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1. I det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 anges följande i avsnitt G-43: "Rådets 

ordförandeskap kommer varje år att höra Europaparlamentet angående ett 

planeringsdokument som rådet skall upprätta och överlämna före den 15 juni det berörda året 

om de viktigaste aspekterna och de grundläggande vägvalen när det gäller Gusp, inbegripet de 

finansiella konsekvenserna för Europeiska unionens allmänna budget och en utvärdering av 

de åtgärder som inletts år n-1." 

 

2. Vid sina möten den 1 respektive den 5 juli 2011 behandlade Kommittén för utrikes- och 

säkerhetspolitik det utkast till rapport som återges i bilagan. 

 

3. Mot bakgrund av ovanstående uppmanas Coreper att tillstyrka utkastet till rapport och att 

översända det till rådet för godkännande. 

 

___________ 
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INLEDNING 

Syftet med detta dokument är att presentera de åtgärder som utförts och den verksamhet som 

bedrivits under 2010 inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och att göra 

en utvärdering av åtgärderna och verksamheten hittills. I dokumentet presenteras också de 

synpunkter och viktigaste val som kommer att tjäna som vägledning för EU:s utrikespolitik under 

de kommande månaderna. Grunden för denna rapport är punkt 43 i det interinstitutionella avtalet 

från 2006 om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning. Rapporten är också ett uttryck för 

den höga representantens åtagande att bygga upp en vittomfattande dialog med Europaparlamentet 

när det gäller Europeiska unionens utrikespolitik, något som hon på nytt upprepade i sitt uttalande i 

juli 2010 om möjligheten till politiskt ansvarsutkrävande. 

FÖRSTA DELEN: INFÖR 2012 

År 2010 utgjorde en milstolpe för europeisk utrikespolitik, i och med att Lissabonfördraget trädde i 

kraft och att den europeiska avdelningen för yttre åtgärder inrättades. Dessa förändringar innebar ett 

lyckat slut på en tioårig debatt inom Europa om institutionsreformer. Samtidigt var det ett år som 

många gånger påminde oss om anledningen till att vi behöver en europeisk utrikespolitik. I en värld 

som är mer integrerad och globaliserad än någonsin tidigare ställs vi inför utmaningar som är allt 

mer olikartade men också allt mer förbundna med varandra: spridning, terrorism, organiserad 

brottslighet, regionala konflikter tillsammans med avbrott i energiförsörjningen och 

säkerhetskonsekvenserna av klimatförändringar. Vår utrikespolitik måste anpassas till detta och vi 

måste bli ännu bättre på att ta itu med upprinnelsen till dessa hot, ofta i instabila och avlägsna delar 

av världen. För att skapa förutsättningar för varaktig förändring behöver vi i allt högre grad använda 

oss av en helhetsstrategi och utnyttja alla de diplomati-, Gusp-, utvecklings- och handelsinstrument 

som står till vårt förfogande. Att genomföra en nyvitaliserad människorättsstrategi kommer att vara 

en viktig del av detta. 

Det är just som ett verktyg för detta ändamål som den europeiska avdelningen för yttre åtgärder 

utformades. På avdelningen sammanförs expertis inom diplomati, krishantering och 

utvecklingsfrågor. Det väsentliga förarbetet har gjorts: EEAS har inlett sin verksamhet och 

avdelningens högre ledning är utnämnd. Ändå bör man inte underskatta de utmaningar som är 

förenade med inrättandet av avdelningen och världen kommer inte att stå still och vänta på oss 

under tiden. Avdelningen måste få de resurser den behöver för att kunna spela sin tänkta roll. 
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Första punkten på dagordningen är den omvandling som nu sker i Mellanöstern och Nordafrika. 

Den är tveklöst av historiska proportioner. Få hade förutsett att Tunisien, Egypten och andra länder 

i regionen skulle förändras i en sådan hastighet och omfattning. Trots att det tragiska våldet 

fortsätter att drabba länder som Libyen och Syrien, har den s.k. arabiska våren skapat möjligheter 

för människor att skapa sig ett bättre liv och få tillbaka sin värdighet, med större respekt för 

mänskliga rättigheter, pluralism, rättssäkerhet och social rättvisa samt större välfärd. Detta är den 

största möjligheten på flera årtionden att stödja uppbyggnaden av ett demokratiskt, stabilare och 

fritt närområde till vår världsdel. Med rätt reaktion kan vi verkligen vara med och påverka hur 

händelserna utvecklar sig, samtidigt som vi till fullo erkänner det lokala egenansvaret. 

Europeiska unionen kan ge råd och hjälp, men den måste också lyssna till vad folket har för 

strävanden och vara medveten om att det bara är folket som kan avgöra sin framtid. Samtidigt kan 

vi ha ett avgörande inflytande. Partnerskapet kommer att ha fyra centrala beståndsdelar: övergång 

till demokrati och institutionsbyggande, värnande av mänskliga rättigheter, knytande av band med 

människor, bl.a. med det civila samhället, och främjande av hållbar tillväxt och ekonomisk 

utveckling. Det kommer också att krävas stabila personliga relationer med dem som leder 

förändringsprocessen. Här har den höga representanten varit tidigt ute och gjort besök i Egypten, 

Tunisien och andra länder i regionen, där hon förmedlat ett tydligt budskap om EU:s stöd. 

EU har redan lämnat mycket stöd, i form av humanitärt bistånd, stöd till institutionsuppbyggnad och 

stöd till förberedelser inför val. Under de kommande åren kommer vi att bygga vidare på detta. Det 

kommer att innebära stöd till tillväxt för alla och social rättvisa, bl.a. genom Europeiska 

investeringsbanken och Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling. Det kommer att 

inbegripa förbättrat marknadstillträde, så att handelsförbindelser kan stärkas i hela 

Medelhavsområdet. Det kommer att kräva tillräckliga och bättre inriktade ekonomiska medel. Det 

kommer också att ställa krav på större rörlighet i takt med att vi gör det enklare för enskilda 

människor, särskilt för ungdomar, att resa in i Europeiska unionen och skaffa sig erfarenheter där, 

samtidigt som man ser till att det förs en reglerad migrationspolitik och att man samarbetar mot 

olaglig migration. På längre sikt bör vi sträva efter att bygga upp djupgående och omfattande 

frihandelsområden i hela regionen. 
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Det kommer att krävas olika strategier för olika länder i regionen beroende på deras förhållanden 

och ambitioner. I de fall där ett land är berett att införa mer långtgående och snabbare reformer 

kommer EU:s gensvar att anpassas till detta. Unionen för Medelhavsområdet har en viktig uppgift 

som inramning för detta men behöver ny vind i seglen för att fullt ut kunna förverkliga sin potential. 

Förändringarna i hela arabvärlden har gjort det allt mer angeläget att nå framsteg i fredsprocessen i 

Mellanöstern. Vårt mål är fortfarande en rättvis och varaktig lösning på den israelisk-palestinska 

konflikten, där staten Israel och en oberoende, demokratisk, sammanhängande, suverän och 

livskraftig palestinsk stat lever sida vid sida i fred och säkerhet. Vi måste se till att den nuvarande 

händelseutvecklingen för oss närmare detta mål och inte längre bort. Europeiska unionen har under 

arbetet med våra samarbetspartner i Mellanösternkvartetten spelat en avgörande roll när det gäller 

att föra parterna samman. Detta engagemang kommer att fortsätta. Parallellt med diplomatiska 

insatser av detta slag står Europeiska unionen fortfarande beredd att ge det palestinska folket 

ytterligare politiskt och ekonomiskt stöd samt stöd till institutionsuppbyggnad. 

Även andra delar av vårt närområde kommer att ställas inför stora utmaningar under de närmaste 

månaderna. Europeiska unionen kommer att fortsätta att spela en central roll på västra Balkan. Det 

europeiska perspektivet bör fortsätta att fungera som en väl synlig ledstjärna mot större politisk 

integrering i takt med att minnet av såren från 1990-talets konflikt förbleknar. Trots att det i sista 

hand bara är länderna själva som kan utföra det hårda omvandlingsarbetet för att uppfylla 

europeiska villkor kommer EU att fortsätta att hjälpa till. Den dialog mellan Belgrad och Pristina 

som inleddes 2010 utgör en verklig möjlighet att ändra dynamiken, genom att främja samarbete, 

åstadkomma framsteg på vägen mot Europa och förbättra människors liv. EU kommer även 

fortsättningsvis att underlätta denna dialog. I Bosnien och Hercegovina har den höga representanten 

arbetat hårt i linje med den nya EU-strategin för att bryta det politiska dödläget. 
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I vårt östra grannskap kommer EU:s åtagande att främja säkerhet, demokrati och välfärd att fortsätta 

att vara av central betydelse. Situationen ser olika ut i olika delar av regionen. 

Händelseutvecklingen i Republiken Moldavien har under det senaste året varit uppmuntrande. I 

fråga om Transnistrien kommer EU, trots att signalerna inte är entydiga, att försöka utöka sin roll 

inom formatet för 5 + 2-överenskommelsen och trycka på för att de formella överläggningarna om 

en överenskommelse ska återupptas. Vad som hände efter presidentvalet i Vitryssland i december i 

fjol gav däremot EU inget annat val än kraftiga åtgärder. Och sex år efter den orangea revolutionen 

i Ukraina är framstegen i riktning mot ett öppnare och demokratiskt samhälle fortfarande inte 

entydiga. 2011 ger tillfälle till reflektion över det östra partnerskapet två år efter att det inleddes 

samt till analys av hur vi effektivast kan fortsätta vårt engagemang. EU:s svartahavssynergi har en 

viktig roll att spela men behöver en ny dynamik för att hela dess potential ska kunna förverkligas. 

I Georgien är EU fortfarande engagerat på nära håll, bland annat genom EU:s övervakningsuppdrag 

och som en av ordförandena vid Genèvesamtalen om utbrytarregionerna Sydossetien och 

Abchazien. Det skulle också kunna finnas utsikter till att utvidga vårt engagemang till situationen i 

Nagorno-Karabach. 

Ett stabilt strategiskt partnerskap med Ryssland fortsätter att vara av avgörande betydelse när det 

gäller att gripa sig an dessa och andra problem i vårt östra grannskap och de viktigaste frågorna på 

den internationella arenan. Vårt samarbete med Ryssland måste baseras på ett principiellt 

engagemang, som utgår från strävan efter att tillvarata gemensamma intressen, samtidigt som EU 

står fast vid sina värderingar och på ett verkningsfullt sätt kan ta upp meningsskiljaktigheter. 

Längre bort är den globala ordningen stadd i en snabbare förändring än någonsin tidigare. 

Globaliseringen gör, tillsammans med följdverkningarna av ekonomi- och finanskrisen, att 

förskjutningen i politisk och ekonomisk tyngd till de nya tillväxtmakterna i Asien, Latinamerika och 

på annat håll går snabbare. Dessa länder kommer i allt högre grad att ha ett avgörande inflytande på 

frågor som är angelägna för hela världen, däribland ekonomisk tillväxt, handel, klimatförändring 

och säkerhetsfrågor. Processen har redan kommit långt när det gäller att modernisera och reformera 

uppbyggnaden av internationella institutioner, som Förenta nationerna och Internationella 

valutafonden, så att de återspeglar dessa fakta. Under det senaste året har EU, under den höga 

representantens ledning, ägnat betydande ansträngningar åt att stärka EU:s deltagande i FN:s arbete. 

Efter antagandet av FN:s generalförsamlings resolution 65/276 kommer EU att göra det mesta 

möjliga av de nya möjligheterna. 
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Under det senaste årtiondet har Europeiska unionen byggt upp strategiska partnerskap med de 

länder som kommer att ge form åt 2000-talet: Förenta staterna, Ryssland, Kina, Brasilien och 

Indien, samt dessutom Japan, Mexiko, Sydafrika, Sydkorea med flera länder. En av de viktigaste 

prioriteringarna för den höga representanten är att effektivisera dessa partnerskap. Hösten 2010 

inledde Europeiska rådet en reflektionsprocess, ledd av den höga representanten, om hur vi kan 

använda bestämmelserna i Lissabonfördraget för att åstadkomma detta. Denna process kommer att 

fortlöpa även under 2011. I år kommer det även att ges flera möjligheter att omsätta slutsatserna i 

praktisk handling, bland annat genom toppmöten med Kina och Indien. Vi måste utnyttja sådana 

tillfällen till att jämka samman våra målsättningar i ekonomiska och politiska frågor. Under de 

senaste månaderna har till exempel vår och Indiens gemensamma dagordning i säkerhetsfrågor 

vuxit i omfattning, bland annat genom närmare kontakter på terrorismbekämpningsområdet och 

mellan militärstaber. 

Den iranska kärnteknikfrågan ger fortfarande Europeiska unionen, och världssamfundet som helhet, 

anledning till djup oro. Vi kommer, tillsammans med de sex länder som är närmast berörda, att 

fortsätta med vår tvåspårsstrategi, varigenom Iran utsätts för påtryckningar, om landet underlåter att 

leva upp till de krav som fastställts av FN:s säkerhetsråd och Internationella atomenergiorganet och 

återgå till meningsfulla förhandlingar, samtidigt som Iran ges betydande incitament till att genom 

förhandlingar stärka tilltron till arten av landets kärntekniska program. Alltsedan 2007 har 

sanktioner redan haft en betydande inverkan. Om Iran fortsätter på den inslagna vägen, kommer 

sådana påtryckningar att intensifieras, samtidigt som en dörr fortfarande står öppen för verklig 

dialog. Arbetet med att övertyga den iranska ledningen om att den måste inleda en meningsfull 

dialog har letts och kommer att ledas av den höga representanten tillsammans med Frankrike, 

Förenta staterna, Kina, Ryssland, Storbritannien och Tyskland. 

I Afghanistan och Pakistan är utmaningarna överväldigande. EU kommer att fortsätta att ge stöd till 

den valda regeringen i Afghanistan och att öka stabiliteten efter årtionden av vanskötsel och 

motsättningar. EU strävar mot ett långsiktigt perspektiv och stöder våra partner inom den 

internationella säkerhetsstyrkan (Isaf) och världssamfundet i vidare bemärkelse genom stöd inom 

områden där vi kan nå bäst resultat, bland annat genom Eupols utbildningsuppdrag. Vi är också 

angelägna om att fortsätta att stödja framväxten av ett kraftfullt och stabilt demokratiskt styre i 

Pakistan, främja ekonomisk tillväxt och motverka extremism. 
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I Afrika är läget mindre entydigt. Efter flera års svag tillväxt och dålig förvaltning sker nu verkliga 

förbättringar i många länder i Afrika. Det är uppmuntrande att Afrikanska unionen arbetar på en 

mer kraftfull roll vid lösningar på regionala problem. Icke desto mindre kvarstår det utmaningar, 

särskilt i Sudan, där skapandet av en ny stat i söder gör läget mer spänt, framför allt i Abyei. EU 

står berett att bistå under övergångsprocessen, men konflikter och politiskt våld fortsätter att 

långsamt sprida sig på många håll i världsdelen, bland annat i Somalia och i Sahelområdet. Läget i 

Zimbabwe är också fortsatt ömtåligt. Piratverksamhet inger allt fler länder världen över stor oro. 

Europeiska unionen kommer att vidmakthålla sin ambition genom det partnerskap med Afrikanska 

unionen som vi har byggt upp under senare år och genom våra militära och icke-militära uppdrag i 

regionen. 

För att kunna gripa oss an många av dessa utmaningar är det avgörande att vi stärker vår 

gemensamma säkerhets- och försvarspolitik, så att vi kan komma till rätta med bristande säkerhet 

på ett mer helhetsinriktat, övergripande sätt under hela konfliktcykeln. Nu när offentliga utgifter är 

satta under ordentligt tryck, kommer det vara av central betydelse att resurser används effektivt. 

Dessa begränsningar kan dock också fungera som en sporre för ett ytterligare förstärkande av 

GSFP, genom ökad sammanslagning och delning av militär nyckelkapacitet, för större kapacitet att 

planera och genomföra uppdrag och insatser och för integrering av civila och militära uppdrag och 

insatser. Medlemsstaterna lanserade nyligen en rad initiativ inom detta område, med utgångspunkt i 

de möjligheter som Lissabonfördraget ger. Arbetet med framtiden för Gusp kommer att fortsätta 

under hela 2011 och bygga vidare på bland annat tillvaratagna erfarenheter från tidigare. Samtidigt 

fortsätter våra GSFP-uppdrag att spela en viktig roll runtom i världen, än genom att motverka 

farorna med piratdåd utanför Somalias kust, än genom att bygga upp en rättsstat i Kosovo. De gör 

det också möjligt för oss att lära oss genom vårt arbete, vilket betyder att EU skaffar sig ny expertis 

inom områden som regional kapacitetsuppbyggnad till sjöss och reformering av säkerhetssektorer. 

Konfliktförebyggande insatser är också en viktig del av arbetet och tioårsjubileet för 

Göteborgsprogrammet utgör ett tillfälle till reflektion över EU:s alltmer omfattande arbete inom 

detta område och över den framtida inriktningar. 
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Problem kan inte lösas isolerat och det finns inga enkla lösningar. I en nutida sammankopplad 

värld, där teknik och marknader för människor samman i en tidigare aldrig skådad hastighet, är 

detta fallet mer än någonsin. Därför upptar nu frågor som it-säkerhet, en trygg energiförsörjning och 

säkerhetskonsekvenserna av klimatförändring mycket av den internationella dagordningen. Unionen 

står dessutom inför ännu en utmaning, att bygga upp en kraftfull gemensam utrikespolitik, som både 

är konsekvent och kan förändras snabbt nog för att forma händelseutvecklingen. 

Ändå är en europeisk utrikespolitik inte något valbart. Vi måste agera i utlandet för att våra 

intressen här hemma – säkerhet, välstånd och de värderingar kring vilka vi har byggt upp 

Europeiska unionen – kräver detta. Vi måste också agera kollektivt, med fullt engagemang från 

samtliga medlemsstaters sida, eftersom de frågor vi står inför är alltför komplexa för att kunna lösas 

med unilaterala åtgärder och eftersom vi genom att agera tillsammans kan låta vår gemensamma 

vikt ge utslag. Händelserna i det södra grannskapet har tjänat som en kraftfull illustration av dessa 

grundläggande sanningar. Under året som kommer, och även därefter, kommer Europeiska unionen 

att fortsätta att bygga upp en sådan utrikespolitik som återspeglar vår unions mångskiftande och 

olikartade karaktär, samtidigt som den uppbådar den enhet, konsekvens och samstämmighet som 

krävs för verkningsfulla åtgärder, samt att vidareutveckla EU strategiska vision inom området yttre 

förbindelser. 
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ANDRA DELEN: TILLBAKABLICK PÅ 2010 

2010 – en översikt 

Europeiska unionens höga representant
1
 för utrikes frågor och säkerhetspolitik (nedan kallad den 

höga representanten) har en post som utgör en hörnsten i Lissabonsystemet inom området för yttre 

förbindelser och det viktigaste nya inslaget under 2010 inom unionens utrikespolitik. Inom Gusp-

området utövar den höga representanten de uppgifter som tidigare utfördes av det halvårsvis 

roterande ordförandeskapet, den höga representanten och kommissionären med ansvar för yttre 

förbindelser. Den höga representanten leder nu unionens gemensamma utrikes- och 

säkerhetspolitik, sitter som ordförande i rådet (utrikes frågor) och sörjer som förste vice ordförande 

i kommissionen också för enhetlighet i unionens yttre åtgärder. Under 2010 satt den höga 

representanten som ordförande vid 14 möten i rådet (utrikes frågor), varav två med 

försvarsministrarna och två med ministrarna för utvecklingsfrågor. 

                                                 
1
 Vid sitt informella möte den 19 november 2009 enades EU:s stats- och regeringschefer om att 

utnämna Catherine Ashton till hög representant inför Lissabonfördragets ikraftträdande  

den 1 december 2009. Den 4 december 2009 antog Europeiska rådet det formella beslutet om 

utnämning av den höga representanten. 
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Under 2010 stod tre huvudsakliga prioriterade frågor på EU:s utrikespolitiska dagordning. 

Den första prioriteringen och det viktigaste resultatet på institutionsområdet var inrättandet av en 

europeisk avdelning för yttre åtgärder (utrikestjänsten). Avdelningens uppgift är att stödja den 

höga representantens arbete inom ett brett mandat på området för yttre åtgärder, som bland annat 

omfattar att föra EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. Personalen inom utrikestjänsten 

kommer från Europeiska kommissionen, rådets generalsekretariat och EU-medlemsstaternas 

diplomatiska kårer. De arbetar i Bryssel och vid 137 delegationer runtom i världen. De har ett nära 

samarbete med kommissionen och olika medlemsstater. Utrikestjänsten ska fungera som en 

integrerad plattform som lyfter fram unionens gemensamma värderingar och intressen runtom i 

världen. Vid utfrågningen den 11 januari 2010, för att bekräfta hennes utnämning, fastslog den höga 

representanten att inrättandet av utrikestjänsten har högsta prioritet och förklarade att detta var en 

möjlighet som bara dyker upp en gång per generation, att bygga upp något som samlar alla 

beståndsdelar av vårt [EU:s] engagemang – politiskt, ekonomiskt och militärt – i syfte att 

genomföra en enhetlig strategi inom utrikespolitiken. 

Utrikestjänsten inledde formellt sin verksamhet den 1 december 2010, och intensivt 

förberedelsearbete under hela året föregick detta datum. I början av 2010 inrättades en 

högnivågrupp med uppgift att bistå den höga representanten vid inrättandet av utrikestjänsten.  

Den 25 mars lade den höga representanten vid ett möte i rådet (allmänna frågor) fram ett förslag till 

rådets beslut om inrättande av utrikestjänsten. Förslaget ändrades sedermera vid mötet i rådet 

(utrikes frågor) den 26 april. Formella samråd om förslaget ägde i form av fyrpartssamtal rum 

mellan den höga representanten, Europeiska kommissionen, det spanska ordförandeskapet för rådet 

och Europaparlamentet. I Madrid nådde de fyra parterna den 21 juni fram till en överenskommelse, 

som Europaparlamentet den 8 juli
2
 godkände i en omröstning och som därefter den 20 juli 

godkändes också av kommissionärskollegiet. Eftersom Europeiska kommissionen hade gett sitt 

godkännande och samråd med Europaparlamentet hade ägt rum, antog rådet (allmänna frågor) 

formellt rådets beslut den 26 juli. Under 2010, en övergångsperiod fram till dess att avdelningen 

hade inrättats, fick den höga representanten aktivt stöd i sitt arbete från det spanska och det belgiska 

ordförandeskapet. 

                                                 
2
  Europaparlamentet antog den 8 juli 2010 om en resolution om den europeiska avdelningen för 

yttre åtgärder (P7_TA-PROV(2010)0280). 
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Den 25 oktober utnämnde den höga representanten Pierre Vimont till verkställande 

generalsekreterare och David O’Sullivan till operativt ansvarig inom utrikestjänsten.  

Den 29 oktober kompletterade den höga representanten den höga ledningen i och med utnämningen 

av två biträdande generalsekreterare, Helga Schmid som biträdande generalsekreterare för politiska 

frågor och Maciej Popowski som biträdande generalsekreterare för interinstitutionella frågor. 

Den höga representanten och de nya institutionsstrukturerna sattes på prov i början av 2010 i 

samband med jordbävningen i Haiti
3
 i januari, som fick ett kraftfullt politiskt och humanitärt 

gensvar från unionens sida. Den höga representanten har gjort ett stort antal resor. Bland dessa 

märks ett viktigt besök i Mellanöstern (mars 2010), då hon var den första politikern sedan juni 2007 

som reste in i Gazaremsan från Israel, flera resor till Balkan, en resa till Indien (juni 2010), en till 

Georgien och Kazakstan (juli 2010) och en till Kina (september 2010). 

Den andra prioriteringen var det europeiska grannskapet. EU:s största prestation hittills var den 

central- och östeuropeiska utvidgningen. Under hela 2010 arbetade EU för att främja denna process 

och stödde länderna på västra Balkan på vägen mot ett förverkligande av sitt europeiska perspektiv. 

Under det gångna året fortsatte unionen att föra en dialog med länderna i det östra respektive södra 

grannskapet och visade att EU har förmåga att bidra till stabilitet och utveckling i dessa båda 

regioner. Den höga representanten och kommissionen inledde 2010 en genomgripande översyn av 

den europeiska grannskapspolitiken. 

Den tredje prioriteringen var EU:s arbete tillsammans med strategiska partner. I en värld där 

problemen är globala och maktförhållanden förskjuts fortsatte EU att investera i partnerskap med 

våra s.k. etablerade partner, som de med Förenta staterna, Ryssland, Japan och Kanada, men också 

med fokus på att utveckla våra förhållanden med stormakter som växer fram eller redan har vuxit 

fram, dvs. Brasilien, Indien, Kina, Republiken Korea och Sydafrika. Arbetet omfattade inte bara de 

ytterst viktiga bilaterala förhållandena utan också världsomspännande frågor som fredsprocessen i 

Mellanöstern och spridning av kärnvapen. 

                                                 
3
 Europaparlamentet antog den 10 februari 2010 en resolution om den jordbävning som 

drabbade Haiti (P7_TA-PROV(2010)0015). 
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A. Översikt över verksamheten i de olika regionerna 

Mellanöstern och det södra grannskapet 

Inga betydande framsteg gjordes under 2010 i den arabisk-israeliska konflikten
4
 
5
 
6
. Förenta 

staterna var förmedlare vid indirekta och därefter direkta förhandlingar mellan israeler och 

palestinier. Dessa samtal avbröts dock i slutet av september, eftersom det tillfälliga israeliska 

bosättningsstoppet löpte ut. Den höga representanten besökte på nytt det ockuperade palestinska 

området och Israel (i juli och september) i syfte att understödja parternas engagemang för 

förhandlingar. I rådets slutsatser från december 2010 efterlyste EU mycket snara framsteg i riktning 

mot en tvåstatslösning. EU beklagade att moratoriet inte förlängdes, upprepade sin uppmaning till 

samtliga parter att avhålla sig från provokativa och ensidiga åtgärder och våldshandlingar, angav 

unionens ståndpunkt om den centrala frågan om slutlig status och underströk vikten av intensifierad 

samordning inom Mellanösternkvartetten. EU erinrade om Berlinförklaringen och uttryckte på nytt 

sin beredvillighet att vid ett lämpligt tillfälle erkänna en palestinsk stat. EU uppmanade upprepade 

gånger enträget dem som håller den bortförda israeliska soldaten Gilad Shalit fången att utan 

dröjsmål släppa honom. 

