada joining the UN 

Declaration on the Rights of Indigenous peoples  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/117804.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117535.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117535.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117535.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117546.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117546.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117574.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117574.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117574.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117590.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117590.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117590.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117686.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117686.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117707.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117707.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117707.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117732.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117732.pdf
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


 

12562/11    128 

PRÍLOHA DG K  SK 

 

 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


 

12562/11    129 

PRÍLOHA DG K  SK 

 

12/05/2010 

Local EU Statement on the death in custody of PUDEMO member Sipho Jele  

http://www.delswz.ec.europa.eu/whatsnew 

 

13/05/2010 

EU statement on Uzbekistan  

http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May/PC%20no.809%20-

%20EU%20reply%20to%20Amb.Venczel,%20Project%20Co-ordinator%20UZB.pdf 

 

13/05/2010 

EU statement in response to Amb. Venczel, OSCE Project Co-ordinator in Uzbekistan 

http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May 

 

18/05/2010 

Statement by the EU Special Representative and Head of Delegation to Afghanistan, Ambassador 

Vygaudas Usackas  

http://www.delafg.ec.europa.eu/en/downloadable_documents/Nov_2008/Press_Release/PR_1 

 

18/05/2010 

EU local statement on the executions in Gaza  

http://ukinbelarus.fco.gov.uk/en/news/?view=News&id=22265992 

 

21/05/2010 

Local EU Statement on raids on the "Tell the Truth" civic campaign in Belarus  

http://ukinbelarus.fco.gov.uk/en/news/?view=News&id=22265992 

 

27/05/2010   

Local EU Statement on Sudan  

http://ec.europa.eu/delegations/delsdn/en/eu_and_sudan/news19.html 

 

31/05/2010 

EU statement in response to the Head of the OSCE Centre in Bishkek, Ambassador Andrew Tesoriere  

http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May/PC%20no.811%20-

%20EU%20reply%20to%20Amb.Tresoriere,%20HoC%20Bishkek.pdf 

 

10/06/2010 

Local EU Statement on the law on TV and Radio in Armenia  

http://eeas.europa.eu/delegations/armenia/press_corner/all_news/news/2010/20100610_en.htm 

http://www.delswz.ec.europa.eu/whatsnew/EU%20Declaration%20on%20the%20death%20in%20custody%20of%20PUDEMO%20member%20Sipho%20Jele.pdf
http://www.delswz.ec.europa.eu/whatsnew
http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May/PC%20no.809%20-%20EU%20on%20UZB.pdf
http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May/PC%20no.809%20-%20EU%20reply%20to%20Amb.Venczel,%20Project%20Co-ordinator%20UZB.pdf
http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May/PC%20no.809%20-%20EU%20reply%20to%20Amb.Venczel,%20Project%20Co-ordinator%20UZB.pdf
http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May/PC%20no.809%20-%20EU%20reply%20to%20Amb.Venczel,%20Project%20Co-ordinator%20UZB.pdf
http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May
http://www.delafg.ec.europa.eu/en/downloadable_documents/Nov_2008/Press_Release/PR_18%20May%2010.pdf
http://www.delafg.ec.europa.eu/en/downloadable_documents/Nov_2008/Press_Release/PR_18%20May%2010.pdf
http://www.delafg.ec.europa.eu/en/downloadable_documents/Nov_2008/Press_Release/PR_1
http://www.maec.es/subwebs/Consulados/Jerusalen/es/Home/Documents/Executions%20in%20Gaza.doc
http://ukinbelarus.fco.gov.uk/en/news/?view=News&id=22265992
http://ukinbelarus.fco.gov.uk/en/news/?view=News&id=22265992
http://ukinbelarus.fco.gov.uk/en/news/?view=News&id=22265992
http://ec.europa.eu/delegations/delsdn/en/eu_and_sudan/news19.html
http://ec.europa.eu/delegations/delsdn/en/eu_and_sudan/news19.html
http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May/PC%20no.811%20-%20EU%20reply%20to%20Amb.Tresoriere,%20HoC%20Bishkek.pdf
http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May/PC%20no.811%20-%20EU%20reply%20to%20Amb.Tresoriere,%20HoC%20Bishkek.pdf
http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May/PC%20no.811%20-%20EU%20reply%20to%20Amb.Tresoriere,%20HoC%20Bishkek.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/armenia/press_corner/all_news/news/2010/20100610_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/armenia/press_corner/all_news/news/2010/20100610_en.htm
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28/06/2010 

Local EU statement on the results of the second autopsy of Khaled Said  

http://eeas.europa.eu/delegations/egypt/press_corner/all_news/news/2010/20100628_en.htm  

  

29/06/2010 

Local EU statement on Presidential Elections Somaliland  

http://www.delken.ec.europa.eu/en/news.asp?newsid=148 

  

23/07/2010 

Declaración conjunta de los Embajadores de la Unión Europea en Colombia y Venezuela sobre la ruptura 

de relaciones diplomáticas entre Venezuela y Colombia 

http://www.delven.ec.europa.eu/es/UltimasNoticias/Prensa2010/comunicado%20colombia%20venezuela

.doc 

 

28/07/2010 

Statement from European Union heads of mission in Pakistan following the crash of a passenger airliner 

near Islamabad 

http://www.delpak.ec.europa.eu/WHATSNEW/statement/EU%20Statement%20280710.doc 

 

11/08/2010 

Declaración conjunta de los jefes de las delegaciones de la Unión Europea y de los embajadores de los 

estados miembros en bogota y caracas sobre el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre 

Venezuela y Colombia 

http://eeas.europa.eu/delegations/colombia/press_corner/all_news/news/2010/declaracion11082010_es.

htm 

 