                                                 
4
 Europaparlamentets antog den 10 mars 2010 en resolution om genomförandet av Goldstone-

rekommendationerna om Israel/Palestina (P7_TA-PROV(2010)0054). 
5
 Europaparlamentet antog den 11 mars 2010 en resolution om Gilad Shalit  

(P7_TA-PROV(2010)0066). 
6
 Europaparlamentet antog den 17 juni 2010 en resolution om Israels militära operation mot den 

humanitära konvojen och blockad av Gaza (P7_TA-PROV(2010)0235). 
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EU fortsatte att hysa allvarliga farhågor när det gäller den fortsatta bosättningsverksamheten, 

situationen i östra Jerusalem och reglerna för inresa till och utresa från Gazaremsan. EU fortsatte att 

på nytt upprepa sin åsikt att det enligt folkrätten är olagligt med bosättningar och att de är ett hinder 

för fred och utgör ett hot mot ett tvåstatslösning. EU uttryckte oro över läget i östra Jerusalem och 

erinrade också om att unionen aldrig har erkänt annekteringen av östra Jerusalem. När det gäller 

Gaza, vidhöll EU att det, trots vissa framsteg efter den israeliska regeringens beslut att lätta på 

avstängningen, bland annat genom att underlätta viss export från Gaza till EU, fortfarande krävdes 

ytterligare ansträngningar och kompletterande åtgärder, om man skulle kunna få till stånd en 

grundläggande politisk förändring som skulle göra att Gazaremsans ekonomi kan återhämta sig, 

samtidigt som hänsyn tas till Israels legitima betänkligheter på säkerhetsområdet. EU föreslog ett 

helhetspaket för Gazaremsan med särskild inriktning på att förbättra infrastrukturen vid 

gränsövergångsställen och på att förse de palestinska gränsmyndigheterna med utrustning och 

utbildning. Vikten av stöd till den privata sektorn framfördes på nytt. I fråga om försoning mellan 

de palestinska fraktionerna gjordes inga framsteg. 

EU fortsatte att bidra till palestinskt statsbyggande i linje med premiärminister Fayyads 

tvåårsplan, som har gett positiva resultat med den palestinska myndighetens förberedelser för att 

upprätta en stat inom en nära framtid. 

EU:s bilaterala förbindelser med Israel förblev starka, med en öppenhjärtig politisk dialog inom 

ramen för den nuvarande handlingsplanen. Egyptens politiska klimat under 2010 utmärktes av 

ytterst kontroversiella val till den lagstiftande församlingen, vilka fläckades av påstådda 

oregelbundenheter och valfusk. Associeringsrådet EU–Egypten upprepade vid sitt möte i april 2010 

sitt politiska engagemang för förbättrade bilaterala förbindelser baserade på ett fullständigt 

genomförande av handlingsplanen inom ramen för den europeiska grannskapspolitiken. Mot slutet 

av året gick dialogen i stå. 

Efter en relativt stabil period polariserades det politiska läget i Libanon under det andra halvåret 

kring en specialdomstol för Libanon som undersökte lönnmordet på premiärminister  

Rafiq al-Hariri. Vid mötet i associeringsrådet i juni 2010 uttryckte EU beredvillighet att närmare 

samarbeta med Libanon i fråga om landets reformplan från december 2009. 
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Arbetet med en ny handlingsplan EU–Tunisien som återspeglar Tunisiens beredvillighet att 

fördjupa sina relationer med EU och alla dess institutioner inleddes i juli 2010. Under andra halvan 

av december 2010 demonstrerade Tunisiens folk mot president Ben Alis styre. Regeringens 

repressiva reaktion hejdade inte demonstranterna och protesterna spred sig till flera städer med krav 

på reformer och Ben Alis avgång, något som gav en föraning om den mer omfattande 

protestutvecklingen i arabvärlden. 

I Libyen
7
 blev i slutet av året landets framtida kurs oförutsägbar på grund av spänningar mellan 

moderniserande och konservativa krafter. 

EU:s försök att lösa den iranska
8
 kärnteknikfrågan fortsatte med aktiv medverkan från den höga 

representanten när det gällde såväl påtryckningsspåret som dialogspåret (se vidare under B.1 – Icke-

spridning och avrustning). 

EU sände i mars ut en valanalysgrupp för att undersöka och rapportera om Iraks
9
 nationella val i 

mars. Plattformen för framtida förbindelser mellan EU och Irak breddades genom undertecknandet i 

januari 2010 av ett samförståndsavtal om energisamarbete, paraferandet under våren 2010 av ett 

utkast till partnerskaps- och samarbetsavtal och antagandet i november 2010 av det första fleråriga 

strategidokumentet för bistånd till Irak någonsin. Eujust Lex Irak fortsätter att tillhandahålla 

utbildning för den irakiska rättsstatssektorn. 

Jemen
10

, som redan var en av de fattigaste nationerna i arabvärlden och i praktiken en 

sönderfallande stat, upplevde fortsatta inre oroligheter. EU fortsatte sin helhetsstrategi, som antogs 

2009, och deltog i den multilaterala processen Jemens vänner. En fullvärdig EU-delegation 

upprättades i Sana i januari 2010. 

                                                 
7
 Europaparlamentet antog den 17 juni 2010 en resolution om avrättningar i Libyen  

(P7_TA-PROV(2010)0246). 
8
 Europaparlamentet antog den 8 september 2010 en resolution om mänskliga rättigheter i Iran, 

särskilt fallen Sakineh Mohammadi Ashtiani och Zahra Bahrami (P7_TA-PROV(2010)0310). 
9
 Europaparlamentet antog den 25 november 2010 en resolution om Irak: dödsstraffet (framför 

allt Tariq Aziz-fallet) och attackerna mot kristna samfund (P7_TA-PROV(2010)0448). 
10

 Europaparlamentet antog den 10 februari 2010 en resolution om situationen i Jemen  

(P7_TA-PROV(2010)0017). 
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Inom ramen för EU–Gulfstaternas samarbetsråd, som var det första mötet där den höga 

representanten var ordförande, antog man vid mötet i det gemensamma ministerrådet i juni 2010 ett 

nytt gemensamt handlingsprogram för fördjupat samarbete inom områden som nationalekonomi, 

miljöfrågor och utbildning. 

Efter att Marocko och EU 2008 antagit ett gemensamt dokument om en framskjuten ställning 

inleddes i december 2010 förhandlingarna om ett första utkast till den nya handlingsplanen  

EU–Marocko. 

I juni 2010 hölls på grundval av associeringsavtalet från 2005 det femte mötet i associeringsrådet 

EU–Algeriet, där de båda parterna enades om att med större framåtanda och större engagemang 

arbeta för att stärka sitt partnerskap. 

Vid det nionde mötet i associeringsrådet EU–Jordanien
11

 tillkännagavs en politisk 

överenskommelse om ett partnerskap för framskjuten ställning och slutförandet av tekniska 

förhandlingar om den nya handlingsplanen EU–Jordanien inom ramen för den europeiska 

grannskapspolitiken. Den nya handlingsplanen avspeglar den ambitiösa karaktär som partnerskapet 

mellan EU och Jordanien har och även den gemensamma djupa samförståndet om det ömsesidiga 

åtagandet för att uppnå en fördjupad integration, om takten i och omfattningen av de reformer som 

krävs och om det fortsatta stödet från EU för att undanröja vissa kvarstående hinder för 

utvecklingen av relationerna. 

EU fortsatte att föra en dialog med Syrien
12

 och försökte nå framsteg i fråga om 

undertecknandet av ett associeringsavtal, men inget beslut i frågan fattades från Damaskus 

sida. EU fortsatte att beklaga Syriens bristande samarbete med IAEA om olösta frågor 

rörande den påstådda kärnanläggningen i Dayr al-Zawr. 

                                                 
11

 Europaparlamentet antog den 9 september 2010 en resolution om situationen i Jordanfloden, 

särskilt det nedre flodområdet (P7_TA-PROV(2010)0314). 
12

 Europaparlamentet antog den 9 september 2010 en resolution om de mänskliga rättigheterna i 

Syrien, särskilt fallet Haythan al-Maleh (P7_TA-PROV(2010)0316). 
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Sekretariatet för unionen för Medelhavsområdet
13

 inrättades i Barcelona med samfinansiering 

från kommissionen. Trots den politiska låsningen mellan israeler och araber, vilken ledde till att 

toppmötet sköts upp, finns det fortfarande ännu inte utforskade möjligheter att det praktiska arbetet 

inom unionen för Medelhavsområdet kan fortsätta. Sekretariatet kommer att inrikta sig på de sex 

prioriteringar som fastställdes vid Paristoppmötet (2008): miljö och vatten, social- och civilfrågor 

(inbegripet civilskydd), energi (inbegripet förnybar energi), transporter och stadsutveckling, projekt 

för finansiering av samordning och näringslivsutveckling samt högre utbildning och forskning. 

Ryssland, det östra grannskapet och Centralasien 

Ryska federationen 

Flera exempel på positiv utveckling i förbindelserna mellan EU och Ryssland kunde konstateras 

under 2010. Exempel på denna utveckling var det formella inledandet av partnerskapet för 

modernisering, processen för slutförandet av bilaterala förhandlingar om Rysslands WTO-

anslutning, överenskommelsen om inställningen till ett eventuellt framtida avtal om undantag från 

viseringskrav samt två toppmöten
14

, vid vilka stämningen var mycket konstruktiv. Under 2010 

hölls över 30 formella politiska dialogmöten på olika nivåer. EU fortsatte att sträva efter att 

Ryssland, som en av unionens strategiska partner, ska omfattas av det regelbaserade 

internationella systemet. EU fortsatte att föra en dialog med Ryssland i många av de 

internationella frågor som återfinns högst upp på EU:s Gusp-dagordning, som Iran, Mellanöstern i 

vidare bemärkelse, Afghanistan och de utdragna konflikterna i det gemensamma närområdet, och 

konstaterade intresset av att nå framsteg i dessa frågor. EU fortsatte också att samarbeta med 

Ryssland i globala frågor som klimatförändring, terrorism, spridning av massförstörelsevapen, 

organiserad brottslighet, olaglig handel av alla slag samt trygg energiförsörjning. 

                                                 
13

 Europaparlamentet antog den 20 maj 2010 en resolution om en union för Medelhavet 

(P7_TA-PROV(2010)0192). 
14

 Europaparlamentet antog den 17 juni 2010 en resolution om slutsatserna från toppmötet 

mellan EU och Ryssland den 31 maj – 1 juni 2010 (P7_TA-PROV(2010)0234). 
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Under 2010 växte i allt högre grad "modernisering" fram som det centrala temat för president 

Medvedevs ämbetsperiod. I denna fråga har Ryssland fastställt att EU är landets naturliga partner. 

Det gjordes framsteg i arbetet med partnerskapet för modernisering mellan EU och Ryssland 

under 2010, vilket vittnar om att EU och Ryssland har ett stort ömsesidigt beroende och ett 

ömsesidigt intresse av närmare samarbete. 

Förhandlingarna om ett nytt avtal mellan EU och Ryssland fortsatte med fem 

förhandlingsomgångar under 2010. Det överenskomna målet är att ingå ett strategiskt avtal, som 

ska utgöra en övergripande ram för förbindelserna mellan EU och Ryssland under överskådlig 

framtid och bidra till utvecklingen av den potential som våra förbindelser har. Det bör möjliggöra 

en förstärkning av den rättsliga grunden och rättsligt bindande åtaganden inom alla förbindelsens 

huvudområden, vilka ingår i de fyra gemensamma områdena med tillhörande färdplaner som EU 

och Ryssland har enats om. EU fortsatte att framhålla vikten av balanserade framsteg inom alla 

förhandlingsområden, inbegripet behovet av materiella bestämmelser om med handel och 

investeringar. 

När det gäller yttre säkerhet, inleddes under 2010 informella förberedande samtal om ett nytt 

ramavtal om Rysslands deltagande i EU:s krishanteringsinsatser, med som utgångspunkt de positiva 

erfarenheterna av Rysslands deltagande i den militära Eufor Tchad/RCA-insatsen och 

samordningen med Eunavfor Atalanta. Den 1 juni 2010 undertecknade EU och Ryssland ett avtal 

om säkerhetsfrågor. 

På områdena mänskliga rättigheter, demokrati och rättsäkerhet och den inre utvecklingen i Ryssland 

fanns det anledning till fortsatt oro under 2010. Läget i Nordkaukasien och situationen för 

människorättsförsvarare som Oleg Orlov
15

 gav anledning till särskild oro. EU fortsatte att ta upp 

dessa frågor inom ramen för unionens politiska dialogmöten med Ryssland, bland annat vid 

toppmöten. Det hölls två omgångar av samråden mellan EU och Ryssland om mänskliga rättigheter 

2010. Vid dessa kunde EU ta upp sin oro i närmare detalj, bland annat enskilda fall samt mord på 

journalister och människorättsförsvarare. 

                                                 
15

 Europaparlamentet antog den 21 oktober 2010 en resolution om människorättssituationen i 

Nordkaukasien (Ryska federationen) och brottsutredningen mot Oleg Orlov 

(P7_TA(2010)0390). 
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Det östra grannskapet 

I och med Lissabonfördragets ikraftträdande blev 2010 också ett år för reflektion över det östra 

partnerskapet, som ett led i förberedelserna inför översynen av den europeiska 

grannskapspolitiken. Hittills har det östra partnerskapet knappt innefattat några Gusp-aspekter, men 

nu ökar dess koppling till den generella utrikespolitiken. Program som avser det bilaterala spåret 

inom partnerskapet syftar till att understödja absolut nödvändiga reformer och förtroendeskapande 

åtgärder som förutsättningar för konfliktlösning. Arbete med sådana åtgärder har gjorts inom ramen 

för Genèveprocessen i fråga om de georgiska
16

 
17

 konflikterna och aktivt gentemot regionen 

Transnistrien i Republiken Moldavien. Regeringen i Republiken Moldavien har också i sina 

uttalanden om Transnistrien-konflikten genomgående framhållit att de reformer som har genomförts 

med EU:s stöd kommer att bidra till att göra Moldavien mer lockande för utbrytarregionens 

befolkning. 

Det gjordes fortsatta framsteg i förhandlingarna med Ukraina
18

 
19

 
20

 om ett nytt associeringsavtal, 

där en integrerad del är ett djupgående och omfattande frihandelsavtal. EU fortsatte att hysa 

tillförsikt om att förhandlingarna skulle kunna slutföras före utgången av 2011, förutsatt att Ukraina 

visar prov på den politiska vilja som krävs för att lösa de olösta frågorna. Den höga representanten 

bevistade president Janukovytjs installationsceremoni i februari 2010 och Europeiska rådets 

ordförande Van Rompuy besökte Kiev i juli 2010. Ukraina återfick sin politiska och ekonomiska 

stabilitet under 2010 men det fanns farhågor om att denna stabilitet tillkommit på bekostnad 

av demokratiseringen, där tendensen var nedåtgående. Denna fråga stod fortfarande högt på 

dagordningen för samtal mellan EU och Ukraina. 

                                                 
16

 Europaparlamentet antog den 14 december 2010 en resolution om avtalet mellan EU och 

Georgien om förenklat utfärdande av viseringar (P7_TA-PROV(2010)0464). 
17

 Europaparlamentet antog den 14 december 2010 en resolution om avtalet mellan EU och 

Georgien om återtagande av personer utan uppehållstillstånd (P7_TA-PROV(2010)0472). 
18

 Europaparlamentet antog den 25 februari 2010 en resolution om situationen i Ukraina 

(P7_TA-PROV(2010)0035). 
19

 Europaparlamentet antog den 18 maj 2010 en resolution om makroekonomiskt stöd till 

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

 Europaparlamentet antog den 25 november 2010 en resolution om Ukraina  

(P7_TA-PROV(2010)0444). 
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Förhandlingarna med Moldavien
21

 
22

 om ett nytt associeringsavtal inleddes i januari 2010 och gick 

under hela året framåt med god fart. EU fortsatte att stödja Moldaviens reformprocess. Samtidigt 

deltog EU fortfarande intensivt i ansträngningarna för att lösa Transnistrien-konflikten, dock utan 

att det ledde till särskilt många synbara och påtagliga framsteg. Den 22 februari 2010 antog rådet 

(utrikes frågor) slutsatser om Republiken Moldavien och ett beslut om förlängning av restriktiva 

åtgärder mot ledningen i den moldaviska regionen Transnistrien, samtidigt som tillämpningen av 

dem tillfälligt upphävdes fram till september 2010. Därvid beklagade rådet också att inga verkliga 

framsteg mot en politisk lösning av Transnistrien-konflikten hade gjorts. 

EU:s engagemang i Sydkaukasus
23

 var fortsatt starkt under hela 2010 och den höga representanten 

träffade Georgiens president den 25 mars 2010 och Armeniens president den 27 maj 2010. Den  

17 juni 2010 undertecknades avtalet mellan EU och Georgien om viseringslättnader, följt av ett 

återtagandeavtal den 22 november 2010. Arbetet fortsatte också med att uppgradera 

avtalsförbindelserna med Armenien, Azerbajdzjan och Georgien, vilka ska bygga på principerna om 

delaktighet, differentiering och villkorlighet. I maj 2010 godkände rådet att förhandlingar om 

associeringsavtal skulle inledas med Armenien, Azerbajdzjan och Georgien. I rådets slutsatser av 

den 14 juni 2010 såg man fram emot inledandet av förhandlingarna om framtida associeringsavtal, 

bland annat om inrättandet av djupgående och omfattande frihandelsområden så snart länderna 

uppfyller de nödvändiga villkoren. Förhandlingarna med de tre enskilda länderna inleddes i juli 

2010 och har med god fart gått framåt sedan dess. EU:s övervakningsuppdrag i Georgien (EUMM) i 

Georgien fortsätter sitt arbete. 
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 Europaparlamentet antog den 21 oktober 2010 en resolution om genomförda reformer och 

utvecklingen i Republiken Moldavien (P7_TA-PROV(2010)0385). 
22

 Europaparlamentet antog den 24 november 2010 en resolution om ett protokoll till 

partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EG och Moldavien (P7_TA-PROV(2010)0428). 
23

 Europaparlamentet antog den 20 maj 2010 en resolution om behovet av en EU-strategi för 

Sydkaukasien (P7_TA-PROV(2010)0193). 
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Den inre händelseutvecklingen i Vitryssland
24

 gjorde det omöjligt för EU att gradvis intensifiera 

förbindelserna med landet innan händelserna i slutet av 2010 drastiskt förändrade 

framtidsutsikterna. Rådet antog den 25 oktober 2010 slutsatser, där det åter bekräftades att EU stod 

berett att fördjupa förbindelserna och ge stöd, under förutsättning att det skedde en positiv 

utveckling i fråga om demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet. Rådet var alltjämt oroat 

över demokrati- och människorättssituationen i landet, vilket gjorde att EU inte kunde helt upphäva 

de restriktiva åtgärderna mot vissa tjänstemän i Vitryssland. Den positiva tendensen avbröts av 

presidentvalet i Vitryssland den 19 december, där myndigheterna tog till våldsamma kraftåtgärder. 

Detta gav upphov till en stark reaktion från EU. Den 20 december gjorde den höga representanten 

ett kritiskt uttalande, vilket den 23 december följdes av ett gemensamt uttalande från den höga 

representanten och Förenta staternas utrikesminister Hillary Clinton om läget efter valet. 

Centralasien 

Under hela 2010 fortsatte genomförandet av EU:s strategi för Centralasien, genom bland annat 

politisk dialog och tekniskt samarbete. I april 2010 var ett ministermöte mellan EU och Centralasien 

inriktat på gemensamma hot och utmaningar som terrorism, människohandel och 

narkotikasmuggling, icke-spridning och trygg energiförsörjning. Det hölls också flera andra 

politiska möten på hög nivå under året. I juni 2010 noterades det i den andra gemensamma 

lägesrapporten från rådet och kommissionen om genomförandet av Centralasienstrategin, vilken 

överlämnades till Europeiska rådet, att genomförandet var i full gång och att man bör inrikta sig 

mer på att i högre grad synliggöra EU:s insatser i regionen och på att intensifiera samarbetet om 

politiska frågor. Ett flertal kontakter om situationen i regionen ägde rum mellan EU:s särskilda 

representant för Centralasien och länderna i regionen samt med tredje parter. 
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 Europaparlamentet antog den 10 mars 2010 en resolution om situationen för det civila 

samhället och nationella minoriteter i Vitryssland (P7_TA-PROV(2010)0055). 
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EU var fortfarande oroat över människorättssituationen i Centralasien och dessa frågor togs upp 

vid alla möten på hög nivå med alla länder i fråga. I enlighet med strategin för Centralasien har EU 

upprättat människorättsdialoger med samtliga länder i regionen. Under hela 2010 hölls sådana 

samråd med de centralasiatiska länderna. När det gäller Uzbekistan, antog rådet efter en analys av 

situationen den 25 oktober 2010 slutsatser, där man välkomnade konstruktivt samarbete mellan EU 

och Uzbekistan inom flera områden, samtidigt som man uttryckte oro över människorättsläget i 

Uzbekistan. 

EU förde ett nära samarbete med FN, OSSE och andra internationella aktörer för att hjälpa 

Kirgizistan att hantera den politiska omvälvningen i april och oroligheterna i juni 2010. EU:s 

engagemang, där EU:s särskilda representant spelade en betydande roll, återspeglades i en rad 

offentliga uttalanden från EU:s höga representant och från ordförandeskapet. 

Västra Balkan 

Västra Balkan fortsatte att vara en fråga av högsta prioritet för EU under hela 2010. I februari 2010 

besökte den höga representanten Sarajevo, Pristina och Belgrad för att uppmuntra till politisk dialog 

och framsteg på vägen mot EU. Europeiska rådets ordförande Herman Van Rompuy besökte 

regionen med ett allmänt budskap om stöd för deras europeiska perspektiv. Regionen är mottagare 

av tre viktiga GSFP-uppdrag som i betydande omfattning bidrar till stabilitet, reformer av 

säkerhetssektorn och rättssäkerhet, nämligen EU:s polisuppdrag och Eufor Althea i Bosnien och 

Hercegovina och EU:s rättsstatsuppdrag i Kosovo (Eulex Kosovo). 

Den 8 november 2010 beslutade rådet att från och med den 15 december upphäva viseringskraven 

för medborgare i Albanien samt Bosnien och Hercegovina
25

. I december noterade rådet 

kommissionens avsikt att inleda en dialog med Kosovo om lättnader i viseringsbestämmelserna så 

snart alla villkor är uppfyllda och kommissionens avsikt att innan den inleder en sådan dialog 

meddela rådet sin bedömning av hur dessa villkor har infriats. 
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 Europaparlamentet antog den 7 oktober 2010 en resolution om tredje länder vars medborgare 

är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna (inklusive liberalisering av 

viseringsbestämmelserna för Albanien samt Bosnien och Hercegovina)  

(P7_TA-PROV(2010)0349). 
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Stabiliserings- och associeringsprocessen fortsatte att utgöra den övergripande politiska ramen för 

förbindelserna och förhandlingarna med länderna på västra Balkan. Rådet upprepade år 2010 att det 

entydigt och helhjärtat stöder det europeiska perspektivet för västra Balkan, vilket bekräftades vid 

högnivåmötet om västra Balkan i Sarajevo den 2 juni 2010, eftersom detta förblir grundläggande för 

stabilitet och försoning i regionen samt för dess framtid. Rådet bekräftade också behovet av rättvis 

och sträng villkorlighet inom ramen för stabiliserings- och associeringsprocessen och i enlighet med 

den förnyade konsensus om utvidgningen som godkändes av Europeiska rådet den 14 och 15 

december 2006. 

EU upprepade vikten av regionalt samarbete och goda grannförbindelser i processen för 

närmande till EU. Trots att det under 2010 gjordes stora framsteg, kvarstod utmaningar för alla. 

Bland dessa finns en konstruktiv politisk dialog, en starkare rättsstat med bland annat tryggad 

yttrandefrihet, bekämpande av korruption och organiserad brottslighet, rättsväsendets effektivitet 

och oberoende, förbättrad administrativ kapacitet samt behandling och lösning av ännu olösta 

bilaterala frågor. Den sydösteuropeiska samarbetsprocessen (SEECP) spelade en positiv roll i detta 

sammanhang. Det regionala samarbetsrådet fortsatte att stärka samarbetet i regionen kring ett antal 

centrala frågor. 

Under 2010 gjorde Kroatien stora framsteg i anslutningsförhandlingarna, vilka gick in i sin slutfas. 

Rådet uppmuntrade Kroatien att lösa alla kvarstående bilaterala frågor, särskilt gränstvister, med 

tanke på vikten av goda grannförbindelser. 

Efter Serbiens ansökan om EU-medlemskap 2009 anmodade rådet den 25 oktober 2010 

kommissionen att utforma ett yttrande. 

Stabiliserings- och associeringsavtalet EU–Montenegro trädde i kraft den 1 maj 2010. Europeiska 

rådet gav Montenegro status som kandidatland den 16 december 2010. 

Genomförandet av interimsavtalen mellan EU och Bosnien och Hercegovina samt mellan EU och 

Serbien – som trädde i kraft den 1 februari 2010 – fortsatte i avvaktan på att alla förfaranden för 

ikraftträdandet av stabiliserings- och associeringsavtalet ska slutföras. 
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I fråga om Bosnien och Hercegovina
26

 manade rådet på nytt i december 2010 efter valen den 3 

oktober till en konstruktiv politisk dialog avsedd att bygga upp en samsyn på landets framtid och 

förankra EU-dagordningen som en central del av regeringsprogrammet. EU:s polisuppdrag i 

Bosnien och Hercegovina arbetade vidare. Eufor Althea fortsatte att fungera effektivt och 

säkerhetsläget var i stort fortfarande lugnt och stabilt. EU bibehåller, genom sin särskilda 

representant och EU:s rättsstatsuppdrag i Kosovo (Eulex Kosovo), sin starka närvaro i Kosovo
27

 

och främjar respekt för mänskliga rättigheter, skydd för minoriteter samt skydd av kulturarvet och 

det religiösa arvet. Under 2010 var stöd till den politiska processen och bidrag till regionalt 

samarbete och stabilitet inslag i EU:s särskilda representants intresseområden. EU:s 

rättsstatsuppdrag i Kosovo (Eulex Kosovo) fortsatte att utföra sin betydelsefulla uppgift att verka 

för stabilitet. 

Rådet upprepade i december 2010 EU:s beredvillighet att underlätta en dialog mellan Belgrad och 

Pristina, vilken välkomnades i FN:s generalförsamlings resolution 64/298, med syftet att främja 

samarbete och framsteg på vägen mot EU och förbättra människors liv. Dialogprocessen kommer i 

sig att utgöra en faktor för fred, säkerhet och stabilitet i regionen. Rådet välkomnade Pristinas och 

Belgrads åtagande att på denna grund föra dialog och uppmanade dem att visa en konstruktiv anda. 

I december 2010 uppmanade rådet starkt de politiska partierna i Albanien
28

 att bryta det nuvarande 

politiska dödläget – som rått sedan valen i juni 2009 – genom att inleda en konstruktiv och 

fortlöpande politisk dialog för att fortsätta arbetet med de reformer som EU kräver, vilket innefattar 

att se till att parlamentet fungerar väl. 
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 Europaparlamentet antog den 17 juni 2010 en resolution om Bosnien och Hercegovina 

(P7_TA-PROV(2010)0238). 
27

 Europaparlamentet antog den 8 juli 2010 en resolution om Kosovo  

(P7_TA-PROV(2010)0281). 
28

 Europaparlamentet antog den 8 juli 2010 en resolution om Albanien  

(P7_TA-PROV(2010)0282). 
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I före detta jugoslaviska republiken Makedonien fortsatte den stabila koalitionsregering som 

bildades 2008 att utföra sina åligganden. I sina slutsatser från december 2010 noterade rådet 

kommissionens rekommendation att inleda anslutningsförhandlingar och förklarade sin 

beredvillighet att återkomma till frågan under nästa ordförandeskap. 

Det är av central vikt att upprätthålla goda grannförbindelser, däribland att finna en ömsesidigt 

godtagbar förhandlingslösning på namnfrågan, under FN:s överinseende. 

Asien 

Eftersom Kinas
29

 inflytande i regionala och världsomspännande frågor fortsatt att växa, 

uppmuntrade EU Kina att hjälpa till att främja regional stabilitet, att spela en aktiv roll inom 

försöken att lösa regionala kriser och inom hanteringen av globala utmaningar. Under årets första 

del stod konsolideringen av våra bilaterala förbindelser inom den nya ramen efter 

Lissabonsfördragets ikraftträdande i fokus för detta. Kommissionskollegiets besök i Kina i maj och 

den första strategiska dialogen – också den i Kina – mellan statsrådet Dai Bingguo och den höga 

representanten i september bidrog till att stärka samförståndet. Inom ramen för en EU-översyn av 

unionens strategiska partner enades Europeiska rådet den 16 september om att Europa behöver främja 

sina intressen och värderingar gentemot Kina med större självsäkerhet och i en anda av reciprocitet och 

ömsesidig nytta. Detta utgjorde bakgrunden till det 13:e toppmötet mellan EU och Kina i Bryssel den  

6 oktober. EU hyser oro över den förvärrade situationen för de mänskliga rättigheterna i Kina. Kinas 

reaktion på beslutet att ge Nobels fredpris till den fängslade dissidenten Liu Xiaobo
30

 inverkade på de 

bilaterala förbindelserna mot slutet av 2010. 

Mot bakgrund av den pågående översynen av EU:s strategiska partner lade den höga representanten 

fram en första lägesrapport om det strategiska partnerskapet med Kina för Europeiska rådets 

decembermöte 2010. Tillsammans med de löpande kontakterna på hög nivå mellan de båda parterna 

kommer denna diskussion att tjäna som underlag för det 14:e toppmötet. 
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 Europaparlamentet antog den 25 november 2010 en resolution om Tibet – planer på att göra 

kinesiskan till huvudsakligt undervisningsspråk (P7_TA-PROV(2010)0449). 
30

 Europaparlamentet antog den 21 januari 2010 en resolution om brott mot de mänskliga 

rättigheterna i Kina, särskilt fallet Liu Xiaobo (P7_TA-PROV(2010)0006). 
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Toppmötet mellan EU och Japan (den 28 april 2010) avlöpte väl. EU och Japan samarbetade under 

2010 i regionala enheter för återuppbyggnad i Afghanistan och beslutade att fortsätta att undersöka 

möjligheten till samarbete i fråga om kapacitetsuppbyggnad för afghansk polis och att anordna ett 

seminarium om kapacitetsuppbyggnad i Tadzjikistan med syftet att öka gränsförvaltningskapaciteten. 

Japan uttryckte för första gången intresse för a att bidra med civil personal till civila GSFP-uppdrag. 

Enheter från EU Navfor Atalanta och Japans maritima självförsvarsstyrkor interagerade med gott 

resultat. EU och Japan samordnade också sitt stöd till verksamheten vid det planerade regionala 

utbildningscentrumet i Djibouti och centrumen för informationsutbyte i Jemen, Kenya och Tanzania. 

Vid toppmötet mellan EU och Republiken Korea (den 6 oktober 2010) undertecknade EU ett 

frihandelsavtal med Sydkorea och uppvärderade sina förbindelser med Seoul till ett strategiskt 

partnerskap. Under 2010 utfärdade EU uttalanden där unionen fördömde nordkoreanska handlingar 

riktade mot Sydkorea, vilka ledde till att människor miste livet. 

I Afghanistan
31

 inleddes under 2010 genom London- och Kabulkonferenserna och Natos toppmöte i 

Lissabon den övergångsprocess som syftar till att stegvis lämna över ansvarsuppgifter till den afghanska 

regeringen. Det civila biståndet och det regionala samarbetet intensifierades också. För första gången 

utnämndes i Kabul en delegationschef/EU:s särskilda representant med dubbla arbetsuppgifter för 

att EU:s närvaro på plats skulle stärkas i enlighet med handlingsplanen. EU sände dessutom en 

valanalysgrupp till 2010 års parlamentsval i Afghanistan. EU:s polisuppdrag (Eupol Afghanistan) 

fortsatte att bidra till fred, säkerhet och trygghet för det afghanska folket i ett samhälle baserat på 

rättsstatsprincipen. 
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 Europaparlamentet antog den 16 december 2010 en resolution om en ny strategi för 

Afghanistan (P7_TA-PROV(2010)0490). 
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EU höll sitt andra ad hoc-toppmöte med Pakistan
32

 den 4 juni 2010. Till stöd för den strategiska 

dialogen enades EU och Pakistan om att utarbeta en femårig åtagandeplan med specifika mål för 

gemensamma insatser. EU reagerade snabbt på några av de värsta översvämningarna i Pakistans historia 

under sommaren 2010, vilka drabbade mer än 20 miljoner människor. Europeiska rådet enades den  

16 september 2010 om att utforma ett omfattande åtgärdspaket på kort, medellång och lång sikt på de 

humanitära, utvecklingsrelaterade och handelsrelaterade områdena. Den höga representanten och 

Pakistans utrikesminister stod den 15 oktober 2010 i Bryssel gemensamt värdar för ett möte i gruppen 

för vänner till ett demokratiskt Pakistan. I det gemensamma uttalandet efter mötet åtog sig Pakistan att 

reformera sin ekonomi och sina institutioner. 

Genomförandet av EU:s plan för förstärkta EU-insatser i Afghanistan och Pakistan inleddes 2010 mot 

bakgrund av tilltagande konflikter i båda länderna. 

Det viktigaste inslaget i förbindelserna mellan EU och Indien var en beslutsam satsning på att 

stärka den politiska och strategiska dimensionen av det strategiska partnerskapet, vilket fortfarande 

är otillräckligt utvecklat. Den höga representantens första Indienbesök i juni utgjorde en milstolpe i 

detta hänseende. I december 2010 hölls det elfte toppmötet mellan EU och Indien, med 

ordförandena Van Rompuy och Barroso som ordförande. Två viktiga steg på vägen mot ett stärkt 

politiskt och strategiskt förhållande var antagandet vid toppmötet av ett uttalande från EU och 

Indien om internationell terrorism samt avtalet om att inrikta ett konkret framtida 

säkerhetssamarbete mot terrorismbekämpning, it-säkerhet och åtgärder mot piratverksamhet. Vid 

samtliga dessa möten diskuterades även regionala kriser i Sydasien och andra globala frågor av 

gemensamt intresse. Under 2010 hölls också ytterligare ett möte inom ramen för 

människorättsdialogen mellan EU och Indien (vid vilket man till de indiska myndigheterna 

överlämnade en lista på tjugo framstående människorättsförsvarare vilkas situation EU följer noga) 

och man genomförde EU-beskickningarnas numera sedvanliga årliga besök i Kashmir. 
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 Europaparlamentet antog den 20 maj 2010 en resolution om religionsfrihet i Pakistan 

(P7_TA-PROV(2010)0194). 
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Mänskliga rättigheter fortsatte under 2010 att vara en viktig fråga inom ramen för förbindelserna 

mellan EU och Sri Lanka och EU drog i augusti in handelsmedgivanden inom GSP+-

arrangemanget, eftersom det inte fanns någon färdplan för hur landet ska kunna uppfylla sina 

internationella åtaganden. EU har icke desto mindre lämnat möjligheten till en ny dialog med 

Colombo öppen, med utgångspunkt i vissa sektoriella frågor av ömsesidigt intresse. 

EU fortsatte att tillämpa sin flerspårsstrategi gentemot Burma/Myanmar. Detta innebar att de 

restriktiva åtgärderna fortsatte att gälla, samtidigt som man fortsatte att ge humanitärt bistånd och 

utvecklingsbistånd. Dialog och kontakter fördes med myndigheterna inom ramen för Asem och 

Asean. EU fortsatte att stödja FN:s arbete. I linje med rådets slutsatser av den 26 april 2010 fortsatte 

EU sina ansträngningar för att föra en dialog med såväl myndigheterna i Burma/Myanmar som 

medlemmar av oppositionen och representanter för olika folkgrupper, däribland Aung San Suu Kyi, 

om landets politiska processer. EU beklagade att myndigheterna vid valen den 7 november inte 

vidtog de åtgärder som krävdes för att säkerställa en fri, rättvis och inkluderande valprocess. EU var 

fortsatt fast beslutet att bidra till en fredlig övergång till ett legitimt och civilt styrelseskick och att 

eftersträva alla politiska fångars frigivning. 

EU fortsatte på ministernivå sin politiska dialog med Asean med ett möte i maj 2010. Vid detta 

möte fastslog man på nytt den strategiska betydelsen av samarbetet och förbindelserna mellan EU 

och Asean. Vid detta tillfälle välkomnade ministrarna framstegen med att ändra avtalet om vänskap 

och samarbete i Sydostasien (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia), så att EU kan 

ansluta sig till avtalet, och de såg fram emot EU:s anslutning till avtalet. EU gjorde också avsevärda 

framsteg i förhandlingarna om partnerskaps- och samarbetsavtal med flera Aseanländer, framför allt 

med Filippinerna
33

 och Vietnam. Avtal med dessa båda länder har paraferats. EU bekräftade det 

strategiska målet regionbaserade frihandelsavtal men fortsatte samtidigt att försöka få till stånd 

bilaterala frihandelsavtal med berörda Aseanländer och beslöt att inleda förhandlingar med 

Malaysia
34

 och Singapore. 
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 Europaparlamentet antog den 21 januari 2010 en resolution om Filippinerna  

(P7_TA-PROV(2010)0007). 
34

 Europaparlamentet antog den 16 december 2010 en resolution om Malaysia: spöstraff 

(P7_TA-PROV(2010)0494). 
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Vid det åttonde Asem-toppmötet (Asien-Europa-mötet), som hölls i Bryssel den 4–5 oktober 2010 

mellan 46 stats- eller regeringschefer, Europeiska rådets ordförande, Europeiska kommissionens 

ordförande och Aseans generalsekreterare, tog man upp frågor som bättre global ekonomisk 

styrning, hållbar utveckling, globala frågor, regionala frågor, interpersonella relationer mellan Asien 

och Europa samt framtiden för Asem. Utöver det sedvanliga uttalandet från mötesordföranden 

utfärdades vid toppmötet också en deklaration om effektivare global förvaltning (Declaration on 

More Effective Global Governance), med syftet att uppmärksamma denna fråga inför G20-

toppmötet i Seoul. 

Afrika 

Under 2010 fortsatte EU att utveckla sitt strategiska partnerskap med Afrikanska unionen (AU) och 

afrikanska regionala organisationer. Den gemensamma Afrika–EU-strategin fortsatte att vara den 

huvudsakliga transkontinentala politiska ramen. Den andra handlingsplanen inom ramen för 

strategin (för perioden 2011–2013) antogs vid det tredje toppmötet
35

 mellan Afrika och EU i 

november 2010. Flera viktiga möten hölls under året, framför allt det tredje samrådsmötet mellan 

EU:s Kusp och AU:s kommitté för fred och säkerhet. 

När det gäller partnerskapet för fred och säkerhet, gjordes framsteg med möjligheten att ta den 

afrikanska freds- och säkerhetsstrukturen i bruk. Den allra första värdsdelsomfattande 

utbildningscykeln slutfördes med gott resultat och innefattade en utvärdering av AU:s kapacitet att 

planera, förvalta och genomföra en AU-ledd fredsfrämjande insats. 

Viktiga framgångar i fråga om demokratiskt styre och mänskliga rättigheter inbegrep inrättandet av 

EU:s och Afrikas plattform för dialog om förvaltningsfrågor, EU:s ekonomiska bistånd till AU:s 

fond för stöd i samband med val, bättre samordning mellan EU:s och AU:s valobservatörsuppdrag, 

anordnandet av seminarier inom det civila samhället om mänskliga rättigheter, en dialog två gånger 

om året mellan EU och AU om mänskliga rättigheter samt stöd till de afrikanska strukturerna för 

kollegial utvärdering. 
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 Europaparlamentet antog den 15 december 2010 en resolution om framtiden för det 

strategiska partnerskapet EU–Afrika efter det tredje toppmötet mellan EU och Afrika 

(P7_TA-PROV(2010)0482). 
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Under 2010 vidtogs ytterligare åtgärder för att stärka EU:s strategiska partnerskap med Sydafrika. 

Det tredje årliga toppmötet mellan Sydafrika och Europeiska unionen hölls den 28 september 2010 

och innebar en möjlighet att engagera Sydafrika som ledande aktör i Afrika och som potentiell 

brobyggare, i synnerhet i fråga om klimatförändring och inrättandet av ett effektivt multilateralt 

system. Andra viktiga möten under året inbegriper det möte på ministernivå inom den politiska 

dialogen som hölls i Bryssel den 11 maj 2010, med den höga representanten och den sydafrikanska 

utrikes- och biståndsministern som ordförande, samt den höga representantens Sydafrikabesök i 

oktober. 

I Sahelregionen fortsatte de sinsemellan nära förbundna säkerhets- och utvecklingsproblemen att göra 

sig gällande. Den olagliga handeln fortsatte och allt fler europeiska medborgare utsattes för attentat, 

kidnappades och dödades av al-Qaida i islamiska Maghreb under 2010. Säkerhetshoten mot flera stater i 

kombination med hittills olösta interna spänningar, staternas skörhet och begränsade kapacitet samt 

avsaknaden av möjligheter till utbildning och sysselsättning, särskilt för ungdomar, hämmade 

utvecklingsansträngningarna. Detta föranledde utarbetandet av en EU-strategi för säkerhet och 

utveckling i Sahel. Med utgångspunkt i befintliga insatser på nationell, bilateral och multilateral nivå 

kommer EU att föra ett nära samarbete med myndigheterna i regionens länder, det civila samhället och 

regionala och internationella organ, bland andra Afrikanska unionen och Västafrikanska staters 

ekonomiska gemenskap (Ecowas). 

Den politiska och säkerhetsmässiga situationen i Guinea-Bissau fortsatte att försämras genom ett 

militäruppror i april, som EU i kraftfulla ordalag fördömde, och utnämnandet därpå av personer 

med inblandning i författningsvidriga och på annat sätt olagliga händelser till de högsta militära 

befattningarna, något som också det bestämt förkastades av EU:s höga representant. Mot bakgrund 

av dessa negativa händelser beslutade EU att avsluta sitt GFSP-uppdrag EU SSR Guinea-Bissau 

samt att överväga inledandet av ett artikel 96-förfarande i enlighet med Cotonouavtalet och 

eventuella sanktioner. 



 

12562/11  gh/AL/chs 32 

BILAGA DG K   SV 

I Guinea förbättrades det politiska läget i och med de första fria valen med insyn sedan landets 

självständighet och installationen av en ny president i december. Dessa händelser utgjorde en viktig 

milstolpe på Guineas väg mot demokratisering och rättssäkerhet. Flera EU-instrument fortsatte att 

gälla: artikel 96-åtgärder samt restriktiva åtgärder inklusive sanktioner, ett vapenembargo och en 

frysning av egendom tillhörande medlemmar av den styrande militärregimen och personer med 

anknytning till dessa. 

I Elfenbenskusten
36

 godtog inte den sittande presidenten resultatet i andra omgången av det 

presidentval som hölls den 28 november, trots att världssamfundet gjorde det. Detta utlöste en 

allvarlig kris. EU stödde bestämt FN samt en afrikansk ledarroll och ett afrikanskt egenansvar, 

särskilt ansträngningarna från Ecowas och Afrikanska unionen. EU införde sanktioner mot den 

sittande presidenten och andra personer som var inblandade i olaglig, våldsam och antidemokratisk 

verksamhet och utvidgade i december 2010 förteckningen till att även omfatta såväl relevanta 

personer som enheter. 

EU var en nyckelaktör på Afrikas horn under 2010 och visade sitt fortsatta engagemang för 

området genom att anta rådets slutsatser i juni. I dessa uppmanades den höga representanten och 

kommissionen att lägga fram förslag till en övergripande EU-strategi för förbindelser med Afrikas 

horn. 

Under 2010 intensifierade EU sina ansträngningar för att bekämpa piratdåd utanför Somalias kust 

genom en helhetsstrategi, som omfattade GSFP-insatsen Eunavfor Atalanta och bekämpande av de 

bakomliggande orsakerna till piratverksamhet i Somalia (se avsnittet om insatserna i kapitel E 

nedan, Mer effektivt, kapabelt och samstämmigt). 

I Somalia medverkade EU aktivt och i nära samordning med FN och AU till att främja en fredlig 

och hållbar lösning på den somaliska krisen inom ramen för Djiboutiavtalet. EU förstärkte sitt 

engagemang för en helhetsstrategi för Somalia som inbegriper politiska, säkerhetsmässiga, 

utvecklingsrelaterade och humanitära aspekter. Unionen inledde ett GSFP-uppdrag med syftet att 

utbilda somaliska säkerhetsstyrkor (EUTM Somalia). 

                                                 
36

 Europaparlamentet antog den 16 december 2010 en resolution om situationen i 

Elfenbenskusten (P7_TA-PROV(2010)0492). 
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I Sudan dominerades dagordningen av valen i april 2010 och framför allt av 

folkomröstningen i januari 2011 om självbestämmande för Sydsudan. EU sände observatörer 

till valen och förberedelserna inför folkomröstningen, däribland väljarregistrering. EU 

fortsatte att stödja AU:s genomförandepanel på hög nivå för Sudan, som gav viktig hjälp till 

parterna i det övergripande fredsavtalet i deras förhandlingar om ännu olösta frågor och 

frågor efter folkomröstningen. Under 2010 var EU:s särskilda representant för Sudan främst 

inriktad på genomförandet av det övergripande fredsavtalet i Sudan, i synnerhet hållandet av 

allmänna val i april och förberedelserna inför folkomröstningen om Sydsudans 

självbestämmande i januari 2011 samt på Dohaförhandlingarna om uppnåendet av ett 

varaktigt och övergripande fredsavtal för Darfur. 

I fråga om Madagaskar
37

 beslutade rådet i juni, efter det att regeringen lagvidrigt hade störtats, att i 

överensstämmelse med artikel 96 i Cotonouavtalet vidta åtgärder som påverkade EU-biståndet. 

Dessa åtgärder kompletterade de som AU redan hade infört. EU stödde medlingsinsatsen från Södra 

Afrikas utvecklingsgemenskap (SADC). 

I regionen kring de stora sjöarna fortsatte förbindelserna mellan Demokratiska republiken 

Kongo
38

 
39

och Rwanda att förbättras. Den pågående fredsprocessen i östra delen av Demokratiska 

republiken Kongo fortsatte att vara politiskt och militärt komplicerad och situationen vad gäller 

mänskliga rättigheter och god förvaltning i landet fortsatte att vara allvarlig. EU fortsätter sitt 

engagemang för reformeringen av säkerhetssektorn genom två GFSP-uppdrag, Eusec och Eupol, 

vilkas mandat förlängdes och anpassades. EU:s särskilda representant för området runt de stora 

sjöarna fortsatte att svara för uppföljningen av de regionala politiska processerna i området runt de 

stora sjöarna (Goma, Nairobi, Juba och Burundi), inklusive mekanismer för tiden efter 

fredsprocessen. Dessutom var EU:s särskilda representant aktivt delaktig i viktiga och angelägna 

EU-frågor: kampen mot sexuellt våld i Demokratiska republiken Kongo, kampen mot olaglig 

exploatering av naturresurser och kampen mot FDLR i förskingringen. EU:s särskilda representant 

gav de båda GSFP-uppdragen i Demokratiska republiken Kongo (Eupol och Eusec) lokal politisk 

rådgivning. 

                                                 
37

 Europaparlamentet antog den 11 februari 2010 en resolution om situationen på Madagaskar 

(P7_TA-PROV(2010)0032). 
38

 Europaparlamentet antog den 17 juni 2010 en resolution om Demokratiska republiken Kongo: 

fallet Floribert Chebeya Bahizire (P7_TA-PROV(2010)0244). 
39

 Europaparlamentet antog den 7 oktober 2010 en resolution om brister i skyddet av de 

mänskliga rättigheterna och rättsskipningen i Demokratiska republiken Kongo  

(P7_TA-PROV(2010)0350). 
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Fredsprocessen i Burundi har också gått framåt. Rebellrörelsen FNL har avväpnats, demobiliserats 

och omvandlats till ett politiskt parti. 2010 års valcykel (presidentval, val till den lagstiftande 

församlingen samt lokalval) avlöpte väl, vilket bekräftades av det europeiska 

valobservatörsuppdraget. 

Amerika 

Under hela 2010 förstärktes det strategiska partnerskapet mellan EU och Förenta staterna 

ytterligare. Kontakterna mellan den höga representanten och utrikesminister Clinton var täta och 

intensiva. Detta var särskilt fallet efter jordbävningen i januari i Haiti och mobiliseringen av 

internationellt stöd för Pakistan efter översvämningskatastrofen vid mitten av året. 

Toppmötet
40

 mellan EU och Förenta staterna i Lissabon den 20 november 2010 var huvudsakligen 

inriktat på sysselsättning och tillväxt, globala utmaningar, våra medborgares säkerhet och 

utrikespolitik. Vid toppmötet framhölls it-säkerhet som en viktig säkerhetsutmaning och ett 

nyckelområde för EU:s och Förenta staternas samarbete och det inrättades en arbetsgrupp mellan 

EU och Förenta staterna för denna fråga. Vikten av Transatlantiska ekonomiska rådet, som 

sammanträdde den 17 december 2010, framhölls och dess roll för handelsfrämjande och 

sysselsättningsskapande lyftes fram. Vid toppmötet mellan EU och Förenta staterna gavs det också 

ett nytt mandat till att inom ramen för utvecklingsdialogen mellan EU och Förenta staterna ta fram 

en arbetsplan för bättre samarbete i fråga om biståndseffektivitet inför det fjärde högnivåforumet 

om biståndseffektivitet i Busan i november 2011. Toppmötet föregicks av ett ministermöte i EU:s 

och Förenta staternas energiråd, med den höga representanten/vice ordföranden och utrikesminister 

Clinton som ordförande. 

Irans kärntekniska program gav fortfarande såväl Europeiska unionen som Förenta staterna 

anledning till djup oro. Nära samråd mellan EU och Förenta staterna åtföljde Irans diskussioner 

med Frankrike, Förenta staterna, Kina, Ryssland, Storbritannien, Tyskland och EU:s höga 

representant. Både EU och Förenta staterna stödde kraftfullt antagandet av FN:s säkerhetsråds 

resolution 1929, varigenom de restriktiva åtgärderna mot Iran utökades. 

                                                 
40

  Europaparlamentet antog den 11 november 2010 en resolution om det kommande toppmötet 

mellan EU och USA samt Transatlantiska ekonomiska rådet (P7_TA-PROV(2010)0396). 
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Samarbetet mellan EU och Förenta staterna utvidgades till att även omfatta ett allt större antal 

krishanteringsinsatser, bland andra EUTM Somalia, Eunavfor Atalanta och EU:s 

rättsstatsuppdrag i Kosovo (Eulex), till vilket Förenta staterna bidrog med utstationerad personal. I 

Afghanistan inriktades ansträngningarna främst mot Eupol-samarbete med den kombinerade 

säkerhetsövergångsledningen för Afghanistan (CSTC-A), det av Förenta staterna ledda 

utbildningsuppdrag som nu är sammankopplat med Natos nya utbildningsuppdrag i Afghanistan. Ett 

avtal mellan EU och Förenta staterna om rymdsäkerhet ingicks den 18 november. Samarbetet 

mellan EU och Förenta staterna innefattade också utbildning och övningar. Förenta staterna var i 

juni observatör vid Milex 10, EU:s femte militära övning. 

EU och Förenta staterna fortsatte att föra ett nära samarbete om terrorismbekämpning, bland 

annat genom avtalet om ett program om spårande av terroristfinansiering. Dessutom inleddes 

förhandlingar om ett avtal om passageraruppgifter med utgångspunkt i förhandlingsmandat som 

antogs i december. 

Toppmötet mellan EU och Kanada
41

 i maj 2010 gav tillfälle till diskussioner om många olika 

ämnen. Diskussionerna omfattade en genomgång av den bilaterala dagordningen med fokus på de 

pågående förhandlingarna om ett övergripande ekonomi- och handelsavtal, samarbete inom området 

för utrikes- och säkerhetspolitik, internationella frågor och Kanadas ordförandeskap i G8. Under 

hela 2010 fortsatte Kanada att delta i EU:s GFSP-uppdrag i Afghanistan, de palestinska områdena 

och Kosovo. Kanadensiska observatörer deltog i EU-valobservatörsuppdrag i Sudan, Etiopien och 

Burundi. Rådet antog den 6 december ett förhandlingsmandat för ett uppgraderat ramavtal mellan 

EU och Kanada. 

                                                 
41

 Europaparlamentet antog den 5 maj 2010 en resolution om det kommande toppmötet mellan 

EU och Kanada (P7_TA-PROV(2010)0142). 
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De politiska förbindelserna med Latinamerika och Västindien
42

 fortsatte att stärkas under 2010. 

Det sjätte toppmötet mellan EU, Latinamerika och Västindien hölls i Madrid den 18 maj 2010 med 

deltagande av ordförandena för Europeiska rådet och Europeiska kommissionen samt den höga 

representanten. Vid toppmötet slutförde man förhandlingarna med Centralamerika om ett 

associeringsavtal, återupptog förhandlingarna med Mercosur om ett associeringsavtal efter ett 

långvarigt dödläge, lanserade investeringsmekanismen för Latinamerika (Laif), inrättade stiftelsen 

EU och Latinamerika/Västindien och antog en handlingsplan avsedd att främja genomförandet av 

konkret verksamhet på viktiga områden. I anslutning till toppmötet hölls ett antal viktiga möten, 

bland annat ett utrikesministermöte mellan EU, Latinamerika och Västindien. 