19/08/2010 

Local EU Statement on parliamentary by-elections in Chifubu and Luena in Zambia  

http://eeas.europa.eu/delegations/zambia/press_corner/all_news/news/2010/20100819_01_en.htm 

 

 

09/09/2010 

Local European Union Statement on the announcement of official dates for Nigerian general elections  

http://www.delnga.ec.europa.eu/ 

  

13/09/2010 

Déclaration conjointe des Chefs de mission de l'Union européenne et des Etats-Unis d'Amérique en 

République de Guinée 

http://ec.europa.eu/delegations/guinea/press_corner/all_news/news/2010/20100913_fr.htm 

http://eeas.europa.eu/delegations/egypt/press_corner/all_news/news/2010/20100628_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/egypt/press_corner/all_news/news/2010/20100628_en.htm
http://www.delken.ec.europa.eu/en/news.asp?newsid=148
http://www.delken.ec.europa.eu/en/news.asp?newsid=148
http://www.delven.ec.europa.eu/es/UltimasNoticias/Prensa2010/comunicado%20colombia%20venezuela.doc
http://www.delven.ec.europa.eu/es/UltimasNoticias/Prensa2010/comunicado%20colombia%20venezuela.doc
http://www.delven.ec.europa.eu/es/UltimasNoticias/Prensa2010/comunicado%20colombia%20venezuela.doc
http://www.delven.ec.europa.eu/es/UltimasNoticias/Prensa2010/comunicado%20colombia%20venezuela.doc
http://www.delpak.ec.europa.eu/WHATSNEW/statement/EU%20Statement%20280710.doc
http://www.delpak.ec.europa.eu/WHATSNEW/statement/EU%20Statement%20280710.doc
http://www.delpak.ec.europa.eu/WHATSNEW/statement/EU%20Statement%20280710.doc
http://eeas.europa.eu/delegations/colombia/press_corner/all_news/news/2010/declaracion11082010_es.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/colombia/press_corner/all_news/news/2010/declaracion11082010_es.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/zambia/press_corner/all_news/news/2010/20100819_01_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/zambia/press_corner/all_news/news/2010/20100819_01_en.htm
http://www.delnga.ec.europa.eu/
http://www.delnga.ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/delegations/guinea/press_corner/all_news/news/2010/20100913_fr.htm
http://ec.europa.eu/delegations/guinea/press_corner/all_news/news/2010/20100913_fr.htm
http://ec.europa.eu/delegations/guinea/press_corner/all_news/news/2010/20100913_fr.htm
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13/09/2010 

Local European Union Statement on Ethiopia 

http://www.deleth.ec.europa.eu/Press%20releases.htm 

 

13/09/2010 

Local EU Statement on the Legislative Elections in Ethiopia  

http://www.deleth.ec.europa.eu/Press%20releases.htm 

 

14/09/2010 

The European Delegation issues the following statement on behalf of the EU Heads of Missions in Nairobi  

http://www.delken.ec.europa.eu/en/news.asp?newsid=151 

 

07/10/2010 

Local EU Statement on the new Tuvalu government  

http://www.delfji.ec.europa.eu/en/press_release/07102010-Tuvalunewgovt.pdf 

 

18/10/2010 

Statement of EU Heads of Mission to Syria on the Martin Ennals Award presented to Mr. Muhannad al-

Hassani in Geneva  

http://eeas.europa.eu/delegations/syria/press_corner/all_news/news/2010/20101018_en.htm 

 

01/11/2010 

Local EU statement on Albania's national human rights institutions  

http://eeas.europa.eu/delegations/albania/press_corner/all_news/news/2010/20101101_01_en.htm 

 

03/11/2010  

Déclaration conjointe des Chefs de mission des Etats-Unis d'Amérique, de l'Union européenne et de ses 

Etats membres représentés en République de Guinée 

http://eeas.europa.eu/delegations/guinea/documents/press_corner/news/20101103_fr.pdf 

 

20/11/2010 

EU Local statement on the opening of new Southern African Development Community (SADC) house in 

Gaborone, Botswana  

http://www.delbwa.ec.europa.eu/publications/newsletters/EU%20local%20statement%20SADC.doc 

 

24/11/2010 

EU Heads of mission declaration on the political environment in Mogadishu  

http://eeas.europa.eu/statements/local/2010_11_eu_local_somalia_en.pdf 
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01/12/2010 

Local EU statement on the release of the final certified results for Ghazni province and the conclusion of 

Afghanistan’s 2010 parliamentary elections  

http://eeas.europa.eu/delegations/afghanistan/documents/news/20101202_01_en.pdf 

 

06/12/2010 

Eritrea and the European Union signed cooperation programmes worth over 50 Mio €  

http://www.deleri.ec.europa.eu/whatsnew/2010%2011%2024%20FA%20press%20release.doc 

 

16/12/2010 

EU Delegation in Eritrea, UN Resident Co-ordinator and UN Children's Fund  campaign against Female 

Genital Mutilation 

http://eeas.europa.eu/delegations/eritrea/press_corner/all_news/news/2010/20101214_en.htm 

 

22/12/2010 

Declaración local de la UE sobre el asesinato de Marisela Escobedo Ortíz 

http://eeas.europa.eu/delegations/mexico/documents/press_corner/declaracion_ue_asesinato_marisela_

escobedo_ortiz_es.pdf 

23/12/2010 

Local EU Statement on the Cook Islands new Government nomination  

http://www.delfji.ec.europa.eu/en/press_release/24122010_cooksgovt.pdf 

 

24/12/2010 

Local EU Statement on the Kingdom of Tonga new Government nomination  

http://www.delfji.ec.europa.eu/en/press_release/24122010_tongagovt.pdf 
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