Vid toppmötet mellan EU och Mexiko (den 16 maj) godkändes formellt den gemensamma 

genomförandeplanen inom ramen för det strategiska partnerskapet mellan EU och Mexiko och man 

enades om vikten av att inleda sektorsvisa politiska dialoger om makroekonomiska frågor och 

säkerhetsfrågor. 

Vid toppmötet med Chile (den 17 maj) bekräftades att associeringsavtalet hade tillämpats med gott 

resultat. Man inriktade sig också på läget efter jordbävningen i februari 2010. 

Toppmötet med Mercosur (den 17 maj) resulterade, utöver återinledandet av förhandlingar om ett 

associeringsavtal, i åtaganden från ledarnas sida om att undvika protektionism, få till stånd ett 

närmare samarbete inom forskning och teknik och öka samarbetet inom internationella forum. 

Vid toppmötet med Andinska gemenskapen (den 19 maj) välkomnade man slutförandet av 

förhandlingarna om ett handelsavtal med Colombia och Peru och åtog sig att intensifiera samarbetet 

mot narkotika. 

Vid toppmötet med Centralamerika den 19 maj enades man om att intensifiera samarbetet i fråga 

om säkerhet och frågor som rör klimatförändring. 

                                                 
42

 Europaparlamentet antog den 5 maj 2010 en resolution om EU:s strategi för förbindelserna 

med Latinamerika (P7_TA-PROV(2010)0141). 
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Vid toppmötet mellan EU och AVS-ländernas forum för stater i Västindien (Cariforum) den 17 

maj stödde man den förnyade regionala politiska dialog som inletts tidigare under våren, fattade 

beslut om att inleda arbetet med en gemensam strategi för EU och Västindien och antog ett utkast 

till handlingsram. 

Den parlamentariska församlingen EU–Latinamerika (Eurolat) bidrog till toppmötet i Madrid 

genom att den 15 maj utfärda en serie rekommendationer om frågor som biregionalt samarbete, de 

regionala integrationsprocesserna, stiftelsen EULatinamerika och Västindien, migration, 

klimatförändring, förnybar energi och den finansiella krisen. 

Toppmötet mellan EU och Brasilien i juli 2010 utgjorde en bekräftelse på hållfastheten i våra 

strategiska förbindelser. Mötet var inriktat på klimatförändring, den internationella ekonomiska och 

finansiella krisen samt G20. Civila luftfartsavtal undertecknades och ett trilateralt samarbetsinitiativ 

med Moçambique på bioenergiområdet inleddes. 

Det femte mötet inom den politiska dialogen mellan EU och Kuba
43

 hölls den 10 juni i Paris. Man 

tog upp människorättsfrågor samt internationella agendor, särskilt klimatförändringen. Vid mötet i 

rådet (utrikes frågor) den 25 oktober fick den höga representanten i uppdrag att analysera av de 

åtgärder som vidtagits av den kubanska regeringen och att leda en reflektion om dessas 

följdverkningar för EU. Som en del av reflektionen fick den höga representanten i uppdrag att på 

grundval av den gemensamma ståndpunkten sondera terrängen och rapportera tillbaka om 

utvecklingen. 

Efter den tragiska jordbävningen i Haiti
44

 i januari 2010 mobiliserade EU betydande humanitärt 

bistånd och utvecklingsbistånd för den drabbade befolkningen. EU lämnade avgörande budgetstöd 

för att bevara regeringsverksamheten samt medel för bistånd till valprocessen. Den höga 

representanten besökte Haiti i mars 2010 och deltog tillsammans med kommissionärerna Piebalgs 

och Georgieva i mars 2010 i den internationella givarkonferensen i New York för att stödja 

återuppbyggandet i Haiti samt tillkännagav en gemensam EU-utfästelse på över 1,2 miljarder euro. 

                                                 
43

 Europaparlamentet antog den 11 mars 2010 en resolution om situationen för politiska fångar 

och samvetsfångar i Kuba (P7_TA-PROV(2010)0063). 
44

 Europaparlamentet antog den 10 februari 2010 en resolution om den jordbävning som 

drabbade Haiti (P7_TA-PROV(2010)0015). 
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Under året hölls möten i de gemensamma kommittéerna med Argentina, Mexiko och Chile. Vid 

mötet med Argentina antogs en gemensam arbetsplan för perioden 2010–2013 i syfte att fördjupa 

de bilaterala förbindelserna. Mötet med Mexiko möjliggjorde en bedömning av genomförandet av 

handlingsplanen inom ramen för det strategiska partnerskapet mellan EU och Mexiko. Den första 

människorättsdialogen med Mexiko hölls under året
45

. Med Chile var diskussionerna inriktade mot 

olika områden i de bilaterala förbindelserna, bland annat genomförandet av associeringen för 

utveckling och innovation. På subregional nivå sammanträdde EU och Andinska gemenskapen i 

mars 2010 och diskuterade flera aspekter av våra aktuella förbindelser, bland annat 

narkotikabekämpning, klimatförändring och läget inom EU:s samarbete. 

Vid Riogruppens ministermöte i New York i september 2010 diskuterades förutsättningarna för 

Gemenskapen för Latinamerikas och Västindiens stater (Celac). 

 

B. Att möta hot och globala utmaningar 

Icke-spridning och nedrustning 

Under hela 2010 fortsatte EU:s verksamhet på området att bygga på EU:s strategi från 2003 mot 

spridning av massförstörelsevapen
46

 och EU:s strategi från 2005 för kampen mot olaglig anhopning 

av och handel med handeldvapen och lätta vapen och ammunition till dessa
47

. Man inriktade sig på 

genomförandet av 2008 års handlingsplan mot massförstörelsevapen
48

, som syftar till att göra icke-

spridning till en övergripande prioritering i medlemsstaternas och EU:s politik, genom att höja 

medvetenheten, fastställa bästa praxis och främja bättre samordning. 

 

                                                 
45

 Europaparlamentet antog den 11 mars 2010 en resolution om upptrappningen av våldet i 

Mexiko (P7_TA-PROV(2010)0067). 
46

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

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

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

 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/03/st15/st15708.en03.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/06/st05/st05319.en06.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st17/st17172.en08.pdf
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EU fortsatte att stödja en universalisering av relevanta internationella fördrag och andra instrument 

samt en fullständig tillämpning av dessa. Detta skedde särskilt genom konkreta åtgärder och projekt 

som finansierades genom Gusp-budgeten
49

. EU fortsatte också att införliva icke-spridning av 

massförstörelsevapen
50

 och handeldvapen och lätta vapen
51

 i sina avtalsmässiga förbindelser med 

tredjestater. 2010 enades man om sådana klausuler med flera länder, bl.a. Vietnam, Filippinerna och 

Mongoliet. 

Massförstörelsevapen och bärare av sådana vapen 

EU bidrog till ett framgångsrikt resultat för 2010 års konferens för översyn av fördraget om icke-

spridning av kärnvapen och förblir engagerat i genomförandet av de handlingsplaner som antagits 

för fördragets samtliga tre bärande delar – icke-spridning, nedrustning och fredlig användning av 

kärnenergi – och de överenskommelser som uppnåtts om Mellanöstern. Under uppföljningen av 

konferensen för översyn av fördraget om icke-spridning av kärnvapen ökade EU sina 

ansträngningar att anordna ett EU-seminarium under 2011, i enlighet med rådets beslut 2010/799 av 

den 13 december 2010 till stöd för en förtroendeskapande process för att upprätta en zon i 

Mellanöstern som är fri från massförstörelsevapen och deras bärare. 

Förnyade ansträngningar av den höga representanten, tillsammans med Kina, Frankrike, Ryska 

federationen, Förenade kungariket och Förenta staterna, att engagera Iran i meningsfulla 

förhandlingar möttes av otillräcklig respons från Irans sida. Detta ledde till att FN:s säkerhetsråd 

antog ytterligare sanktioner, som kompletterades genom ytterligare EU-åtgärder. EU:s mål förblir 

att bygga upp långsiktiga förbindelser med Iran på grundval av förtroende och samarbete. Detta är 

avhängigt av framstegen i alla angelägna frågor, först och främst den kärntekniska frågan, men även 

terrorism, Irans hållning till fredsprocessen i Mellanöstern, regionala frågor och mänskliga 

rättigheter. 

                                                 
49

 Jfr bilagorna I och III [platshållare: en fullständig förteckning som ska tillhandahållas av 

utrikestjänstens arbetsgrupp för politisk samordning och yttre förbindelser.] 
50

 Mer information finns tillgänglig på utrikestjänstens icke-spridningsenhets webbplats: 

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

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

http://www.consilium.europa.eu/showpage.aspx?id=392&lang=en
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st17/st17186.en08.pdf
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När det gäller Nordkorea (Demokratiska folkrepubliken Korea)
52

, fortsatte EU med sitt starka stöd 

för sexpartssamtalen och fullständigt genomförande av FN:s säkerhetsråds resolutioner 1718 och 

1874. Unionen uppmuntrade till interkoreansk försoning samt regional stabilisering och 

kärnvapennedrustning på halvön. EU var fortfarande bekymrat över Nordkoreas externa 

spridningsverksamhet. EU erinrade om att det är nödvändigt att Nordkorea avstår från alla 

kärnvapen och de befintliga kärntekniska programmen på ett fullständigt, kontrollerbart och 

oåterkalleligt sätt
53

. 

EU fortsatte att främja ett tidigt ikraftträdande för fördraget om fullständigt förbud mot 

kärnsprängningar (CTBT) och antog ett rådsbeslut
54

 för att ytterligare stödja den verksamhet som 

bedrivs av den förberedande kommissionen vid organisationen för fördraget om fullständigt förbud 

mot kärnsprängningar (CTBTO). 

EU fortsatte också att stödja Internationella atomenergiorganet (IAEA) i Wien. EU förblir en 

central givare för kärnsäkerhetsfonden till förmån för över 50 länder i Afrika, Mellanöstern, 

Latinamerika och Asien och är berett att bidra avsevärt till IAEA:s kärnbränslebank och till en 

modernisering av IAEA:s laboratorium för kärnsäkerhetskontroller i Seibersdorf. 

Inom ramen för det globala partnerskapet kommer EU att kunna möta sitt åtagande för 2012 på 

en miljard euro; till dags dato över 800 miljoner euro i utbetalningar och 900 miljoner i åtaganden. 

Vad gäller konventionen om kemiska vapen (CWC) vidtogs åtgärder med anknytning till 

universalisering och fullständigt genomförande av konventionen. EU fortsatte arbeta på grundval av 

rådets beslut, som antogs i juli 2009 och som utgår från de positiva erfarenheterna från samarbetet 

mellan EU och Organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW). EU inledde också arbetet 

med sin ståndpunkt gällande framtiden för OPCW. 

                                                 
52

 Europaparlamentet antog den 8 juli 2010 en resolution om situationen i Nordkorea  

(P7_TA-PROV(2010)0279). 
53 Rådets förordning (EG) nr 1283/2009 av den 22 december 2009 om ändring av förordning 

(EG) nr 329/2007 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea.  

EUT L 346, 23.12.2009, s. 1–25. 
54

 Rådets beslut 2010/461/Gusp av den 26 juli 2010 om stöd för den verksamhet som bedrivs av 

den förberedande kommissionen vid organisationen för fördraget om fullständigt förbud mot 

kärnsprängningar (CTBTO) i syfte att stärka dess övervaknings- och kontrollkapacitet och 

inom ramen för genomförandet av EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen. 
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EU fortsatte att motverka hotet från biologiska vapen, ett hot som ger upphov till allt större oro i 

hela världen. Detta arbete bygger på två gemensamma åtgärder, den ena till stöd för konventionen 

om biologiska vapen (BTV-konventionen), vilken inbegriper ett antal projekt till stöd för 

universalisering, nationellt genomförande och förtroendeskapande åtgärder, och den andra till stöd 

för Världshälsoorganisationens verksamhet för biosäkerhet och bioskydd, vilken genomför de 

internationella hälsobestämmelserna, med beaktande av vikten av förebyggande åtgärder för 

biosäkerhet och bioskydd för den internationella säkerheten. EU började även utforma sina 

prioriteringar (förtroende för efterlevnad, nationellt genomförande och universalisering av 

konventionen) för ett framgångsrikt resultat vid 2011 års konferens för översyn av BTV-

konventionen och genomförde i detta syfte intensiva samråd i anslutning till 2010 års möte mellan 

de avtalsslutande staterna. 

Vad beträffar exportkontrollprocesserna stödde EU genomförandet av FN:s säkerhetsråds 

resolutioner 1540, 1673 and 1810 genom en gemensam åtgärd från rådet
55

 som syftar till att öka 

kompetens och färdigheter hos statstjänstemän i tredjeländer. Flera regionala workshoppar har 

medfinansierats av EU och dessa har möjliggjort en bedömning av specifika behov och brister i 

fråga om exportkontroll. 

EU fortsatte genomförandet av rådets beslut
56

 till stöd för Haag-uppförandekoden. Detta är det enda 

internationella instrumentet som rör missiler, vilka är de viktigaste bärarna för 

massförstörelsevapen. Det är av yttersta vikt att ta kontakter med stater som inte anslutit sig. 

EU fortsatte sitt arbete med ett utkast till internationell uppförandekod för att förstärka 

förtroendeskapandet och öppenheten i verksamheten i den yttre rymden, i samråd med 

tredjeländer. 

                                                 
55 Rådets gemensamma åtgärd 2008/368/Gusp, antagen den 14 maj 2008 (EUT L 127, 

15.5.2008, s. 78). 
56 Rådets beslut 2008/974/Gusp, antaget den 18 december 2008 (EUT L 345, 23.12.2008, s. 91). 
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Konventionella vapen: Handeldvapen och lätta vapen, truppminor och explosiva lämningar efter 

krig 

Medlemsstaternas exportkontrollpolitik för konventionella vapen styrdes fortfarande av rådets 

gemensamma ståndpunkt från december 2008, där det fastställs gemensamma regler för kontroll av 

exporten av militär teknik och utrustning. Genom genomförandet av denna gemensamma 

ståndpunkt tillämpar EU:s medlemsstater ansvarsfull och öppen kontroll av vapenexport. 

Under 2010 var EU särskilt aktivt när det gäller utåtriktade insatser för samt finansiering av och 

stöd till initiativ för att förstärka tredjeländers genomförande av effektiv vapenexportkontroll. EU 

fortsatte att stödja förhandlingarna om ett vapenhandelsfördrag och utförde intensiva utåtriktade 

insatser i hela världen
57

. Ett rådsbeslut om stöd till förhandlingarna om ett vapenhandelsfördrag 

antogs 2010. 

I linje med sin strategi från 2005 i denna fråga fortsatte EU att verka för en strikt kontroll av 

handeldvapen och lätta vapen inom alla multilaterala forum och i sin politiska dialog med 

tredjeländer. EU finansierade t.ex. utvecklingen av verktyg och teknik för att kontrollera och 

kvarhålla transportflygplan som misstänks medverka i olaglig handel med handeldvapen och lätta 

vapen
58

. Unionen gav också stöd till lagerhantering, insamling, registrering och rapportering av 

vapenöverföring och destruering av överskottslager på västra Balkan. 

                                                 
57

 Rådets beslut 2009/42/Gusp av den 19 januari 2009 om stöd till EU:s verksamhet för att bland 

tredjeländer främja processen mot ett vapenhandelsfördrag inom ramen för den europeiska 

säkerhetsstrategin (EUT L 17, 22.1.2009, s. 39) och rådets beslut 2010/336/Gusp av den 14 

juni 2010 om EU-verksamhet till stöd för vapenhandelsfördraget, inom ramen för den 

europeiska säkerhetsstrategin (EUT L 152, 18.6.2010, s. 14). 
58 Rådets beslut 2010/765/Gusp, antaget den 2 december 2010 (EUT L 327, 11.12.2010, s. 44). 
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EU fortsatte att främja universalisering och fullständigt genomförande av Ottawakonventionen om 

förbud mot truppminor och konventionen om klustervapen. Under 2010 deltog EU också aktivt 

i förhandlingarna om ett nytt protokoll om klustervapen till FN:s konvention om vissa 

konventionella vapen (CCW) och deltog som observatör vid den första konferensen mellan de 

avtalsslutande staterna till Oslokonventionen om klustervapen (Vientiane den 8–12 november 

2010)
59

. 

Terrorism 

Under 2010 tog EU upp terroristhotet inom ramen för FN samt i förbindelserna med tredjeländer 

och internationella organisationer. I detta vägleddes unionen av principen att effektiva åtgärder mot 

terrorism och skydd av mänskliga rättigheter, grundläggande friheter och rättsstaten är 

kompletterande mål som ömsesidigt främjar varandra. Vad beträffar tematiska områden 

prioriterades förebyggande åtgärder, kampen mot radikalisering och rekrytering och finansiering av 

terrorism, inom och utanför EU. 

Inom ramen för EU:s fortsatta stöd till FN:s globala strategi mot terrorism från 2006 och G8-

initiativ inom terrorismbekämpning, särskilt inom Rom-Lyon-gruppen, inledde EU ett initiativ i 

Centralasien i syfte att förstärka genomförandet av denna strategi och även förstärka det regionala 

samarbetet. 

Pakistan och Afghanistan, Sydostasien, Sahel, Jemen, Somalia, Afrikas horn och Centralasien stod 

fortfarande högt uppe på EU:s agenda för kampen mot terrorism. Sahel kom allt mer i fokus för EU, 

eftersom det var nödvändigt att reagera på det allt allvarligare säkerhetsläget och förhindra 

bortrövande av EU-medborgare. EU förstärkte också sin politiska dialog och sitt samarbete med 

tredjestater om kapacitetsuppbyggnad inom kampen mot terrorism. Dialoger hölls med Marocko, 

Ryssland, Japan, USA, Indien och FN. Stabilitetsinstrumentet förblev det viktigaste finansiella 

instrumentet till stöd för tredjeländernas insatser för att förebygga och bekämpa terrorism. 

                                                 
59

 Europaparlamentet antog den 8 juli 2010 en resolution om ikraftträdandet den 1 augusti 2010 

av konventionen mot klustervapen och EU:s roll (P7_TA-PROV(2010)0285).  
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Energitrygghet 

Med tanke på EU:s utsatta läge – exponerat genom den senaste tidens kriser – och unionens 

potential för förbättringar förblev energitryggheten ett centralt tema för EU under hela 2010. 

Lissabonfördragets ikraftträdande införde viktiga nya bestämmelser om energi, särskilt genom att 

fördraget föreskriver att unionens energipolitik ska syfta till att trygga unionens energiförsörjning. 

I november 2010 betonades genom kommissionens meddelande Energi 2010: En strategi för 

hållbar och trygg energiförsörjning de nära förbindelserna mellan energitrygghet och utrikes- och 

säkerhetspolitik. 

EU:s energiförbindelser med Ryssland fortsatte att kännetecknas av starkt ömsesidigt beroende, 

eftersom Ryssland fortfarande var EU:s viktigaste externa energileverantör och EU den främsta 

konsumenten av ryskt kolväte. Mekanismen för tidig varning på energiområdet mellan EU och 

Ryssland, som undertecknades i november 2009, kom till användning 2010, när tvister mellan 

Ryssland och Vitryssland tillfälligt påverkade överföringen av olja och gas genom Vitryssland till 

EU. Toppmötena mellan EU och Ryssland i maj–juni 2010 och i december 2010 samt mötet i 

EU:s och Rysslands ständiga partnerskapsråd i november 2010 var ändamålsenliga forum även för 

energitrygghetsfrågor. 

Trots sitt utträde ur energistadgefördraget 2009 fortsatte Ryssland under 2010 att på teknisk nivå 

delta i olika energistadgemöten. I november 2010 delgav Ryssland EU ett utkast till konvention för 

att garantera internationell energitrygghet. 

Inom ramen för ett förstärkt energisamarbete med EU anslöt sig Moldavien i maj 2010 till 

energigemenskapen och Ukraina avsåg att göra det i början av 2011. Detta utvidgade EU:s 

regelbaserade inre energimarknad till båda länderna och förstärkte därigenom energitryggheten. 

Arbetet med att integrera Ukrainas och Moldaviens energimarknader med EU:s framskred under 

2010. 
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Bilaterala energisamtal med andra tredjeländer fortsatte. Framför allt undertecknades ett 

samförståndsmemorandum med Irak i januari 2010. Den andra fasen i samarbetet mellan Euromeds 

energitillsynsmyndigheter, som omfattar energitillsynsmyndigheter i EU och sju arabländer, 

Israel och den palestinska myndigheten, inleddes 2010. 

Stärkta energitransportförbindelser förblev ett prioriterat område i EU:s strategi för Centralasien. 

Ytterligare stimulans för samarbetet skapades under hela året genom kontakter på hög nivå och 

tekniska möten i arbetsgrupperna. 

För att främja en bred spridning och en hållbar användning av förnybar energi blev EU fullvärdig 

medlem av internationella byrån för förnybar energi (Irena) genom att ratificera dess stadgar i juli 

2010. 

Klimatförändring och internationell säkerhet 

Under hela 2010 fortsatte genomförandet av 2008 års gemensamma dokument till Europeiska 

rådet
60

 från generalsekreteraren/den höge representanten Javier Solana och Europeiska 

kommissionen och de därpå följande slutsatserna från rådet. Detta genomförandearbete var inriktat 

på intensifierad dialog och förstärkt internationellt samarbete med andra multilaterala aktörer, 

systematisk dialog med tredje parter för att kartlägga potentiella regionala säkerhetsrisker i samband 

med klimatförändring samt på medvetandehöjande och en gemensam reaktion på 

klimatförändringens konsekvenser för säkerheten. Resultaten inbegrep en transatlantisk dialog med 

flera arbetsmöten och seminarier om klimatförändring och säkerhet för nordamerikanska och 

europeiska företrädare för regeringar, universitet och det civila samhället. 

EU:s kapacitet att hantera klimatförändring och internationell säkerhet fortsatte att utvecklas. EU:s 

informella styrgrupp för klimatförändring och internationell säkerhet fortsatte sitt arbete som det 

viktigaste forumet inom EU för diskussion och samordning rörande klimatförändring och 

internationell säkerhet. EU:s militära stab och Europeiska försvarsbyrån utforskade metoder för att 

minska GSFP-insatsernas miljökonsekvenser. 

                                                 
60

 Se Klimatförändring och internationell säkerhet (rådets dok. 7249/08). 
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I det bredare sammanhang som förhandlingarna gällande klimatförändringar utgör, uppmanade 

Europeiska rådet i mars 2010 efter konferensen i Köpenhamn EU att förstärka sin utåtriktade 

verksamhet i tredjeländer genom att ta upp klimatförändringen vid alla regionala och bilaterala 

möten, även vid toppmöten, samt inom andra forum såsom G20. Detta genomfördes på alla nivåer 

under 2010. 

EU:s nätverk för grön diplomati, som inrättades 2003, utförde viktigt förberedande arbete inför den 

16:e partskonferensen om klimatförändringar i Cancún i december 2010. 

C. Bidrag till en effektivare multilateral ordning 

EU konstaterade att globala utmaningar kräver globala lösningar och höll fast vid sitt odelade stöd 

till multilateralism, såsom det bekräftas i Lissabonfördraget. Under hela året inriktades insatserna på 

genomförandet av Lissabonfördraget. 

Förenta nationerna 

Förstärkningen av FN förblev ett centralt inslag i EU:s yttre åtgärder. Inom FN:s 65:e 

generalförsamling
61

 prioriterade EU internationell fred och säkerhet, miljö och hållbar utveckling, 

mänskliga rättigheter samt reform av FN-systemet. 

Sedan början av 2010 har EU försökt få till stånd en resolution i FN:s generalförsamling om EU:s 

medverkan i FN:s arbete, för att förverkliga EU:s yttre representation enligt Lissabonfördraget inom 

FN och samtidigt bevara EU:s observatörsstatus. Efter ett uppskjutande av åtgärderna den 14 

september 2010 inrättade den höga representanten en insatsgrupp för att garantera framgång i 

kampanjen. Man gjorde démarcher i tredjeländers huvudstäder under oktober och november 2010 

för att tydligt visa att EU åter hade inlett denna process. Vid slutet av denna första fas hölls 

allmänna samråd i New York den 22 november 2011. Med beaktande av de synpunkter och förslag 

som lämnades av FN-medlemmar under dessa samråd översändes den 9 december 2010 ett 

reviderat utkast till resolution till FN-medlemmarna. Med den nya texten som underlag inleddes en 

övergripande och global kampanj för att få stöd för det reviderade utkastet till resolution. 

                                                 
61

 Enligt dok. 10170/10. I sin resolution av den 20 mars 2010 utfärdade Europaparlamentet 

rekommendationer till rådet inför den 65:e sessionen i FN:s generalförsamling  

(P7_TA(2010)0084).  
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Under 2010 förblev genomförandet av principen om skyldigheten att skydda en huvudprioritering 

för EU i FN. EU fortsatte att diskutera och arbeta med genomförandet av konceptet inom EU samt 

inom medlemsstaternas instrument och politik. 

Med EU:s ledarskap tog FN ett beslutsamt steg i riktning mot ytterligare praktiskt genomförande 

och förbättring av konceptet skydd av civila vid väpnade konflikter. Att verksamhet för skydd av 

civila införlivades med FN:s mandat för fredsinsatser gick hand i hand med ett successivt 

förstärkande av skyddet på fältet för vilket EU:s utåtriktade verksamhet och beslutsamma diplomati 

var avgörande. Samtidigt uppdaterade EU sina egna riktlinjer för skydd av civila vid uppdrag och 

insatser inom GSFP. 

Översynen av FN:s fredsbyggande struktur var ett av de avgörande utvecklingsmomenten inom 

världsorganisationen under 2010. EU spelade en ledande roll i främjandet av fortsatt engagemang 

för den fredsbyggande kommissionen och en vitalisering av denna. Genom att EU och dess 

medlemsstater engagerade sig starkt i ett tidigt skede kom översynen att koncentreras på resultat i 

syfte att få till stånd ett mer relevant och flexibelt engagemang för den fredsbyggande 

kommissionen på fältet och starkare förbindelser med FN:s säkerhetsråd och generalförsamling 

samt med internationella finansinstitut. Genomförandet av rekommendationerna inleddes 

omedelbart och stöds av EU. 

OSSE
62

 

Under 2010 stödde EU OSSE:s strävanden i olika regionala och tematiska frågor. EU 

uppmärksammade särskilt tidig varning, konfliktförebyggande och konfliktlösning, krishantering 

och återuppbyggnad efter konflikter, bland annat genom det arbete som utförs av 

högkommissarien för nationella minoriteter och det arbete för att stärka förtroendet och upprätta 

demokrati som utförs av OSSE:s fältuppdrag. Även OSSE:s mänskliga dimension 

uppmärksammades, bland annat genom stöd till OSSE:s kontor för demokratiska institutioner 

och mänskliga rättigheter och representant för mediefrihet. Samarbetet med OSSE 

vidareutvecklades på områdena gränsförvaltning och säkerhet samt narkotikakontroll. 
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 Europaparlamentet antog den 11 november 2010 en resolution om stärkandet av OSSE: en 

roll för EU (P7_TA-PROV(2010)0399). 
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EU fortsatte att framhålla den vikt unionen fäster vid att garantera OSSE-institutionernas 

oberoende. EU har också konsekvent uttalat sig emot en negativ utveckling av mediefriheten i 

OSSE-området samt mot angrepp på journalister och försvarare av mänskliga rättigheter och 

uppmanat till åtgärder för att motverka detta. 

EU fortsatte att aktivt bidra till dialogen om den europeiska säkerheten i framtiden, med 

utgångspunkt i Korfuprocessen, som inleddes under ministerrådet i Aten 2009, särskilt genom att 

spela en viktig roll i förberedelserna inför OSSE:s toppmöte i Astana i december 2010. Det var i 

stor utsträckning tack vare EU som toppmötet uppnådde rätt goda resultat genom antagandet av 

en politisk förklaring som bekräftar principerna från Helsingfors och innehåller visionen om ett 

framtida euroatlantiskt och euroasiatiskt säkerhetssamfund. I synnerhet var EU:s roll avgörande 

när det gällde att se till att förklaringen otvetydigt återspeglade befintliga åtaganden inom 

OSSE:s tre dimensioner. 

Europarådet 

EU har fortsatt sitt samarbete med Europarådet i linje med samförståndsavtalet mellan de båda 

organisationerna, framför allt i fråga om den europeiska grannskapspolitiken och västra Balkan, i 

frågor som rör demokrati, rättsstatsprincipen och de mänskliga rättigheterna. Samarbetet med 

Venedigkommissionen för konstitutionella frågor och lagstiftningsfrågor förblev gott, med nya 

utsikter till samarbete i södra Medelhavsområdet och Centralasien. EU inledde förhandlingar om sin 

anslutning till den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna i juli och inrättade en 

delegation vid Europarådet i september 2010. 
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D. Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen 

EU:s arbete på området mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen kännetecknades av 

att 2010 var det första hela året då Lissabonfördraget tillämpades. Dessa frågors väsentliga art 

återspeglades i den höga representantens ord till Europaparlamentet den 16 juni 2010. Vid detta 

tillfälle angav hon huvudlinjerna i sin egen strategi för de mänskliga rättigheterna. Hon meddelade 

också att det inletts en samrådsprocess om översynen av EU:s politik, vilken ska ge underlag till en 

ny EU-strategi för de mänskliga rättigheterna
63

. 

Det multilaterala arbetet för de mänskliga rättigheterna utvecklades under 2010, inte minst på grund 

av den betydande aktivitet som genererades genom förberedelserna inför översynen (2011) av FN:s 

råd för mänskliga rättigheter (MR-rådet). När diskussionerna om de regler och förfaranden som 

styr MR-rådets arbete kommit i gång visade det sig också att det började uppfylla sin potential och 

sitt mandat att främja universell respekt för skyddet av alla mänskliga rättigheter och grundläggande 

friheter för alla. 
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 Europaparlamentet antog den 16 december 2010 en resolution om de mänskliga rättigheterna i 

världen 2009 och EU:s politik på området (P7_TA-PROV(2010)0489). 
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EU kunde notera några anmärkningsvärda framgångar inom MR-rådet under 2010
64

, i stor 

utsträckning tack vare sitt aktiva engagemang genom regionövergripande grupper och med sina 

viktigaste partner. Mandaten för flera av FN:s särskilda rapportörer förlängdes. EU stödde 

inrättandet av ett nytt mandat för en särskild rapportör om rätten till frihet att delta i fredliga 

sammankomster och föreningsfriheten. Det antogs resolutioner om människorättssituationen i 

Demokratiska republiken Kongo
65

 
66

, Guinea, Kirgizistan
67

 och Afghanistan samt om religions- 

eller trosfriheten. EU välkomnade de goda resultaten av MR-rådets särskilda möte om 

Elfenbenskusten i slutet av 2010. 

Olyckligtvis förekom också vissa negativa tendenser inom MR-rådet. Dessa inbegrep exempellösa 

försök att begränsa MR-rådets ordförandes auktoritet och stark kritik av det sätt på vilket FN:s 

särskilda rapportörer utför sitt ytterst svåra arbete. Mer allmänt upplevde man under 2010 ett nytt 

ifrågasättande av själva begreppet människorättsförsvarare. EU försvarade – med den höga 

representanten i ledningen – i tydliga ord detta begrepp. 

Senare under året uppnådde EU alla sina mål inom FN:s generalförsamlings tredje utskott (som i 

New York behandlar människorättsfrågor). Med utgångspunkt i ett regionövergripande initiativ 

antogs resolutionen om ett moratorium för dödsstraffet
68

 med rekordartat understöd och en 

resolution mot religiös intolerans antogs enhälligt. Landsspecifika resolutioner om Demokratiska 

folkrepubliken Korea och Burma/Myanmar antogs också. EU stödde initiativet om Iran. 
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 Europaparlamentet antog den 25 februari 2010 en resolution om parlamentets prioriteringar 

för FN:s råd för mänskliga rättigheter (Genève den 1–26 mars) (P7_TA-PROV(2010)0036). 
65

 Europaparlamentet antog den 17 juni 2010 en resolution om situationen i Demokratiska 

republiken Kongo: fallet Floribert Chebeya Bahizire (P7_TA-PROV(2010)0244). 
66

 Europaparlamentet antog den 7 oktober 2010 en resolution om brister i skyddet av de 

mänskliga rättigheterna och rättsskipningen i Demokratiska republiken Kongo  

(P7_TA-PROV(2010)0350). 
67

 Europaparlamentet antog den 5 maj 2010 en resolution om Kirgizistan  

(P7_TA-PROV(2010)0149). 
68

 Europaparlamentet antog den 7 oktober 2010 en resolution om Internationella dagen mot 

dödsstraffet (P7_TA-PROV(2010)0351). 
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För första gången någonsin blev EU i sig part i en övergripande FN-konvention om mänskliga 

rättigheter. Instrumentet för formell bekräftelse av FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning från 2006 deponerades vid FN:s fördragsbyrå den 23 december 2010. Detta 

innebar slutförandet av den ratificeringsprocess som inleddes den 26 november 2009, när rådet 

banade väg för EU:s anslutning till konventionen om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning. (Samtliga medlemsstater har undertecknat konventionen och 17 har redan 

ratificerat den). 

I sin bilaterala verksamhet fortsatte EU sin mångåriga politik att föra dialog med andra länder 

genom sina nära nog 40 regelbundna människorättsdialoger, samråd och särskilda underkommittéer. 

Under 2010 inriktade man sig på utvärderingen av vissa människorättsdialoger för att garantera 

deras effektivitet och utforma dem så att de kan möta nya utmaningar i respektive länder. 

Den 26 april antog rådet slutsatser om främjande av förebyggande arbete för att komma till rätta 

med våld mot kvinnor. I slutsatserna framhävdes EU:s engagemang för att bekämpa alla slags 

brott, inte bara brott mot liv, fysisk integritet och frihet, utan också tvång, hot och angrepp mot den 

moraliska integriteten. På detta sätt bekräftade EU att man utifrån sina riktlinjer om våld mot 

kvinnor håller fast vid ett samlat perspektiv på dessa frågor. 
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2010 kännetecknades av den tionde årsdagen av FN:s säkerhetsråds resolution (UNSCR) 1325 om 

kvinnor, fred och säkerhet, som avsevärt ökade intresset för dessa frågor i hela världen
69

. 

Årsdagen fäste det internationella samfundets uppmärksamhet vid brister i genomförandet av 

UNSCR 1325, bland annat rörande de delar som behandlar skydd av kvinnor mot sexuellt våld 

under väpnade konflikter. Som ett viktigt steg mot säkerställande av mer övervakning och 

ansvarsskyldighet höll säkerhetsrådet den 26 oktober 2010 en debatt på hög nivå, som ledde till 

validering av en uppsättning indikatorer som utarbetats av Unifem för att övervaka genomförandet 

av UNSCR 1325, och antog i december 2010 UNSCR 1960 om upprättandet av övervakning och 

analys av samt rapportering om konfliktrelaterat sexuellt våld. För EU innebar jubileumsåret flera 

viktiga utvecklingsmoment, bland annat antagandet av 17 indikatorer för övervakning av 

genomförandet av EU:s politik för kvinnor, fred och säkerhet, sammanställningen av rapporten 

Erfarenheter och bästa praxis vid integrering av mänskliga rättigheter och jämställdhet mellan 

kvinnor och män i militära GSFP-insatser och civila GSFP-uppdrag och utformningen av 

huvuddragen för standardiserade utbildningsmoment för GSFP när det gäller mänskliga rättigheter, 

skydd av barn och jämställdhet och av ett nytt mandat för ett nytt särskilt förfarande (en arbetsgrupp 

med fem experter) för problemet med diskriminering av kvinnor rättsligt och i praktiken. 

I december 2010 såg EU över sin genomförandestrategi för riktlinjerna för barn och väpnade 

konflikter för att ytterligare kunna stärka sina insatser på området. 

Eftersom globaliseringen numera påverkar alla verksamhetsområden, ägnade man under 2010 ökad 

uppmärksamhet åt barnarbete. Rådet uppmärksammade den internationella dagen mot barnarbete 

den 12 juni genom att anta omfattande slutsatser. Det enades om att intensifiera EU:s insatser för att 

avskaffa barnarbetet genom att utnyttja unionens instrument på ett effektivare sätt. Med EU:s 

riktlinjer om barnets rättigheter som utgångspunkt manade rådet till att ta upp barnarbetet i EU:s 

dialoger med andra länder och till att frågan skulle införas i EU:s strategier för 

fattigdomsminskning. 
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 Europaparlamentet antog den 25 november 2010 en resolution om tioårsdagen för FN:s 

säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet (P7_TA-PROV(2010)0439). 
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De sociala mediernas stora inflytande var ett av de dominerande inslagen under 2010. Å ena sidan 

innebar detta, som i Iran, en enorm potential för att organisera protester men å andra sidan ökar det 

möjligheterna till repressiva åtgärder mot yttrandefriheten från de berörda regimernas sida. EU 

påtalade i ett tidigt skede de problem som människorättsförsvarare och journalister står inför
70

. I 

sina slutsatser av den 22 mars upprepade rådet att man engagerat sig för yttrandefrihet i hela världen 

som en universell rättighet som innebär att enskilda personer oberoende av gränser har rätt att söka, 

motta och lämna information. EU uppmanade alla stater att upphöra med internetcensur och med att 

störa satellitsändningar. 

När demokratiseringsrörelserna vann terräng i olika länder, särskilt mot slutet av 2010, tog rådet 

upp frågan om demokratistöd i sina slutsatser av den 13 december
71

. I slutsatserna gjorde man en 

översikt över framstegen på området och godkände en förteckning över länder för 

pilotgenomförande av EU-agendan för åtgärder: Republiken Moldavien, Kirgizistan, Libanon, 

Ghana, Benin, Solomonöarna, Centralafrikanska republiken, Bolivia, Mongoliet, Filippinerna, 

Indonesien och Maldiverna. 

Olyckligtvis ökade under 2010 den repressiva lagstiftningen mot hbt-personer. Detta var särskilt 

fallet i vissa afrikanska länder. Rådet beslutade att anta en ny uppsättning av verktyg för att 

bekämpa den specifika diskriminering dessa grupper drabbas av. EU gjorde också olika uttalanden 

där man förkastade och fördömde homofobi som en kränkning av den mänskliga värdigheten
72

. EU 

uppmanade även alla stater att sörja för att sexuell läggning och könsidentitet inte längre kan ligga 

till grund för straffrättsliga förfaranden. 
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 Europaparlamentet antog den 17 juni 2010 en resolution om EU:s politik till stöd för 

människorättsförsvarare (P7_TA-PROV(2010)0226). 
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 Europaparlamentet antog den 21 oktober 2010 en resolution om finansieringsinstrumentet för 

främjande av demokrati och mänskliga rättigheter i hela världen (P7_TA-PROV(2010)0380). 
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 Europaparlamentet antog den 16 december 2010 en resolution om situationen i Uganda: 

Bahati-lagförslaget och diskriminering av hbt-personer (P7_TA-PROV(2010)0495). 
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Under 2010 ägnades allt större uppmärksamhet åt religions- och trosfriheten och åt religiösa 

minoriteter. För EU innebar detta att i praktiken tillämpa rådets slutsatser av den 16 november 

2009, där man planerade en utvärdering av befintliga EU-initiativ och utarbetande av nya förslag. 

Som ett led i denna process inledde EU ett proaktivt engagemang med olika partner som en 

långsiktig insats för att bygga broar av tolerans och harmoni mellan religiösa grupper. Under 2010 

vidareutvecklade EU sina åtgärder för att främja religions- och trosfriheten i sina förbindelser med 

tredjeländer. 

Den roll som spelas av privata tillhandahållare av säkerhetstjänster fick på nytt stor betydelse 

2010 och en reglering av dessa efterlystes på nytt. Detta gav upphov till ett antal viktiga frågor 

rörande flera grenar av internationell rätt, bland annat lagen om användning av våld, internationell 

humanitär rätt, internationell straffrätt och lagen om statens ansvar. Av detta skäl ansåg EU att 

behandlingen av dessa frågor bör inledas med en omsorgsfull granskning av befintliga 

internationella regelverk. 

Efter antagandet av UNSCR 1894 (2009) om skydd av civila i väpnade konflikter, inledde EU 

2009 arbetet med det nya utkastet till reviderade riktlinjer om skydd för civilbefolkningen inom 

GSFP-uppdrag och GSFP-insatser. Här utnyttjade man de erfarenheter som hittills gjorts under 

uppdrag och insatser inom GSFP för att uppdatera de tidigare riktlinjerna från 2003. Syftet var att 

utveckla en övergripande strategi för EU, omfattande olika roller för humanitära och militära 

aktörer och instrument. Efter samråd med FN (kontoret för samordning av humanitära frågor och 

avdelningen för fredsbevarande operationer) och Internationella rödakorskommittén blev resultatet 

en rad detaljerade riktlinjer rörande planering och genomförande av uppdrag och insatser inom 

GSFP. 
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I maj–juni 2010 nådde man i Kampala ett framgångsrikt slutresultat vid konferensen om översyn 

av Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen 
73

och enades om fastställande av 

domstolens behörighet rörande aggressionsbrott och om villkoren för utövande av denna 

behörighet. Inför denna konferens antog rådet den 25 maj 2010 slutsatser, där man bekräftade EU:s 

starka engagemang för Internationella brottmålsdomstolen och kampen mot strafflöshet. Vid 

konferensen gjorde EU fyra utfästelser som bevis på det höga värde unionen tillskriver domstolen 

och dess uppdrag. EU åtog sig att inrätta en kompletterande uppsättning verktyg för att bättre 

integrera de särskilda behoven i samband med kampen mot strafflöshet i utvecklingsprogram och 

program för främjande av rättstaten. 

EU och den höga representantens engagemang bidrog under 2010 till att tre nya stater anslöt sig till 

Romstadgan: Bangladesh, Seychellerna och Moldavien. 

Internationell straffrätt, som särskilt tillämpas av Internationella brottmålsdomstolen, 

Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien (Icty), Internationella tribunalen för 

Rwanda (ICTR) och specialdomstolen för Sierra Leone (SCSL), spelar en avgörande roll för att 

upprätthålla fred och stärka internationell och lokal säkerhet. På nationell nivå stöder EU 

Kambodjas specialdomstol (ECCC) och den särskilda domstolen för Libanon. Rättegången mot 

Hissene Habré är föremål för en dialog mellan Senegal, Afrikanska unionen och EU, vilken kan 

bidra till att upprätthålla ansvarsskyldighet och få slut på praktiserandet av strafflöshet. En rapport 

som finansierades av EU färdigställdes under 2010 för att hjälpa de senegalesiska myndigheterna 

med förberedelserna inför rättegången. 

Under 2010 inleddes valobservatörsuppdrag i Togo, Sudan, Etiopien, Guinea, Burundi, Tanzania 

och Elfenbenskusten och valanalysgrupper inrättades i Irak och Afghanistan. Valanalysgrupper 

skickas till länder som uppfyller kriterierna för ett valobservatörsuppdrag men där ett sådant inte är 

tillåtet av säkerhetsskäl. 
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 Europaparlamentet antog den 19 maj 2010 en resolution om konferensen för översyn av 

Romstadgan för den internationella brottmålsdomstolen, i Kampala, Uganda  

(P7_TA-PROV(2010)0185). 
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Under 2010 inleddes åtta valexpertuppdrag i Nicaragua, Rwanda, Zimbabwe, Salomonöarna, 

Niger, Haiti, Kosovo och Zambia. Valexpertuppdraget i Kosovo finansierades genom 

föranslutningsinstrumentet och inte genom det europeiska instrumentet för demokrati och 

mänskliga rättigheter. Valexpertuppdraget i Zambia gällde registrering av röstberättigade. 

E. Mer effektivt, kapabelt och samstämmigt 

Mer kapabelt 

Civil kapacitet 

I juli 2010 hölls ett seminarium på hög nivå med många olika myndigheter från medlemsstaterna 

om underlättande av utstationering av civil personal. Vid utgången av 2010 noterades framsteg i ett 

antal frågor. Dessa inbegrep medlemsstaternas framsteg med att underlätta utstationering av civil 

personal för GSFP och genomförande av det civila kapacitetsmålet för 2010. I december 2010 

beslutade rådet att förlänga genomförandet av det befintliga civila kapacitetsmålet för 2010 till tiden 

efter 2010. 

Militär kapacitet 

Inom ramen för uppbyggandet av den militära kapaciteten har arbetet för att stödja 

medlemsstaternas kapacitetsutveckling och underlätta deras nationella val fortsatt inom olika forum, 

bland annat Europeiska unionens militära kommitté (EUM) och Europeiska försvarsbyrån. 

Framsteg gjordes med EU:s militära konceptdokument, t.ex. konceptet för en mobil EU-flygbas, 

som man enades om i februari 2010. De första övervägandena runt upprättandet av ett permanent 

strukturerat samarbete och följderna av detta inleddes genom två seminarier (den 16 mars och den 

13 juli). Under 2010 började man även överväga behovet av en strategi för sjöfartsskydd (rådets 

slutsatser från april 2010). 
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Vid rådet (utrikes frågor) i december 2010 enades man om en förteckning över militära 

kapacitetsmål för tiden efter 2010. Denna förteckning inbegrep förbättrad förmåga att planera, 

skydda och understödja utplacerade styrkor i EU-insatser samt hantering av grundläggande krav 

som tillgång till styrkor, informationsöverlägsenhet, insatsernas effektivitet och specialutbildning. I 

dokumentet erinrades om behovet av att ytterligare förbättra kapaciteten för beredskap och snabba 

insatser
74

. Detta inbegriper flexibilitet och användbarhet i fråga om EU:s stridsgrupper, främjande 

av utbyte av information och bästa praxis i fråga om kapacitetsomvandling för att förbättra 

samverkanförmågan samt optimering av befintlig planerings- och ledningskapacitet på operativ nivå 

samt utnyttjande av befintlig militär kapacitet. 

Weimar-skrivelsen 

Rådet välkomnade skrivelsen från EU:s medlemsstater i Weimartriangeln (DE, FR, PL) av den 6 

december och ansåg att skrivelsen skulle kunna bidra starkt till att främja utvecklingen av GSFP 

och uppmanade den höga representanten att föra arbetet vidare med de viktiga frågor om angavs i 

skrivelsen, bland annat planerings- och ledningskapacitet, förbindelserna mellan EU och Nato, EU:s 

stridsgrupper och sammanslagning och gemensamt utnyttjande av kapacitet. 

Sammanslagning och gemensamt utnyttjande 

Vid det informella mötet i september 2010 konstaterade försvarsministrarna att det fanns ett behov 

av att öka sammanslagning och gemensamt utnyttjande av militär kapacitet, särskilt mot bakgrund 

av den finansiella krisen. Detta bekräftades av rådet i slutsatserna av den 9 december om 

utvecklingen av militär kapacitet. Rådet uppmuntrade medlemsstaterna att ur denna synvinkel 

analysera sin nationella militära kapacitet. Rådet uppmuntrade också europeiska försvarsbyrån att 

intensifiera sitt arbete med att underlätta fastställande av områden för sammanslagning och 

gemensamt utnyttjande och stödja medlemsstaterna i deras frivilliga strävanden att genomföra 

samarbetsinitiativ. 
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 Europaparlamentet antog den 14 december 2010 en resolution om inrättandet av en 

snabbinsatsstyrka för EU (P7_TA-PROV(2010)0465). 
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Försvarsbyrån har under hela året fortsatt att stödja befintliga projekt på sådana områden som 

europeiska transportflygflottan, europeiska cellen för satellitkommunikationsupphandling, 

helikoptertillgång, logistiskt stöd, bekämpning av improviserade sprängladdningar. Den har också 

fastställt bästa praxis med utgångspunkt i analysen av över 80 befintliga projekt och fortsatt arbetet 

med att finna ytterligare samarbetsmöjligheter. 

Tillvaratagna erfarenheter och bästa praxis inom den civila delen av GSFP 

I 2010 års rapport om erfarenheterna av den civila delen av GSFP lyfter man fram två typer av 

praxis som behöver internaliseras. För det första behövs det en bättre integrering av uppdragen i 

EU:s övergripande politik gentemot värdlandet och regionen. För det andra bör man begära ett 

starkare engagemang från värdlandets sida innan man inleder ett uppdrag. Detta gäller särskilt i 

fråga om reformer och andra åtgärder som värdlandet behöver vidta för att uppnå stabilitet och 

hindra att landet på nytt hamnar i konflikttillstånd. 

En ökad användning av riktmärken skulle dessutom möjliggöra en tydligare bedömning av 

framstegen med att uppnå de mål man kommit överens om med värdlandet. Detta skulle också 

underlätta ett mer strukturerat tillvaratagande av erfarenheter när det gäller bästa sättet att uppnå 

strategiska effekter, även genom utnyttjande av olika EU-instrument. 

Andra grundläggande åtgärder för att förbättra uppdragets kvalitet inbegriper nära samarbete mellan 

GSFP-aktörer och inom EU-området med frihet, säkerhet och rättvisa (inom EU:s gränser) och med 

väsentliga partnerländer som tillhandahåller personal för uppdragen. Det är också viktigt att 

rekryteringsförfarandena görs mer transparenta. Slutligen behövs det mera arbete för att säkerställa 

att upphandlingsförfarandena för uppdragen är tillräckligt flexibla och stämmer överens med de 

specifika kraven i scenarier för snabb utplacering, samtidigt som man respekterar 

budgetförordningen som styr EU:s budget. 
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Utbildning och övningar 

Betydande ansträngningar gjordes under 2010 för att uppnå de övergripande målen för GSFP-

utbildningen. Huvudsyftet är att förse medlemsstaterna och EU-institutionerna med kunnig personal 

(diplomatisk, civil – inbegripet polis och andra brottsbekämpande sektorer – samt militär), som kan 

arbeta effektivt med alla GSFP-frågor. Det är också viktigt att ge ordentlig utbildning åt den 

personal som skickas ut på uppdrag och insatser inom GSFP. Vid ett utbildningsseminarium inom 

GSFP i september 2010 framhölls de framsteg som uppnåtts och luckor identifierades. I december 

2010 enades man om minimikrav på standardinslag i utbildningen rörande mänskliga rättigheter, 

jämställdhet och skydd av barn i GSFP-sammanhang. 

Europeiska säkerhets- och försvarsakademin (Esfa) befäste sin ställning som den viktigaste 

utbildningsaktören på EU-nivå. Akademin är nu ett välbalanserat nätverk med ett femtiotal institut 

för säkerhetspolitik, diplomatiska institut och andra civila institut, högre försvarsinstitut och 

universitet från nästan alla medlemsstater samt EU:s institut för säkerhetsstudier (EU ISS). Den 

nuvarande nätverkskonfigurationen möjliggör gemensam årlig utbildning för ca 1 200 diplomater, 

poliser och andra civila samt militärer i ca 30 olika utbildningsverksamheter och stöd till specifika 

EU-projekt. Esfa lämnar alltså ett betydande bidrag till EU:s övergripande strategi för krishantering 

och till en förbättring den europeiska säkerhetskulturen inom GSFP. 

Medlemsstaterna uppmuntrades att genomföra förbättringar av utbildningen före utstationeringen 

för civila GSFP-uppdrag. Med tanke på att GSFP-krishanteringsuppdragen blir allt mer komplexa 

och verkar i allt mer problematiska miljöer betonade råden vikten av sådan utbildning. 

Den civila planerings- och ledningskapaciteten har utvecklat sitt samarbete med Europeiska 

polisakademin (Cepol) genom att ta ansvaret för utbildning i operativ planering under kursen i 

ledning och planering av GSFP-uppdrag och insatser för höga polistjänstemän. Enheten är för 

närvarande i färd med att tillsammans med nationella institut ta fram en pilotutbildning för EU:s 

uppdragschefer och högre ledarskap. Dessutom stöder enheten flera utbildningsinitiativ från 

medlemsstaterna, Esfa och Cepol genom att sända ut experter från Bryssel och från uppdragen för 

att dela med sig av den sakkunskap de skaffat sig på fältet. 
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EUMS har erbjudit utbildning för att stödja de operativa högkvarteren. En grundläggande GSFP-

utbildning har anordnats för den viktigaste kärnpersonalen vid operativa högkvarter och annan 

förstärkningspersonal. Mobila utbildningsgrupper skickas till de operativa högkvarteren för att ge 

utbildning och göra personalen förtrogen med EU:s koncept och verktyg. 

EU:s militärövning Milex 10
75

 var inriktad på de viktigaste militära aspekterna av krishantering. 

Övningen erbjöd ett tillfälle att testa utvalda operativa aspekter med tanke på utplacering av en EU-

militärstyrka som omfattar både mark- och luftstridskrafter. Man koncentrerade sig på samverkan 

mellan EU:s operativa högkvarter i Potsdam (Tyskland) och EU:s styrkehögkvarter i Toulon 

(Frankrike). 

Mer effektivt 

Insatser och uppdrag 

I december 2010 förlängdes mandatet för piratbekämpningsinsatsen Eunavfor Atalanta fram till 

december 2012. Insatsområdet utvidgades för andra gången i september. Insatsen har gjort det 

möjligt för Världslivsmedelsprogrammets fartyg att på ett säkert sätt leverera livsmedelsbistånd, 

genom att eskortera över 100 handelsfartyg från Mombasa till Mogadishu. Atalanta har också gett 

stöd till det afrikanska uppdraget i Somalia (Amisom) genom att eskortera 91 Amisom-fartyg. 
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 Genomfördes den 16–25 juni 2010; se rådets pressmeddelande 11083/09 (Presse 177) av den 

14 juni 2010. 
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Denna insats mot piratdåd har också framgångsrikt bidragit till att hindra och bekämpa piratdåd 

utanför Somalias kust, trots att man inte kunnat hindra en allmän ökning av pirathotet i regionen, 

vilket har en betydande inverkan på den internationella handeln. På grundval av överföringsavtalen 

med Seychellerna och Kenya överfördes 22 misstänkta pirater för lagföring i Seychellerna och 79 

till Kenya. EU arbetade tillsammans med FN:s drog- och brottsbekämpningsbyrå för att genom 

stabilitetsinstrumentet 

förhandlingar om ett överföringsavtal med Mauritius. Utöver att ta itu med konsekvenserna av 

piratdåd har EU också inlett arbete för att bidra till utvecklingen av den regionala 

kapacitetsuppbyggnaden till sjöss inom ramen för den regionala strategi som undertecknades av den 

höga representanten vid en ministerkonferens i Mauritius i oktober. 

I januari 2010 enades rådet om stöd till Somalias säkerhetssektor och inrättade ett EU-

militäruppdrag för att bidra till utbildningen av Somalias säkerhetsstyrkor i Uganda, där somaliska 

styrkor redan utbildades: EU:s utbildningsuppdrag (EUTM Somalia). Rådet enades om att EU:s 

militära uppdrag skulle genomföras i nära samordning med partnerna, inbegripet den federala 

övergångsregeringen (Somalia), Uganda, AU, FN och USA. Man konstaterade ett behov av att 

fortsätta med denna utbildning som en del av en bredare internationell insats. EUTM Somalia 

inleddes i april 2010. 

Uppdragets mål är att bidra till en övergripande och hållbar utveckling inom den somaliska 

säkerhetssektorn. Detta ska ske genom en förstärkning av de somaliska säkerhetsstyrkorna, genom 

tillhandahållande av specifik militär utbildning, och stöd till den utbildning som Uganda ger 2 000 

somaliska rekryter upp till och inklusive plutonnivå, inbegripet lämplig modulerbar och 

specialiserad utbildning för officerare och underofficerare. Inom uppdraget kommer man att allt 

som allt utbilda 2 000 soldater. Utbildningen av den första gruppen inleddes i maj 2010, med 

avsikten att återsända den första gruppen utbildade soldater till Somalia i början av 2011. EU 

överväger för närvarande om uppdraget ska förlängas. 
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Under hela 2010 utförde uppdraget Eusec RD Congo framgångsrikt olika insatser för att stödja 

genomförandet av reformplanerna för det kongolesiska försvaret. Detta inbegriper mänskliga 

resurser, administration och logistikhantering samt kampen mot strafflöshet. I juli 2010 beslutade 

rådet att förlänga uppdraget till och med den 30 september 2012. 

Eusec-uppdraget stödde de kongolesiska myndigheterna vid slutförandet av integreringen av den 

sista interna rebellgruppen i de beväpnade styrkorna i de tre östliga provinserna. När detta avslutats, 

kommer styrkeräkningen att fullbordas, vilket kommer att underlätta personalförvaltningen. En 

ytterligare utmaning blir reduceringen av de väpnade styrkorna. 

Eusec-uppdraget bidrar också till harmoniseringen av den utbildning som bilaterala aktörer ger 

infanterienheterna genom att stödja de lokala myndigheterna i utvecklingen och genomförandet av 

utbildningsdoktrinen. 

Under 2010 fortsatte Eupol RD Congo att stödja reformen av säkerhetssektorn på det polisiära 

området och dess tvärsnitt med rättsväsendet, genom övervakning, handledning och rådgivning. 

Under 2010 förlängdes mandatet till utgången av september 2011. I oktober 2010 började Eupol RD 

Congo stödja de kongolesiska myndigheterna i genomförandet av polishandlingsplanen. Eupol RD 

Congo gör detta genom att fokusera på konkret verksamhet och konkreta projekt för att stödja sina 

åtgärder på strategisk nivå, kapacitetsuppbyggnad och stärkt samverkan mellan den nationella 

kongolesiska polisen (PNC) och det straffrättsliga systemet i stort för att på bättre sätt stödja 

kampen mot sexuellt våld och strafflöshet. Eupol RD Congo bidrog också till utbildningen av 

polisstyrkorna, huvudsakligen genom "utbildning av utbildarna". Uppdraget inbegrep också stöd till 

valprocessen genom att stödja inrättandet av modellpolisstationer, som sedan kan användas för att 

upprätthålla ordningen under valperioden. 
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Förbindelserna mellan EU och Guinea-Bissau bedömdes på nytt efter militärupproret den 1 april 

2010 och den därpå följande utnämningen av de ansvariga personerna till höga militärposter. 

Behovet av att stärka den civila auktoriteten över militären, behovet av att ta itu med strafflöshet 

och olagliga gripanden samt viljan att genomföra en verklig reform av säkerhetssektorn förblev 

förutsättningar för en ytterligare förstärkning av EU:s engagemang. Eftersom dessa villkor inte på 

långt när hade uppfyllts, avslutades uppdraget EU SSR Guinea Bissau den 30 september, men EU 

fortsatte sitt stöd till Ecowas/AU/CPLP-initiativet (inbegripet ERM-finansiering på 336 000 euro 

till AU för förberedelser inför ett AU/Ecowas-uppdrag för fredskonsolidering och återuppbyggnad 

efter konflikten). EU enades också om att inleda förfarandet enligt artikel 96. Ytterligare samråd 

och en förstärkt politisk dialog kommer att hjälpa oss att gemensamt fastställa det bästa sättet att gå 

vidare med våra förbindelser och vårt framtida engagemang. 

Sedan 2005 har två civila GSFP-uppdrag utplacerats som en del av EU:s bredare engagemang för 

att bidra till en lösning av den arabisk-israeliska konflikten. Eupol Copps har blivit den centrala 

partnern för den palestinska myndigheten vid kapacitetsuppbyggnad inom civil polisverksamhet och 

därmed förbunden verksamhet för att förstärka rättsstaten. 2010 förlängdes uppdragets mandat med 

ytterligare ett år. EU BAM Rafah upprätthöll på begäran av de båda parterna sin kapacitet att 

placeras ut på nytt och fullfölja sin roll som en tredje part vid gränsövergångsstället i Rafah i 

enlighet med 2005 års avtal om rörlighet och tillträde. På grund av situationen i Gaza har det sedan 

2007 inte varit möjligt att stationera ut EU BAM Rafah på nytt. Uppdraget förlängdes 2010 med 

ytterligare ett år för att dess utstationeringskapacitet skulle bevaras. 

2010 förlängdes Eujust Lex–Irak till och med den 30 juni 2012. Under det nuvarande mandatet 

överför uppdraget gradvis sin verksamhet och sina strukturer till Irak (Bagdad, Arbil och Basra). 

Uppdraget kommer att ha begränsad närvaro i Bryssel, eftersom större delen av personalen flyttar 

till kontoret i Bagdad. Uppdraget välkomnades av de irakiska myndigheterna och har fortsatt att 

framgångsrikt genomföra ett omfattande utbildningsprogram för tjänstemän inom 

domstolsväsendet, polisen och fängelseväsendet. 
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2010 framträdde Eupol Afghanistan som ledare på området civil polisverksamhet i förhållande till 

andra aktörer, t.ex. Natos utbildningsuppdrag i Afghanistan. Trots att avsevärda utmaningar 

kvarstår, har man i allt högre grad kommit till insikt om att det är nödvändigt att ha välutbildade 

civila polisresurser med allmän fokus på brottsbekämpning i stället för bekämpning av uppror. En 

illustration av Eupols bidrag till denna övergripande process är den ökade tonvikt som läggs på 

utbildning av afghanska polischefer inom ramen för polishögskolan i Kabul, vilken finansieras 

genom EG:s stabilitetsinstrument. Utnämningen av EU:s delegationschef, som samtidigt är EU:s 

särskilda representant i Kabul, gjorde det också möjligt att skapa nya synergier på fältet. I maj 

förlängdes Eupol Afghanistan med tre år fram till utgången av maj 2013. 

2010 behöll EU:s integrerade rättsstatsuppdrag Eulex Kosovo en trovärdig roll som medverkare 

till stabilitet. Dess verksamhet 2010 kännetecknades huvudsakligen av inledandet av ett antal 

känsliga utredningar av högprofilfall, av den omständigheten att distriktsdomstolen i Mitrovica 

fungerade regelbundet och av ökade tullkontroller i norra Kosovo. Eulex har inrättat ett 

välfungerande partnerskap med myndigheterna i Kosovo genom det gemensamma rådet för 

samordning av rättsstatsverksamhet. Genomförandet av reformer genom den programorienterade 

strategin går framåt. 

Inom ramen för sitt begränsade verkställighetsmandat bevarade Eulex Kosovo också sin roll som 

sekundär tillhandahållare av säkerhet, som vid behov bistår polisen i Kosovo i samarbete med 

Natouppdraget i Kosovo (KFOR). Under 2010 kunde Eulex reagera på komplicerade 

säkerhetssituationer, särskilt i Mitrovica. Den viktigaste delen av Eulex-mandatet förblev dock att 

ge stöd till lokala aktörer på säkerhetsområdet, genom övervakning, handledning och rådgivning. I 

juni förlängde rådet Eulex Kosovo med ytterligare två år till och med juni 2012. 

Under 2010 bidrog Europeiska unionens övervakningsuppdrag i Georgien (EUMM Georgia) 

framgångsrikt till stabiliserings- och normaliseringsinsatserna och de förtroendeskapande insatserna 

på fältet. Uppdraget hade visserligen inte framgång på hela Georgiens territorium, men EU fortsatte 

att understryka att detta förblir en förutsättning för att EUMM:s landsomfattande mandat ska 

fullföljas. 
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Från och med den 1 januari 2010 omriktades mandatet för EU:s polisuppdrag i Bosnien och 

Hercegovina (EUPM) mot stöd till relevanta brottsbekämpande organ i Bosnien och Hercegovina i 

deras kamp mot organiserad brottslighet och korruption. Detta inbegriper främjande av samarbetet 

mellan polis och åklagare och kopplingarna mellan polis och fängelseväsen. Det är en del av den 

övergripande EU-insatsen för att förankra rättsstatsprincipen i Bosnien och Hercegovina som stöd 

för landets europeiska perspektiv. Uppdragets nuvarande mandat löper ut vid utgången av 2011. EU 

diskuterar framtida engagemang till stöd för myndigheterna i Bosnien och Hercegovina på detta 

område. 

Eufor Althea inriktades operativt på stöd till Bosnien och Hercegovinas ansträngningar att 

upprätthålla en trygg och säker omgivning och det pågående genomförandet av 

kapacitetsuppbyggnads- och utbildningsuppgifter, vars inledande godkändes av rådet i januari 2010. 

Operationschefen reviderade det operativa konceptet och operationsplanen, vilket godkändes av 

Kusp i september 2010 respektive i oktober 2010. I oktober 2010 bekräftade rådet att EU kommer 

att behålla en exekutiv militär närvaro efter 2010. FN:s säkerhetsråd förlängde den 18 november 

2010 Eufor Altheas exekutiva mandat (UNSCR 1948(2010)) med ett år. 

Eufor Althea bibehöll ett nära arbetsförhållande, även operativt, med andra EU-instrument och med 

andra internationella aktörer på fältet. Framför allt fortsatte samarbetet med EUPM när det gäller 

stöd till kampen mot organiserad brottslighet. EU:s särskilda representant och styrkechefen fortsatte 

att regelbundet samråda med varandra och samarbetet med Nato fortsatte att fungera väl. 

Verktyg 

2010 utnyttjades hela potentialen hos Europeiska unionens satellitcentrum (EUSC) för att stödja 

EU:s militära GSFP-operationer och civila GSFP-uppdrag, särskilt Eunavfor Atalanta och EUMM 

Georgia. 

EU:s särskilda representant fick stöd från medlemsstaterna genom statligt bildmaterial, vilket 

inleddes med att Heliosnationerna lämnade bildmaterial till Eunavfor Atalanta. Överenskommelsen 

om att tillhandahålla EU bildmaterial från systemet SAR-Lupe undertecknades av Tyskland och den 

höga representanten och genomförandevillkoren för Cosmo-Skymed-överenskommelsen 

fastställdes slutligt med Italien. 
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Samarbete med partner 

I december 2010 betonade rådet behovet av att stärka GSFP-samarbetet med tredjeländer och andra 

internationella organisationer, framför allt FN och Afrikanska unionen, samt av att stärka 

kapaciteten och underlätta åtaganden i fråga om EU:s krishanteringsuppdrag och -insatser. 

Rådet underströk att EU för att förbättra samstämmigheten, den ömsesidiga förstärkningen och 

kostnadseffektiviteten kommer att fortsätta att utveckla sitt samarbete med Nato i fråga om militär 

kapacitetsuppbyggnad. Detta inbegriper praktiska åtgärder och i förekommande fall nära kontakter 

mellan organisationernas personal, bland annat mellan Europeiska försvarsbyrån och Natos Allied 

Command Transformation, med beaktande av principen att allt ska omfattas och principen om 

beslutsautonomi. 

Samarbetet mellan EU och FN 

Under 2008 inledde FN en reformprocess för att förbättra situationen för den fredsbevarande 

verksamheten, initiativet New Horizon, som EU har stött sedan det inleddes. Under 2010 ledde en 

diskussion mellan medlemsstaterna till ett gemensamt dokument från rådets generalsekretariat och 

kommissionen, där man fastställde tänkbara bidrag till flera verksamheter, t.ex. överföring av 

operativt ansvar och tidig planering, kapacitetsstöd och samverkansförmåga samt tillvaratagna 

erfarenheter. 

Dialogen och det intensiva samrådet med FN fördes vidare på alla nivåer. Vid mitten av 2010 

inleddes en intern diskussion inom rådet om att förstärka EU:s GSFP-stöd till FN:s fredsbevarande 

uppdrag. Diskussionen var huvudsakligen inriktad på möjligheten att bidra med en EU-komponent 

vid en FN-insats och på en tänkbar roll för EU till stöd för medlemsstater som är villiga att 

medverka i FN-insatser med enskilda nationella enheter. Man planerar att i en andra etapp av 

diskussionen även inbegripa FN:s avdelning för fredsbevarande insatser och andra berörda 

avdelningar inom FN. 
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EU–Nato 

Samarbetet mellan EU och Nato inom ramen för Berlin plus-arrangemangen för GSFP-insatsen 

Eufor Althea i Bosnien och Hercegovina fortsatte under 2010. Inom ramen för resursgruppen för 

EU och Nato hölls det diskussioner om ett antal militära kapacitetsområden av gemensamt intresse 

med överlappande krav. Som angetts i tidigare rapporter skulle deltagande av alla 27 EU-

medlemsstater ytterligare underlätta informationsutbytet på området militära resurser. 

Den 16 september 2010 uppmanades den höga representanten att ta fram förslag till hur samarbetet 

mellan EU och Nato vid krishantering, i enlighet med Förenta nationernas stadga och med relevanta 

resolutioner från Förenta nationernas säkerhetsråd, ytterligare skulle kunna förstärkas. Detta bör ske 

i en anda av ömsesidig förstärkning och med vederbörlig respekt för beslutsautonomin och med 

utgångspunkt i de rekommendationer om konkreta åtgärder som EU översände till Nato i februari 

2010. 

I februari 2010 överlämnade den höga representanten en uppsättning konkreta förslag, som 

fastställts av EU:s kommitté för utrikes- och säkerhetspolitik, till Natos generalsekreterare för att 

främja en utveckling av förbindelserna mellan EU och Nato mot ett bättre förhållande 

organisationer emellan. Merparten av dessa förslag genomfördes under 2010 och gav möjligheter 

till informella diskussioner i frågor av gemensamt intresse samt till en mer politisk dialog mellan 

EU och Nato och till fördjupat samarbete på områden för konkret kapacitetsutveckling. 
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I detta sammanhang fortsatte ansträngningarna att utveckla samarbetet mellan EU och Nato rörande 

utvecklingen av militära resurser i en tid då man strävar efter att minska försvarsbudgetarna. EU:s 

och Natos personal föreslog gemensamt sätt för att stärka det praktiska samarbetet på två områden 

som är avgörande för skyddet för förband i fält och förmågan till uthållighet, nämligen medicinskt 

understöd och åtgärder mot provisoriska spränganordningar. Dessa förslag stöddes av 

medlemsstaterna och rådet betonade den 9 december behovet av att fortsätta med direkta kontakter 

mellan organisationernas personal i syfte att fastställa eventuella ytterligare områden för konkret 

samarbete under Kusps politiska vägledning, varefter resultaten kommer att göras tillgängliga för 

alla medlemsstater. Behovet kvarstår av överenskommelser för att underlätta samverkan på fältet, 

när GSFP:s och Natos krishanteringsinsatser och -uppdrag verkar inom samma insatsområde. 

EU–AU 

Den politiska dialogen mellan EU och AU och därigenom också vägledningen i säkerhetsfrågor 

säkerställdes genom de två årsmötena mellan EU:s kommitté för utrikes- och säkerhetspolitik och 

AU:s freds- och säkerhetsråd. EU fortsatte att stödja afrikanska ansträngningar för att bygga upp en 

afrikansk freds- och säkerhetsstruktur. Den fredsbevarande resursen för Afrika gavs finansiellt stöd 

för Amisom- och Micopax-insatser och för institutionsuppbyggnad. EU fortsatte sina insatser för att 

tillsammans med AU och regionala ekonomiska gemenskaper i Afrika göra de afrikanska 

beredskapsstyrkorna fullständigt operativa. Den första Amani Afrika-cykeln avslutades 

framgångsrikt, också det en symbol för det gedigna samarbetet mellan EU och AU. 

Tredjestater 

EU fortsatte sina regelbundna dialoger om GSFP, särskilt med europeiska Natomedlemmar som 

inte är EU-länder, andra kandidatländer samt USA, Kanada, Ryssland och Ukraina. Dialoger och 

samråd inleddes med några andra viktiga potentiella partner, bland annat Kina och Japan. 
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Tolv länder (Albanien, Kanada, Chile, Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, 

Montenegro, Norge, Nya Zeeland, Schweiz, Turkiet, Ukraina och Förenta staterna) bidrog på ett 

meningsfullt sätt till sju av de pågående uppdragen och insatserna inom GSFP (Eufor Althea,  

Eulex Kosovo, EUPM BiH, Eupol Copps, Eupol Afghanistan, Eunavfor Atalanta, Eusec RD 

Congo). Ett fruktbart samarbete med flera andra partner fortsatte inom ramen för kampen mot 

piratdåd. 

Rådet bemyndigade den 26 april 2010 den höga representanten att inleda förhandlingar med tjugo 

länder i syfte att ingå avtal för att inrätta en ram för deras medverkan i EU:s krishanteringsinsatser. 

Med denna utgångspunkt har, utöver de redan befintliga avtalen med Kanada, Island, Norge, 

Turkiet och Ukraina, liknande avtal ingåtts eller håller på att förhandlas fram med flera andra 

partner. 

Mer sammanhängande 

Övergripande strategi 

2010 intensifierade EU ytterligare sina strävanden att maximera effektiviteten inom den enastående 

breda uppsättning instrument som står till unionens förfogande. I linje med EU:s övergripande 

strategi för krishantering är GSFP-instrumenten är en del av EU:s "verktygslåda" för att stödja 

unionens bredare politiska mål, inbegripet behovet av att angripa de underliggande orsakerna till en 

konflikt. Arbetet fortsatte med att genomföra Lissabonfördraget och effektivisera den nödvändiga 

samordningen mellan EU:s militära, civila och diplomatiska verktyg samt utvecklingsverktyg
76
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 Europaparlamentet antog den 23 november 2010 en resolution om civil-militärt samarbete och 

utvecklingen av civil-militär kapacitet (P7_TA-PROV(2010)0419). 
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EU:s civila och militära kapacitetsutveckling efter 2010 

I december 2010 godkände rådet riktlinjer för EU:s civila och militära kapacitetsutveckling efter 

2010 samt referensriktmärket för de två befintliga civila och militära kapacitetsmålen och 

bekräftade sitt fasthållande vid den övergripande civil-militära ambitionsnivå som fastställdes 2008 

i uttalandet om kapacitetsuppbyggnad. 

Rådet bekräftade sin vilja att fortsätta ansträngningarna att avhjälpa kvarstående brister. Utifrån 

respektive slutrapporter förlängde rådet genomförandet av det militära och det civila 

kapacitetsmålet för 2010 till tiden därefter och beslutade att EU och medlemsstaterna skulle inrikta 

sig på de kvalitativa aspekterna av kapacitetsuppbyggnaden. Rådet fastställde civil-militära, civila 

samt militära kapacitetsmål som vid behov ska ses över, bland annat utifrån utvecklingen av 

säkerhetsförhållandena, framstegen inom kapacitetsuppbyggnaden och genomförandet av 

Lissabonfördraget. Den höga representanten ska under ledning av rådet sörja för samordning när 

riktlinjerna genomförs. 

Civil-militära synergier inom kapacitetsuppbyggnaden 

EU:s förmåga att utnyttja civila och militära resurser, som ska tillhandahållas av medlemsstaterna, 

såsom det framhålls i Lissabonfördraget, är ett väsentligt operativt krav. Att främja civil-militära 

synergier inom EU:s kapacitetsuppbyggnad är både en nödvändighet och en politisk prioritering för 

EU. De potentiella fördelarna framhölls av rådet i april och december 2010 och rådet betonade 

behovet av att koncentrera sig på konkreta resultat i fråga om kapacitet, som leder till operativa 

förbättringar. 
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I detta syfte söker EU och dess medlemsstater efter tänkbara metoder för att maximera 

samstämmigheten, effektiviteten och allsidigheten i EU:s kapacitetsuppbyggnad och för att främja 

civil-militära synergier, när dessa ger ett mervärde. Detta initiativ, som inleddes av det svenska 

ordförandeskapet och godkändes av rådet i november 2009, har sedan förts vidare under Kusps 

politiska ledning och inbegriper att alla EU:s relevanta aktörer inom kapacitetsuppbyggnaden samt 

medlemsstaterna samarbetar på olika områden
77

, samtidigt som man bevarar särdragen hos den 

civila och den militära kapacitetsuppbyggnadsprocessen. 

Syftet med detta arbete är att man för Kusp ska lägga fram tänkbara konkreta åtgärder för 

övervägande, från praktiska arrangemang för dubbel användning av civila och militära resurser till 

innovativa koncept, vilket ska komma till stånd genom utbildning och gemensamma civil-militära 

förfaranden. 

Detta arbete förstärktes genom annan verksamhet, såsom Europeiska förvarsbyråns årliga 

konferens, som hölls i februari 2010 under rubriken Överbryggningssträvanden – att koppla 

samman civil säkerhets- och militär kapacitetsuppbyggnad, eller det seminarium som anordnades 

av det spanska ordförandeskapet om synergier mellan EU:s civila och militära 

kapacitetsuppbyggnad för krishantering. 

___________ 
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  Strategisk och taktisk transport, logistiskt stöd, kommunikations- och informationssystem, 

medicinskt stöd, säkerhet och skydd av styrkorna, utnyttjande av rymdkapacitet, obemannade 

fordon, lagring och centraliserade stödsystem, utbyte av information och underrättelser, 

utbildning, övningar, sammankoppling mellan den civila och den militära 

kapacitetsutvecklingsprocessen, tillvaratagna erfarenheter. 
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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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 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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 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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I.5 EUROPE ORIENTALE ET ASIE CENTRALE 

 BIÉLORUSSIE 

25.10.2010 Mesures restrictives à l'encontre de certains fonctionnaires de 

Biélorussie 

art. 29 2010/639/PESC 

L 280 (26.10.2010) 

 RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE 

27.09.2010 Mesures restrictives à l'encontre des dirigeants de la région de 

Transnistrie (République de Moldavie) 

art. 29 2010/573/PESC 

L 253 (28.09.2010) 

22.02.2010 Prorogation des mesures restrictives à l'encontre des dirigeants de la 

région de Transnistrie (République de Moldavie) 

art. 29 2010/105/PESC 

L 46 (23.02.2010) 

II. PESD 

II.1 BALKANS OCCIDENTAUX 

06.12.2010 Modification de la décision 2009/906/PESC concernant la mission de 

police de l’Union européenne (MPUE) en Bosnie-et-Herzégovine 

art. 28, 

art. 43 §2 

2010/755/PESC 

L 320 (07.12.2010) 

30.11.2010 Prorogation du mandat du chef de la mission de police de l’Union 

européenne (MPUE) en Bosnie-et-Herzégovine 

art. 38, 

décision 

2009/906/PESC  

art. 10 §1 

2010/754/PESC 

MPUE/1/2010 

L 320 (07.12.2010) 

15.10.2010 Modification de l’action commune 2008/124/PESC relative à la 

mission «État de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo
78

, 

EULEX KOSOVO 

art. 28, 

art. 43 §2 

2010/619/PESC 

L 272 (16.10.2010) 

27.07.2010 Nomination d'un chef de la mission «État de droit» menée par 

l’Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO 

art. 38,  

action commune 

2008/124/PESC 

art. 12§2 

2010/431/PESC 

EULEX/1/2010 

OJ L 202 

(04.08.2010) 

                                                 
78

 Under United Nations Security Council Resolution 1244 (1999) - SK 
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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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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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28.05.2010 Nomination d'un commandant de l'opération de l'Union européenne 

pour l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une 

contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des 

actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la 

Somalie (Atalanta) 

art. 38 

action commune 

2008/851/PESC 

art. 6 §1 

2010/317/PESC 

ATALANTA/3/2010 

L 142 (10.06.2010) 

+ Rectificatif L 205 

(06.08.2010) 

25.05.2010 Modification et prolongation de l’action commune 2008/112/PESC 

relative à la mission de l’Union européenne visant à soutenir la 

réforme du secteur de la sécurité en République de Guinée- Bissau 

(UE RSS GUINÉE-BISSAU) 

art. 28, 

art. 43 §2 

2010/298/PESC 

L 127 (26.05.2010) 

18.05.2010 Établissement du Comité des contributeurs pour la mission de conseil 

et d’assistance de l’Union européenne en matière de réforme du 

secteur de la sécurité en République démocratique du Congo 

(EUSEC RD Congo) 

art. 38 

action commune 

2009/709/PESC 

art. 10 §3 

2010/297/PESC 

EUSEC/1/2010 

L 127 (26.05.2010) 

23.03.2010 Nomination du commandant de la force de l’Union européenne pour 

l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une 

contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des 

actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la 

Somalie (Atalanta) 

art. 38 

action commune 

2008/851/PESC  

art. 6 

 

2010/185/PESC 

ATALANTA/2/2010 

L 83 (30.03.2010) 

05.03.2010 Modification de la décision Atalanta/2/2009 du Comité politique et 

de sécurité relative à l’acceptation de contributions d’États tiers à 

l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une 

contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des 

actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la 

Somalie (Atalanta), ainsi que la décision Atalanta/3/2009 du Comité 

politique et de sécurité établissant le Comité des contributeurs pour 

l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une 

contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des 

actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la 

Somalie (Atalanta) 

art. 38 

action commune 

2008/851/PESC  

art. 10 

 

2010/184/PESC 

ATALANTA/1/2010 

L 83 (30.03.2010) 

15.02.2010 Mission militaire de l’Union européenne visant à contribuer à la 

formation des forces de sécurité somaliennes 

art. 28, 

art. 43 §2 

2010/96/PESC 

L 44 (19.02.2010) 
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13.09.2010 Signature et conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la 

République islamique d’Afghanistan concernant le statut de la 

mission de police de l’Union européenne en Afghanistan (EUPOL 

AFGHANISTAN) 

art. 37 (TUE) 

art. 218 §5+6 

premier alinéa 

(TFUE) 

2010/686/PESC 

L 294 (12.11.2010) 

11.06.2010 Nomination du chef de la Mission EUPOL Afghanistan art. 38  

décision 

2010/279/PESC 

art. 10§1 

2010/341/PESC 

AFGHANISTAN/2/2

010 

L 154 (19.06.2010) 

18.05.2010 Nomination du chef par intérim de la Mission EUPOL Afghanistan art. 38 3ème 

alinéa 

décision 

2010/279/PESC 

art. 10§1 

2010/292/PESC 

AFGHANISTAN/1/2

010 

L 125 (21.05.2010) 

18.05.2010 Mission de police de l’Union européenne en Afghanistan (EUPOL 

AFGHANISTAN) 

art. 28, 

art. 43 §2 

2010/279/PESC 

L 123 (19.05.2010) 

II.4 MOYEN-ORIENT / GOLFE 

21.12.2010 Prolongation du mandat du chef de la mission de police de l'Union 

européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS) 

art. 38 

décision 

2010/784/PESC  

art. 10 §1 

2010/796/PESC 

L 338 (22.12.2010) 

17.12.2010 Mission de police de l’Union européenne pour les territoires 

palestiniens (EUPOL COPPS) 

art. 28, 

art. 43 §2 

2010/784/PESC 

L 335 (18.12.2010) 

02.12.2010 Modification de l’action commune 2005/797/PESC et la décision 

2009/955/PESC du Conseil concernant la mission de police de 

l’Union européenne pour les territoires palestiniens 

art. 28, 

art. 43 §2 

2010/747/PESC 

L 318 (04.12.2010) 

22.06.2010 Prorogation du mandat du chef de la mission intégrée «État de droit» 

de l'Union européenne pour l'Iraq, EUJUST LEX-IRAQ 

art. 38 

décision 

2010/330/PESC 

art. 9 §2 

2010/351/PESC 

EUJUST LEX 

IRAQ/1/2010 

L 160 (26.06.2010) 
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14.06.2010 Mission intégrée «État de droit» de l'Union européenne pour l'Iraq, 

EUJUST LEX-IRAQ 

art. 28, 

art. 43 §2 

2010/330/PESC 

L 149 (15.06.2010) 

21.05.2010 Prorogation du mandat du chef de la mission de l'Union européenne 

d'assistance à la frontière au point de passage de Rafah 

art. 38 

action commune 

2005/889/PESC 

art. 10 §2 

2010/295/PESC 

EU BAM 

Rafah/1/2010 

L 126 (22.05.2010) 

12.05.2010 Modification et prorogation de l’action commune 2005/889/PESC 

établissant une mission de l’Union européenne d’assistance à la 

frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah) 

art. 28, 

art. 43 §2 

2010/274/PESC 

L 119 (13.05.2010) 

II.5 EUROPE ORIENTALE ET ASIE CENTRALE 

03.09.2010 Prorogation du mandat du chef de la mission d'observation de 

l'Union européenne en Géorgie, EUMM Georgia 

action commune 

2008/736/PESC  

art. 10 §1 

2010/480/PESC 

EUMM 

Georgia/1/2010 

L 234 (04.09.2010) 

12.08.2010 Mission d’observation de l’Union européenne en Géorgie (EUMM 

Georgia) 

art. 28 

art. 43 §2 

2010/452/PESC 

L 213 (13.08.2010) 

26.07.2010 Modification l’action commune 2008/736/PESC concernant la 

mission d’observation de l’Union européenne en Géorgie, EUMM 

Georgia 

art. 28 

art. 43 §2 

2010/424/PESC 

L 199 (31.07.2010) 

III. REPRÉSENTANTS SPÉCIAUX DE L'UNION EUROPÉENNE 

III.1 AFGHANISTAN 

11.08.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l'Union européenne 

pour l'Afghanistan 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/439/PESC 

L 211 (12.08.2010) 

22.03.2010 Nomination du représentant spécial de l'Union européenne pour 

l'Afghanistan 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/168/PESC 

L 75 (23.03.2010) 

25.02.2010 Prorogation et modification du mandat du représentant spécial de 

l'Union européenne pour l'Afghanistan et le Pakistan 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/120/PESC 

L 49 (26.02.2010) 

III.2 ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE (ARYM) 

11.08.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l’Union 

européenne dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/444/PESC 

L 211 (12.08.2010) 

16.03.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l’Union 

européenne dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/156/PESC 

L 67 (17.03.2010) 
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III.3 ASIE CENTRALE 

11.08.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l’Union 

européenne pour l’Asie centrale 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/443/PESC 

L 211 (12.08.2010) 

22.02.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l’Union 

européenne pour l’Asie centrale 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/112/PESC 

L 46 (23.02.2010) 

III.4 BOSNIE-HERZÉGOVINE 

11.08.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l’Union 

européenne en Bosnie-et-Herzégovine 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/442/PESC 

L 211 (12.08.2010) 

22.02.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l’Union 

européenne en Bosnie-et-Herzégovine 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/111/PESC 

L 46 (23.02.2010) 

III.5 CAUCASE DU SUD 

11.08.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l’Union 

européenne pour le Caucase du Sud 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/449/PESC 

L 211 (12.08.2010) 

22.02.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l'Union européenne 

pour le Caucase du Sud 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/109/PESC 

L 46 (23.02.2010) 

III.6 GÉORGIE 

11.08.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l’Union 

européenne pour la crise en Géorgie 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/445/PESC 

L 211 (12.08.2010) 

22.02.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l'Union européenne 

pour la crise en Géorgie 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/106/PESC 

L 46 (23.02.2010) 

III.7 KOSOVO 

11.08.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l’Union 

européenne au Kosovo 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/446/PESC 

L 211 (12.08.2010) 

25.02.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l'Union européenne 

au Kosovo  

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/118/PESC 

L 49 (26.02.2010) 

III.8 PROCESSUS DE PAIX AU MOYEN-ORIENT 

11.08.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l’Union 

européenne pour le processus de paix au Moyen-Orient 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/447/PESC 

L 211 (12.08.2010) 

22.02.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l'Union européenne 

pour le processus de paix au Moyen-Orient 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/107/PESC 

L 46 (23.02.2010) 
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III.9 RÉGION DES GRANDS LACS AFRICAINS 

11.08.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l'Union européenne 

pour la région des Grands Lacs africains 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/440/PESC 

L 211 (12.08.2010) 

22.02.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l'Union européenne 

pour la région des Grands Lacs africains 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/113/PESC 

L 46 (23.02.2010) 

III.10 RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE 

11.08.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l’Union 

européenne en République de Moldavie 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/448/PESC 

L 211 (12.08.2010) 

22.02.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l'Union européenne 

en République de Moldavie 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/108/PESC 

L 46 (23.02.2010) 

III.11 SOUDAN 

11.08.2010 Nomination du représentant spécial de l’Union européenne pour le 

Soudan 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/450/PESC 

L 211 (12.08.2010) 

22.02.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l’Union 

européenne pour le Soudan 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/110/PESC 

L 46 (23.02.2010) 

III.12 UNION AFRICAINE 

11.08.2010 Prorogation du mandat du représentant spécial de l'Union européenne 

auprès de l'Union africaine 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/441/PESC 

L 211 (12.08.2010) 

25.02.2010 Prorogation et modification du mandat du représentant spécial de 

l'Union européenne auprès de l'Union africaine 

art. 28, art. 31(2), 

art. 33 

2010/119/PESC 

L 49 (26.02.2010) 

IV. NON-PROLIFERATION 

13.12.2010 Soutien au processus d’instauration d’un climat de confiance 

conduisant à la création d’une zone exempte d’armes de destruction 

massive et de leurs vecteurs au Moyen-Orient, à l’appui de la mise en 

oeuvre de la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération 

des armes de destruction massive 

art. 26 §2 2010/799/PESC 

L 341 (23.12.2010) 

02.12.2010 Action de l’Union européenne contre le commerce illicite d’armes 

légères et de petit calibre (ALPC) par voie aérienne 

art. 26 §2 2010/765/PESC 

L 327 (11.12.2010) 
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DATE OBJET BASE 

JURIDIQUE 

RÉFÉRENCE J.O. 

27.09.2010 Soutien aux activités de l’AIEA dans les domaines de la sécurité et 

de la vérification nucléaires et dans le cadre de la mise en oeuvre de 

la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des armes 

de destruction massive 

art. 26 §2 

art. 31§ 1 

2010/585/PESC 

L 259 (01.10.2010) 

26.07.2010 Soutien aux activités de la commission préparatoire de 

l’Organisation du traité d’interdiction complète des essais nucléaires 

(OTICE) afin de renforcer ses capacités en matière de surveillance et 

de vérification et dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie de 

l’Union européenne contre la prolifération des armes de destruction 

massive 

art. 26 §2 

art. 31§ 1 

2010/461/PESC 

L 219 (20.08.2010) 

26.07.2010 Établissant d'un réseau européen de groupes de réflexion 

indépendants sur la non-prolifération à l’appui de la mise en oeuvre 

de la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des 

armes de destruction massive 

art. 26 §2 

art. 31§ 1 

2010/430/PESC 

L 202 (04.08.2010) 

14.06.2010 Activités de l’Union européenne en faveur du traité sur le commerce 

des armes, dans le cadre de la stratégie européenne de sécurité 

art. 26 §2 

art. 31§ 1 

2010/336/PESC 

L 152 (18.06.2010) 

29.03.2010 Position de l’Union européenne en vue de la conférence d’examen de 

2010 des parties au traité sur la non-prolifération des armes 

nucléaires 

art. 29 2010/212/PESC 

L 90 (10.04.2010) 

V. LUTTE CONTRE LE TERRORISME 

12.07.2010 Mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels 

s'appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 

2001/931/PESC relative à l'application de mesures spécifiques en 

vue de lutter contre le terrorisme 

art. 29 2010/386/PESC 

L 178/28 

(13.07.2010) 

VI. AUTRES ACTES JURIDIQUES 

 PROCESSUS DE PAIX AU MOYEN-ORIENT 

17.11.2010 Accueil temporaire de certains Palestiniens par des États membres de 

l’Union européenne 

art. 29 2010/694/PESC 

L 303 (19.11.2010) 
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ANNEX II: MAIN APPEARANCES IN THE EUROPEAN PARLIAMENT IN THE FIELD 

OF CFSP/CSDP IN 2010 

 

I. HIGH REPRESENTATIVE: 

 

No DATE PERSON/ SUBJECT PLACE 

1 11.01 Hearing for appointment AFET, Brussels 

2 19.01 HR on the earthquake in Haiti, the situation in Iran, the situation in Yemen and 

the situation in Iraq 

EP Plenary, Strasbourg 

3 10.03 HR on the two annual EP reports on CFSP (Rapporteur Albertini) and ESDP 

(Rapporteur Danjean), the review of the NPT and statement on EU policy on 

Arctic issues 

EP Plenary, Strasbourg 

4 10.03 HR on EEAS Conference of Presidents 

5 23.03 HR on the setting-up of EEAS and debriefing of FAC  (22-23/3) AFET, Brussels 

6 20.04 HR on the EU strategy for the relations with Latin America,  Kyrgyzstan and 

the EU-Canada summit 

EP Plenary, Strasbourg 

7 16.06 HR on the EU-Russia summit, the Israeli military operation against the 

humanitarian flotilla and the Gaza blockade, on the Annual report on human 

rights, the Situation in the Korean Peninsula and on Bosnia and Herzegovina 

EP Plenary, Strasbourg 

8 

 

07.07 

 

HR statements on EP report on EEAS, Kyrgyzstan, AIDS/HIV and on 

Convention on Cluster Munition 

EP Plenary, Strasbourg 

 

9 19.10 HR on EEAS EP Plenary, Strasbourg 

10 27.10 HR: exchange of views with AFET AFET, Brussels 

11 08.11 HR on development-related aspects of the EEAS DEVE, Brussels 

12 15.12 HR statements on Afghanistan, Human Rights, NATO Summit in Lisbon (19-

20/11) and situation in Côte d'Ivoire 

EP Plenary, Strasbourg 
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II. APPEARANCES AS PART OF THE 2006 I.I.A. (JOINT CONSULTATION MEETINGS ON THE 

FINANCING OF CFSP) 79:  

 

No DATE PERSON/ SUBJECT PLACE 

1 03.02 PSC Chair Fernandez-Arias AFET/BUDG bureaux, EP  

2 14.04 PSC Chair Fernandez-Arias AFET/BUDG bureaux, EP 

3 13.07 PSC Chair Stevens AFET/BUDG bureaux, EP 

4 17.11 PSC Chair Stevens AFET/BUDG bureaux, EP 

 

 

 

III. EUROPEAN UNION SPECIAL REPRESENTATIVES (EUSRS): 

 

No DATE PERSON/ SUBJECT PLACE 

1 26.01 EUSR Inzko on the situation in Bosnia and Herzegovina - in camera AFET, Brussels 

2 26.01 EUSR Fouéré on FYROM AFET, Brussels 

3 27.04 EUSR Morel on Kyrgyzstan and Georgia AFET, Brussels 

4 27.04 EUSR Semneby on Report by the EU-Georgia PCC delegation visit to Tbilisi 

(29-31/3) AFET, Brussels 

5 22.06 EUSR Feith on Kosovo AFET, Brussels  

6 23.06 EUSR Morel on Kyrgyzstan AFET, Brussels 

7 13.07 EUSR Brylle on Sudan-post elections AFET, Brussels 

8 28.09 EUSR Ušackas on the EU in Afghanistan AFET, Brussels 

9 02.12 EUSR Feith on Kosovo AFET, Brussels 

 

 

                                                 
79

 In accordance with the 2006 I.I.A. (OJ C 139/01, 14.6.2006) and the Declaration by the High 

Representative on political accountability on the adoption of the Council decision establishing 

the organisation and functioning of the EEAS (OJ C 210/01, 03.08.2010). 
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IV.     EXCHANGE OF VIEWS WITH NEWLY APPOINTED EU SPECIAL REPRESENTATIVES (EUSRS)80:   

 

No DATE PERSON/ SUBJECT PLACE 

1 23.03 Exchange of views with EUSR Ušackas on Afghanistan  (in camera) AFET, Brussels 

2 29.09 Exchange of views with EUSR Marsden on Sudan AFET, Brussels 

 

 

V. EXCHANGE OF VIEWS WITH NEWLY APPOINTED EU HEADS OF DELEGATIONS (HOD)81:  

 

No DATE PERSON/ SUBJECT PLACE 

1 08.04 Exchange of views with de Almeida, newly appointed HoD in Washington (in 

camera) 

AFET, Brussels 

2 30.11 Exchange of views with Dimitrov, newly appointed EU HoD in Georgia (in 

camera) 

AFET, Brussels 

3 01.12 Exchange of views with Ederer, newly appointed EU HoD in China (in camera) AFET, Brussels 

4 01.12 Exchange of views with Schweisgut, newly appointed EU HoD in Japan (in 

camera) 

AFET, Brussels 

5 09.12 Exchange of views with Eichhorst, newly appointed EU HoD in Lebanon (in 

camera) 

AFET, Brussels 

 

 

                                                 
80

        In accordance with the Declaration by the High Representative on political accountability on 

the adoption of the Council decision establishing the organisation and functioning of the 

EEAS (OJ C 210/01, 03.08.2010). 

 
81

  In accordance with the Declaration by the High Representative on political accountability on 

the adoption of the Council decision establishing the organisation and functioning of the 

EEAS (OJ C 210/01, 03.08.2010). 
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ANNEX III: CFSP BUDGET 2010 - COMMITMENT APPROPRIATIONS 

Actions financed in 2010:  

 
19.0301 MONITORING AND IMPLEMENTATION OF PEACE AND SECURITY PROCESSES 

DECISION NO AND DESCRIPTION COST € 

2009/572/CFSP EUMM Georgia (prolongation until 14 September 2010, €12.500.000)  3.500.000 

2010/274/CFSP EUBAM RAFAH (prolongation until 24 May 2011) 1.950.000 

2010/424/CFSP EUMM Georgia (budget top up period until 14 September 2010) 2.500.000 

2010/452/CFSP EUMM Georgia (15 September 2010 - 14 September 2011) 26.600.000 

 

19.0302 NON-PROLIFERATION AND DISARMAMENT 

DECISION NO AND DESCRIPTION  COST € 

2009/1012/CFSP Support of EU activities to promote the Control of arms exports 787.000 

2010/179/CFSP Support of SEESAC arms control activities in Western Balkans  1.600.000 

2010/336/CFSP EU activities in support of the Arms Trade Treaty (ATT-UNIDIR) 1.520.000 

2010/461/CFSP on EU activities in support of the CTBTO   5.280.000 

2010/430/CFSP establishing a European network of independent think tanks  2.182.000 

2010/585/CFSP EU support for the IAEA activities in the area of nuclear security ... 

(IAEA V) 

9.966.000 

2010/765/CFSP EU action to counter the illicit trade of SALW by air (SIPRI) 900.000 
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19.0303 CONFLICT RESOLUTION AND OTHER STABILISATION MEASURES 

DECISION NO AND DESCRIPTION COST € 

2010/330/CFSP EUJUST LEX IRAQ (1 July 2010 - 30 June 2011) 17.500.000 

2010/322/CFSP amending JA 2009/124/CFSP EULEX Kosovo (2009 budget extension 

until 14 October2010) 

19.164.882 

2010/565/CFSP EUSEC DR Congo (1 October 2010 - 30 September 2011) 12.600.000 

2010/619/CFSP EULEX Kosovo (15 October 2010 - 14 October 2011- first instalment - 

budget €165 Mio)     

70.000.000 

 

19.0305 PREPARATORY AND FOLLOW-UP MEASURES 

DECISION NO AND DESCRIPTION COST € 

External Audits (5 audit assignments and 2 FR Art. 56 assessments) 273.365 

Specific audit  22.600 

Equipment for preparatory measures 32.000 

 

19.0306 EUROPEAN UNION SPECIAL REPRESENTATIVES 

DECISION NO AND DESCRIPTION COST € 

2010/106/CFSP EUSR for the crisis in Georgia  (€502.000) 419.753 

2010/107/CFSP EUSR for the Middle East Peace process (€730.000) 608.847 

2010/108/CFSP EUSR in the Republic of Moldova (€1.025.000) 863.000 

2010/109/CFSP EUSR for the South Caucasus (€1.855.000) 1.549.094 

2010/110/CFSP EUSR for Sudan (€1.410.000)  1.175.258 
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2010/111/CFSP EUSR in Bosnia and Herzegovina (€2.350.000) 1.950.000 

2010/112/CFSP EUSR for Central Asia (€800.000) 700.000 

2010/113/CFSP EUSR for the African Great Lakes (€1.065.000) 894.660 

2010/118/CFSP EUSR in Kosovo (€1.660.000) 1.360.000 

2010/119/CFSP EUSR to the African Union (no cost extension until 31.08.2010)  0 

2010/120/CFSP EUSR for Afghanistan and Pakistan (no cost extension until 31.03.2010)  0 

2010/156/CFSP EUSR in fYROM (€340.000)  290.000 

2010/168/CFSP EUSR in Afghanistan (€2.500.000) 2.090.000 

2010/439/CFSP EUSR in Afghanistan (12 month extension) 4.515.000 

2010/440/CFSP EUSR for the African Great Lakes (12 month extension) 1.520.000 

2010/441/CFSP EUSR to the African Union (12 month extension) 1.280.000 

2010/442/CFSP EUSR in Bosnia and Herzegovina (12 month extension) 3.700.000 

2010/443/CFSP EUSR for Central Asia (12 month extension) 1.250.000 

2010/444/CFSP EUSR in FYROM (6 month extension) 310.000 

2010/445/CFSP EUSR for the crisis in Georgia (12 month extension) 700.000 

2010/446/CFSP EUSR in Kosovo (6 month extension) 1.230.000 

2010/447/CFSP EUSR for the Middle East  peace process (6 month extension) 585.000 

2010/448/CFSP EUSR in the Republic of Moldova (6 month extension) 830.000 

2010/449/CFSP EUSR for the South Caucasus (6 month extension) 1.410.000 

2010/450/CFSP EUSR for Sudan (12 month mandate) 1.820.000 
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19.0307 POLICE MISSIONS 

Decision no and description COST € 

2010/279/CFSP EUPOL Afghanistan (31 May 2010 - 31 May 2011) 54.600.000 

2010/298/CFSP EUSSR Guinea-Bissau (no-cost ext. and extension  1 July - 30 September 

2010) 630.000 

2010/329/CFSP EUPOL Congo (extension 1 July - 30 September 2010) 2.020.000 

2010/576/CFSP EUPOL Congo (extension 1 October 2010 - 30 September 2011) 6.430.000 

2010/755/CFSP EUPM Bosnia Herzegovina (extension 1 January - 31 December 2011: 

17,6 Mio) 7.470.013 

2010/747/CFSP EUPOL COPPS (Budget top up  January - December 2010) 220.000 

2010/784/CFSP EUPOL COPPS (extension 1 January - 31 December 2011) 8.250.000 

 

 

______________________________ 
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ANNEX IV: 2010 OVERVIEW OF HR / VP DECLARATIONS ON BEHALF OF THE EU, HR / VP 

STATEMENTS, STATEMENTS BY THE HR / VP SPOKESPERSON AND LOCAL STATEMENTS 

  

 Declarations on behalf of the EU 

  

 

11/01/2010 

Declaration by High Representative Catherine Ashton on behalf of the EU on 5th anniversary of signature 

of Comprehensive Peace Agreement for Sudan  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/112203.pdf 

 

12/01/2010 

Declaration by High Representative Catherine Ashton on behalf of the EU on the trial against seven Baha'i 

leaders in Iran  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/112212.pdf 

 

14/01/2010 

Declaration by the High Representative, Catherine Ashton, on behalf of the EU on the moratorium on the 

death penalty in Mongolia 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=PESC/10/3&format=HTML&aged=0&language

=en&guiLanguage=en 

 

27/01/2010 

Declaration by High Representative Catherine Ashton on behalf of the EU on the situation in Honduras: 

inauguration of Mr. Porfirio Lobo  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/112630.pdf 

 

05/02/2010 

Declaration by High Representative Catherine Ashton on behalf of the EU on the ratification of Protocol 14 

to the European Convention on Human Rights by the Russian Federation  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/112765.pdf 

 

08/02/2010 

Joint Statement by EU and USA calling on Iranian government to fulfil its human rights obligations 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112843.pdf 

 

19/02/2010 

Statement by HR C. Ashton, on behalf of the EU welcoming the ceasefire in the North of Yemen  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/112936.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/112203.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/112203.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/112203.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/112212.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/112212.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/112212.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=PESC/10/3&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=PESC/10/3&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=PESC/10/3&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=PESC/10/3&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/112630.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/112630.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/112630.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/112765.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/112765.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/112765.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112843.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112843.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/112936.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/112936.pdf
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02/03/2010 

Statement by HR C. Ashton, on behalf of the EU on Côte d'Ivoire  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/113132.pdf 

 

10/03/2010 

Statement by HR C. Ashton, on behalf of the EU on the decision by the Government of Israel to build new 

housing units in East Jerusalem  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/113283.pdf 

 

10/03/2010 

Declaration by HR Ashton on behalf of the EU on the Georgian strategy on Abkhazia and South Ossetia  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/113293.pdf 

 

 17/03/2010 

 Declaration by HR Catherine Ashton on behalf of the EU on parliamentary and presidential approval of 

Kyrgyz law on accession to Second Optional Protocol to ICCPR on abolition of death penalty 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/113417.pdf 

 

 21/03/2010 

 Declaration by HR Ashton on International Day for Elimination of Racial Discrimination  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/113458.pdf 

 

 22/03/2010 

 Declaration by HR Catherine Ashton on behalf of the EU to commemorate the World Water Day  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/113472.pdf 

  

 31/03/2010 

 Speech by EU HR Catherine Ashton on Behalf of the European Union, to the International Conference on 

Haiti  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113648.pdf 

 

31/03/2010 

HR's Declaration on behalf of the EU on the situation in Belarus 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/113643.pdf 

 

 09/04/2010 

 Declaration by HR Catherine Ashton on behalf of the European Union on decision by Pre-Trial Chamber of 

the International Criminal Court to investigate the 2007-2008 post-election violence in Kenya  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/113679.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/113132.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/113132.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/113283.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/113283.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/113283.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/113293.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/113293.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/113417.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/113417.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/113417.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/113458.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/113458.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/113472.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/113472.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113648.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113648.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113648.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/113643.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/113643.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/113679.pdf
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
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21/05/2010 

Declaration by High Representative Catherine Ashton on behalf of the EU on the human rights of LGBT 

people in Malawi  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/114600.pdf 

 

26/05/2010 

Declaration by the High Representative on behalf of the European Union on the alignment of certain third 

countries with the Council Decision 2010/92/CFSP extending restrictive measures against Zimbabwe 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114649.pdf 

31/05/2010 

Declaration - Council decisions on the Republic of Guinea 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114723.pdf 

 

31/05/2010 

Declaration by HR Catherine Ashton on behalf of the EU on the Israeli military operation against the 

Flotilla  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114730.pdf 

 

02/06/2010 

Declaration by the High Representative on behalf of the European Union on the alignment of certain third 

countries with the Council Decision 2010/129/CFSP amending Common Position 2008/109/CFS  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/114791.pdf 

 

03/06/2010 

Myanmar/Burma: Declaration by HR Ashton on behalf of EU on alignment of third countries with Council 

Decision renewing restrictive measures 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/114843.pdf 

  

 03/06/2010 

 Democratic People's Republic of Korea: Declaration by HR Ashton on behalf of EU on alignment of third 

countries with Council Decision concerning restrictive measures  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/114844.pdf 

  

 09/06/2010 

 Declaration by the High Representative on behalf of the European Union on the alignment of certain third 

countries with Council Decision 2010/127/CFSP concerning restrictive measures against Eritrea  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/115023.pdf 
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http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/114600.pdf
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 11/06/2010 

 Declaration by the High Representative Catherine Ashton on behalf of the EU on human rights in China  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/115142.pdf 

  

 12/06/2010 

 Declaration by the High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on Iran  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/115144.pdf 

  

 15/06/2010 

 Declaration by the High Representative on behalf of the European Union on the alignment of certain third 

countries with Council Decision 2010/231/CFSP concerning restrictive measures against Somalia  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/115190.pdf 

  

 25/06/2010 

 Joint Declaration by the African Union and by the High Representative Catherine Ashton on behalf of the 

EU on the UN International Day in support of victims of torture  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/er/115506.pdf 

  

 30/06/2010 

 Declaration by the High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on Feminicide  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115578.pdf 

 

 01/07/2010 

 Declaration by the High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on the 

Appointment of a UN Panel of Experts on accountability Issues in Sri Lanka  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/115592.pdf 

 

 15/07/2010 

 Declaration by HR Ashton on behalf of the EU on the situation of Human Rights Defenders in the North 

Caucasus  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/115805.pdf 

 

 22/07/2010 

 Declaration by High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on the ICJ advisory 

opinion  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115902.pdf 
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 26/07/2010 

 Declaration by High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on Syria Human 

rights cases  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/115970.pdf 

 

 01/08/2010 

 Declaration by the High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on the 

Convention on Cluster Munitions  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/116071.pdf 

 

 05/08/2010 

 Declaration by High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on the approval of 

a new Constitution in Kenya  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/116100.pdf 

 

 09/08/2010 

 Declaration by High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on the 

International Day of the World's Indigenous People  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/116122.pdf 

  

 10/08/2010 

 Declaration by the High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on the General 

Election in the Solomon Islands  

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/365&format=HTML&aged=0&langua

ge=en&guiLanguage=en 

  

 12/08/2010 

 Declaration by High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on the sentencing 

of seven Baha'i leaders  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/116157.pdf 

  

 15/08/2010 

 Declaration by High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on the fifth 

Anniversary of the signature of the Aceh MoU and Aceh's peaceful evolution  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/116168.pdf 
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http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/115970.pdf
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http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/116071.pdf
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 19/08/2010 

 EU Statement on the Occasion of the General Assembly Plenary Meeting on the Humanitarian Situation 

resulting from the Floods in Pakistan  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116223.pdf 

  

 20/08/2010 

 Statement by the Middle East Quartet - European Union, United Nations, Russian Federation, United 

States  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116226.pdf 

 

 08/09/2010 

 Declaration by the High Representative on behalf of the European Union on the alignment of certain third 

countries with Council Decision 2010/414/CFSP amending Decision 2010/127/CFSP concerning restrictive 

measures against Eritrea  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/116333.pdf 

 

 17/09/2010 

 Declaration by High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on political 

prisoners in Eritrea  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/116600.pdf 

  

 28/09/2010 

 Declaration by the High Representative on behalf of the European Union on the elections in the Bolivarian 

Republic of Venezuela  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/116787.pdf 

  

 06/10/2010 

 Declaration by HR Ashton on behalf of the EU on the OHCHR Report of the Mapping Exercise documenting 

the most serious violations of human rights and international humanitarian law committed within the 

territory of the Democratic Republic of the Congo between March 1993 and June 2003  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/116903.pdf 

  

 20/10/2010 

 Declaration by the High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on recent 

legislative developments in Guatemala concerning the death penalty  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/117228.pdf 
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 07/11/2010 

 Declaration by the High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on the 

elections in Burma/Myanmar  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/117548.pdf 

  

 08/11/2010 

 Declaration by the High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on the 

publication of the Final Report of the EU Election Observation Mission to Ethiopia 2010  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/117578.pdf 

  

 16/11/2010 

 Declaration by the High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on violence 

against journalists in the Russian Federation  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/117735.pdf 

  

 19/11/2010 

 Declaration by the High Representative Catherine Ashton, on behalf of the European Union, on the 

political situation in Madagascar  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/117904.pdf 

  

 25/11/2010 

 Declaration by the High Representative, Catherine Ashton, on behalf of the European Union on the 

International Day for the Elimination of Violence against Women  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/117997.pdf 

 

 30/11/2010  -  Declaration by High Representative Catherine Ashton on behalf of the EU in support of 

ratification of new strategic arms reduction treaty (START)  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/118094.pdf 

 

 10/12/2010  -  Declaration by the High Representative, Catherine Ashton, on behalf of the European 

Union on the Human Rights Day, 10 December 2010  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/118390.pdf 
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 Statements by the High Representative 

  

  

 01/01/2010 

 Statement by High Representative on the brutal bomb attack in Lakki Marwat, Pakistan 

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/1&format=HTML&aged=0&language

=en&guiLanguage=en 

  

 14/01/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton: Haiti situation - press conference  

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/2&format=HTML&aged=0&langua

ge=en&guiLanguage=en 

  

 19/01/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the situation in Haiti  

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/3&format=HTML&aged=0&langua

ge=en&guiLanguage=en 

  

 19/01/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on Yemen  

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/6&format=HTML&aged=0&langua

ge=en&guiLanguage=en 

 19/01/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on Iran 

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/4&format=HTML&aged=0&langua

ge=en&guiLanguage=en 

  

 19/01/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on Iraq  

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/5&format=HTML&aged=0&langua

ge=en&guiLanguage=en 

  

 20/01/2010 

 Sri Lanka's pre-election situation: statement by High Representative Catherine Ashton 

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/37&format=HTML&aged=0&language=e

n&guiLanguage=en 
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http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/2&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/3&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/3&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/3&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/6&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/6&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/6&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/4&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/4&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/4&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/5&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/5&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/5&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/37&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/37&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/37&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
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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 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/38&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/38&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/38&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/105&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/105&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/105&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/100127-Holocaust-remembrance.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/100127-Holocaust-remembrance.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/106&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/106&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/106&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/112714.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/112714.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112764.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112764.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112772.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112772.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112805.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112805.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112805.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112848.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112848.pdf
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09/02/2010 

Statement by HR Catherine Ashton, on Iranian nuclear activities  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112849.pdf 

 

 11/02/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton, on demonstrations in Iran 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112858.pdf 

 

 12/02/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton, on human rights in China  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112890.pdf 

 17/02/2010 

 Statement by HR Ashton on the situation of the Union of Poles in Belarus  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112913.pdf 

  

 22/02/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton, on Guinea  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/112946.pdf 

  

 23/02/2010 

 EU roundly condemns fraudulent use of European passports in Dubai assassination  

 http://www.eu2010.es/en/documentosynoticias/noticias/feb22_consejoexteriores.html 

  

 25/02/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton on the India-Pakistan meeting in New Delhi  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113059.pdf 

  

 27/02/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton on the earthquake in Chile  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113081.pdf 

  

 27/02/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton following telephone conversation with Chile's Foreign Minister Mariano 

Fernandez  

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/204&format=HTML&aged=0&language=

en&guiLanguage=en 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112849.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112849.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112858.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112858.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112890.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112890.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112913.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112913.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/112946.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/112946.pdf
http://www.eu2010.es/en/documentosynoticias/noticias/feb22_consejoexteriores.html
http://www.eu2010.es/en/documentosynoticias/noticias/feb22_consejoexteriores.html
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113059.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113059.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113081.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113081.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/204&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/204&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/204&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/204&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
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 07/03/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton on the Iraqi elections  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113202.pdf 

 

 08/03/2010 

 International Women's Day – 8 March 2010 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/245&format=HTML&aged=0&language=

en&guiLanguage=en 

 

 09/03/2010 

 Déclaration de la Haute Représentante Catherine Ashton et du Commissaire en charge du développement 

Andris Piebalgs sur les élections présidentielles au Togo 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/FR/foraff/113231.pdf 

  

 15/03/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton on the Agreement between the Transitional Federal Government of 

Somalia and Ahlu Sunna Waljama'a  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/113371.pdf 

 

 18/03/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton at Erez crossing  

http://www.delisr.ec.europa.eu/english/whatsnew.asp?id=1161 

 

 23/03/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton following meeting with President Mbeki  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113529.pdf 

  

 24/03/2010 

 Declaration by HR Catherine Ashton on the decision by the Israeli authorities on the Shepherd Hotel  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113542.pdf 

 

 26/03/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton on the violence in and around Gaza  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113629.pdf 

 

 26/03/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton on ratification of Rome Statute of International Criminal Court by 

Bangladesh  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113593.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113202.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113202.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/245&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/245&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/245&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/FR/foraff/113231.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/FR/foraff/113231.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/FR/foraff/113231.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/113371.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/113371.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/113371.pdf
http://www.delisr.ec.europa.eu/english/whatsnew.asp?id=1161
http://www.delisr.ec.europa.eu/english/whatsnew.asp?id=1161
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113529.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113529.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113542.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113542.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113629.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113629.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113593.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113593.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113593.pdf
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 28/03/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton on agreement between United States and Russia on new strategic 

arms reduction treaty (START)  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113631.pdf 

  

 29/03/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton on metro explosions in Moscow  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113634.pdf 

 

 31/03/2010 

 Joint statement by HR Catherine Ashton and Commissioner Štefan Füle on the Serbian Declaration on 

Srebrenica  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113647.pdf 

 

01/04/2010 

Statement by High Representative Catherine Ashton on Guinea Bissau 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113649.pdf 

 

 07/04/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the Opposition unrests in Kyrgyzstan 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113660.pdf 

  

 08/04/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the political situation in Thailand  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113665.pdf 

  

 08/04/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the situation in Kyrgyzstan  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113664.pdf 

  

 09/04/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the upcoming elections in Sudan  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113666.pdf 

  

 10/04/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on Polish plane crash  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113681.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113631.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113631.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113631.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113634.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113634.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113647.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113647.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113647.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113649.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113649.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113660.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113660.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113665.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113665.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113664.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113664.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113666.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113666.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113681.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113681.pdf
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 13/04/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton on the Parliamentary Elections in Sri Lanka  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113711.pdf 

  

 13/04/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton on the political situation in Thailand  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113710.pdf 

  

 17/04/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the helicopter crash in Haiti 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113884.pdf 

  

 19/04/2010 

 Statement by HR/VP Catherine Ashton on elections in Sudan  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113893.pdf 

  

 20/04/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton on adoption of Constitutional Amendment in Pakistan  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113904.pdf 

 

 11/05/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton on the adoption of negotiating directives for Association Agreements 

between the EU and Armenia, Azerbaijan and Georgia  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114367.pdf 

 

 12/05/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the State of Emergency in Egypt  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114450.pdf 

  

 14/05/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on Kyrgyzstan  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114462.pdf 

  

 17/05/2010 

 Statement by HR/VP Catherine Ashton, on Moldova/Transnistria  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/114472.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113711.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113711.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113710.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113710.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113884.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113884.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113893.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113893.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113904.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113904.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114367.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114367.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114367.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114450.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114450.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114462.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114462.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/114472.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/114472.pdf
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 18/05/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton recalling the EU position on the Falkland Islands  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114503.pdf 

  

 21/05/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton and Commissioner Stefan Füle on Albania  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/114591.pdf 

  

 21/05/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on Nagorno Karabakh  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114603.pdf 

  

 21/05/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the political situation in Thailand  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114598.pdf 

  

 22/05/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on Iran  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114609.pdf 

 

 24/05/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the Federal Republic of Nigeria  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114610.pdf 

 

 25/05/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton on the Legislative Elections in Ethiopia 

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/607&format=HTML&aged=0&language=

en&guiLanguage=en 

  

 25/05/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the UNRWA attack 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114630.pdf 

  

 25/05/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton on 10th anniversary of Optional Protocols to UN Convention on the 

Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114629.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114503.pdf
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http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114610.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114610.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/607&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/607&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/607&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
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/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 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/633&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/633&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/633&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114695.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114695.pdf
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http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114696.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114697.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114697.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114726.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114726.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/114733.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/114733.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/114733.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114787.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114787.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115039.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115039.pdf
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 11/06/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the new clashes in Kyrgyzstan  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115125.pdf 

  

 28/06/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the constitutional referendum in Kyrgyzstan  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115525.pdf 

  

 30/06/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on Israel-Palestinian proximity peace talks  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115546.pdf 

  

 01/07/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton on the Presidential Elections in the Republic of Guinea  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115586.pdf 

 02/07/2010 

 Déclaration de Madame Catherine Ashton, Haute Représentante, sur les élections présidentielles au 

Burundi  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/FR/foraff/115597.pdf 

  

 05/07/2010 

 Statement by Catherine Ashton, High Representative of the European Union for Foreign Affairs and 

Security Policy/European Commission Vice-President on announcement by Israel on Gaza blockade  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115675.pdf 

  

 06/07/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on imminent executions in Iran  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115714.pdf 

  

 08/07/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton following the vote in the European Parliament on the European Union 

External Action Service  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115736.pdf 

 

 08/07/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton on the announcement of the liberation of 52 political prisoners in 

Cuba 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115737.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115125.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115125.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115525.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115525.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115546.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115546.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115586.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115586.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/FR/foraff/115597.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/FR/foraff/115597.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/FR/foraff/115597.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115675.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115675.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115675.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115714.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115714.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115736.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115736.pdf
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 09/07/2010 

 Statement by HR Catherine Ashton on further ships carrying humanitarian aid to Gaza  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115755.pdf 

 

 11/07/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton and EU Commissioner for Enlargement and 

Neighbourhood Policy Stefan Füle on the occasion of the 15th commemoration of Srebrenica  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115756.pdf 

 12/07/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the attacks in Uganda  

 http://consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115768.pdf 

  

 19/07/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the national dialogue process in Yemen  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115882.pdf 

  

 28/07/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the death penalty in Japan  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116068.pdf 

  

 03/08/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on Israel-Lebanon border incident  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116096.pdf 

 

 11/08/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton following phone call with Russian Foreign Minister 

Sergey Lavrov to offer support in wake of recent fires in Russia  

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/367&format=HTML&aged=0&langua

ge=en&guiLanguage=en 

  

 11/08/2010 

 Statement by the High Representative Catherine Ashton and EU Commissioner for Development Andris 

Piebalgs on the Presidential Elections in Rwanda  

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/366&format=HTML&aged=0&langua

ge=en&guiLanguage=en 

  

 11/08/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the recent mudslides in China  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116136.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115755.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115755.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115756.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115756.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115756.pdf
http://consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115768.pdf
http://consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115768.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115882.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115882.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116068.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116068.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116096.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116096.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/367&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/367&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/367&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/367&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
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 12/08/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the ratification of the Rome Statute of the 

International Criminal Court by Seychelles  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116138.pdf 

 

 13/08/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on Russian plans on missile deployment in Abkhazia  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116161.pdf 

  

 18/08/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton following her call with UN Secretary-General Ban Ki-

moon  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116221.pdf 

  

 19/08/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on the ratification of the Rome Statute of the 

International Criminal Court by Saint Lucia  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116222.pdf 

  

 20/08/2010 

 Statement by High Representative Catherine Ashton on resumption of direct talks between Israel and the 

Palestinians  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116227.pdf 

  

 24/08/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on Azerbaijan's Supreme Court judgment of 19 

August concerning the two youth organization members  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116230.pdf 

 

24/08/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton on terrorist attack in Somalia 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116231.pdf 

  

  

 27/08/2010 

 Joint statement by Catherine Ashton, the High Representative, and Andris Piebalgs, the EU Development 

Commissioner, on the resurgence of violence in North Kivu, DRC. 

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1074&format=HTML&aged=0&language

=en&guiLanguage=en 
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 01/09/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the attack in the Middle East  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116258.pdf 

  

 02/09/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the launch of direct talks on the Middle East 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116267.pdf 

  

 08/09/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the next steps at the UN concerning the 

advisory opinion on Kosovo  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116353.pdf 

  

10/09/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the adoption of the UN General Assembly 

resolution on the ICJ opinion on Kosovo  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116439.pdf 

 

17/09/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton ahead of the parliamentary elections in 

Afghanistan  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116588.pdf 

 

22/09/2010 

Middle East Quartet Statement  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116664.pdf 

 

22/09/2010 

Human rights failures in the Democratic Republic of Congo 

http://www.eutrio.be/pressrelease/olivier-chastel-human-rights-failures-democratic-republic-congo 

 

22/09/2010 

Statement delivered by EU High Representative Catherine Ashton on behalf on the E3+3  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116679.pdf 

 

24/09/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton on remarks made by Iranian President Mahmoud 

Ahmadinejad at the UN General Assembly 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116685.pdf 
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http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116664.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116664.pdf
http://www.eutrio.be/pressrelease/olivier-chastel-human-rights-failures-democratic-republic-congo
http://www.eutrio.be/pressrelease/olivier-chastel-human-rights-failures-democratic-republic-congo
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116679.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116679.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116685.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116685.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116685.pdf
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25/09/2010 

Remarks by High Representative Catherine Ashton at the informal meeting of EU Defence Ministers 

Ghent, 23 and 24 September 2010 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116710.pdf 

 

27/09/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the Middle East peace talks  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116778.pdf 

 

30/09/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton on events in Ecuador  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116856.pdf 

 

01/10/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton following her visit to the Middle East  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116860.pdf 

 

 05/10/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on elections in Bosnia and Herzegovina  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116889.pdf 

05/10/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the 10th anniversary of democratic changes in 

Serbia  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116890.pdf 

  

 07/10/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the pardon of Ethiopian opposition leader 

Birtukan Midekssa  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116917.pdf 

  

 08/10/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on Nobel Peace Prize being awarded to Liu 

Xiaobo  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116987.pdf 

 

 11/10/2010 

 Nouveau Chef de mission pour EUSEC RD Congo  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/FR/foraff/116991.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116710.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116710.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116710.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116778.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116778.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116856.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116856.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116860.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116860.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116889.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116889.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116890.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116890.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116890.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116917.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116917.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116917.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116987.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116987.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116987.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/FR/foraff/116991.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/FR/foraff/116991.pdf
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 11/10/2010 

 Nouveau chef de mission pour EUPOL RD Congo  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/FR/foraff/116990.pdf 

 

 11/10/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the Kyrgyzstan elections  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116989.pdf 

 

 14/10/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the ratification of the Rome Statute of the 

International Criminal Court by the Republic of Moldova  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117068.pdf 

  

 18/10/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the removal of the Russian checkpoint from 

the village of Perevi in Georgia  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117147.pdf 

 

 20/10/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton and European Commissioner for Enlargement 

Stefan Füle on Ukraine before the European Parliament  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117230.pdf 

 

 25/10/2010 

 High Representative Catherine Ashton nominates the top management of the External Action Service 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/117313.pdf 

 

 01/11/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the referendum in Niger  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117525.pdf 

 

02/11/2010 

Statement by High Representative / Vice-president Mrs Catherine Ashton on the Côte d’Ivoire elections 

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1457&format=HTML&aged=0&language

=en&guiLanguage=en 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/FR/foraff/116990.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/FR/foraff/116990.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116989.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116989.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117068.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117068.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117068.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117147.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117147.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117147.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117230.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117230.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117230.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/117313.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/117313.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117525.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117525.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1457&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1457&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
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
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117740.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117740.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117891.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117891.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117954.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117954.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117954.pdf
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 23/11/2010 

 EU HR/VP Catherine Ashton appoints new Head of EU Delegation to WTO  

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/606&format=HTML&aged=0&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
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/606&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/606&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118001.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118001.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118001.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118093.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118093.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118093.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118116.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118116.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118116.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118159.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118159.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118198.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118198.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118213.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118213.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118216.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118216.pdf
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 06/12/2010 

 Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the elections to the People's Assembly of 

Egypt  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118243.pdf 

 

06/12/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton and EU Commissioner for Development Andris 

Piebalgs on the Presidential Elections in Guinea  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118252.pdf 

 

07/12/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton on behalf of E3+3 after the talks with Iran  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118263.pdf 

 

08/12/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the announcement of preliminary results of 

elections in the Republic of Haiti  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118345.pdf 

08/12/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the Middle East Peace Process  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118344.pdf 

  

10/12/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton on Nobel Peace Prize winner Liu Xiaobo  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118406.pdf 

  

13/12/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton and European Commissioner for Enlargement 

Štefan Füle on Kosovo elections  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118432.pdf 

  

14/12/2010 

Statement by EU High Representative Catherine Ashton on the passing of Ambassador Holbrooke  

http://consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118462.pdf 

 

14/12/2010 

EU High Representative Catherine Ashton appoints two Managing Directors for the External Action Service  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118477.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118243.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118243.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118243.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118252.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118252.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118252.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118263.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118263.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118345.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118345.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118345.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118344.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118344.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118406.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118406.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118432.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118432.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118432.pdf
http://consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118462.pdf
http://consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118462.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118477.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118477.pdf


 

12562/11   MF/pfa 116 

ANNEX DG K   SV 

 

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
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 

 

 

 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118656.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118656.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118656.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118659.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118659.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118693.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118693.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118693.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118696.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118696.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118696.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118697.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118697.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118697.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118699.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118699.pdf
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 Statements by the Spokesperson 

  

 19/01/2010 

 Chile Presidential elections, statement by spokesperson of High Representative Catherine Ashton  

 http://eeas.europa.eu/chile/docs/statement_ashton_210110_en.pdf 

  

 10/02/2010 

 Statement by the Spokesperson of the High Representative / Vice President Catherine Ashton on the 

situation in Sri Lanka  

 http://eeas.europa.eu/statements/docs/statement_ashton_sri_lanka_en.pdf 

  

 19/02/2010 

 Statement by the Spokesperson of the High Representative / Vice President Catherine Ashton on Niger  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/112931.pdf 

  

 25/02/2010 

 Statement by the Spokesperson of HR Catherine Ashton, on the death of Mr Tamayo in Cuba  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113057.pdf 

  

 26/02/2010 

 Statement by the Spokesperson of HR Catherine Ashton, on acts of violence in Chittagong Hill Tracts, 

Bangladesh 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113070.pdf 

  

 26/02/2010 

 Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton, on heritage sites in Hebron and Bethlehem  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113080.pdf 

  

 01/03/2010 

 Statement by the Spokesperson of HR Catherine Ashton, on Nigeria  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113083.pdf 

 

01/03/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton,on the rejection of Aung San Suu Kyi's appeal by 

the Supreme Court of Burma/Myanmar  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113102.pdf 

http://eeas.europa.eu/chile/docs/statement_ashton_210110_en.pdf
http://eeas.europa.eu/chile/docs/statement_ashton_210110_en.pdf
http://eeas.europa.eu/statements/docs/statement_ashton_sri_lanka_en.pdf
http://eeas.europa.eu/statements/docs/statement_ashton_sri_lanka_en.pdf
http://eeas.europa.eu/statements/docs/statement_ashton_sri_lanka_en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/112931.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/112931.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113057.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113057.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113070.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113070.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113070.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113080.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113080.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113083.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113083.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113102.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113102.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113102.pdf
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18/03/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton, on Sahel region 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113427.pdf 

 

04/04/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton, on the car bomb attacks in Iraq  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113654.pdf 

 

05/04/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton,on the attacks in Pakistan  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113655.pdf 

 

09/04/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton, on Kyrgyzstan  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113669.pdf 

 

23/04/2010 

Statement by the spokesperson of HR Ashton on New Zealand joining the UN Declaration on the Rights of 

Indigenous People  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113952.pdf 

 

26/04/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton, on the normalisation of relations between 

Turkey and Armenia  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/114008.pdf 

 

30/04/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on the political situation in Nepal  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114126.pdf 

 

01/05/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on the resumption of executions in Taiwan  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114127.pdf 

 

04/05/2010 

Statement by the Spokesperson of HR Catherine Ashton, on the recent attacks against mosques in 

Somalia  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/114173.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113427.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113427.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113654.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113654.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113655.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113655.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113669.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113669.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113952.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113952.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113952.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/114008.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/114008.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/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
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16/07/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on the expulsion of the acting Australian High 

Commissioner by Fiji  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115853.pdf 

 

19/07/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on suicide bombings in Iraq on Sunday 18 July 

2010  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115881.pdf 

 

22/07/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on President Al-Bashir  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115899.pdf 

 

02/08/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on the Referendum on the formation of the 

Government of National Unity in Zanzibar 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116076.pdf 

 

03/08/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton in support of U.N. international Gaza flotilla 

probe  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116097.pdf 

 

13/08/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on the bomb attack in Bogota  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116160.pdf 

  

24/08/2010 

Statement by the Spokesperson of High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security 

Policy on conviction of human rights defender Abdallah Abu Rahma  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116232.pdf 

 

25/08/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on explosions in Iraq  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116234.pdf 
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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
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27/08/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on President Al-Bashir's visit to Kenya  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116239.pdf 

  

02/09/2010 

Statement by the spokesperson of the HR Catherine Ashton on the attacks in Lahore  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116270.pdf 

 

03/09/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on the outcome of the launch of Middle East 

peace talks  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116277.pdf 

 

04/09/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton on the murder of police officers in Colombia  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116278.pdf 

 

10/09/2010 

Statement by the spokesperson of the HR Catherine Ashton on the suicide bombing in Vladikavkaz  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116426.pdf 

  

 10/09/2010 

 Statement by the spokesperson of the HR Catherine Ashton on Georgian prisoner in Abkhazia 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116458.pdf 

  

 14/09/2010 

 Statement by the spokesperson of the HR Catherine Ashton on the occasion of the appointment of 

Michelle Bachelet as the head of UN Women  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116496.pdf 

  

 17/09/2010 

 Statement by the spokesperson of the HR Catherine Ashton on Guinea  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116564.pdf 

 

18/09/2010 

Statement by the Spokesperson of the High Representative Catherine Ashton on the conviction of human 

rights defender Azimjan Askarov 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116602.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116239.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116239.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116270.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116270.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116277.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116277.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116277.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116278.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116278.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116426.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116426.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116458.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116458.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116496.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116496.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116496.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116564.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116564.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116602.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116602.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/116602.pdf
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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


 

12562/11   MF/pfa 126 

ANNEX DG K   SV 

 

 19/11/2010 

Statement by the Spokesperson of Catherine Ashton, EU HR on the Presidential elections in Guinea 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117858.pdf 

 

 19/11/2010 

 Statement by the Spokesperson of EU High Representative Catherine Ashton, on the release of bloggers 

in Azerbaijan  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117884.pdf 

 

 25/11/2010 

 Statement by the Spokesperson of EU High Representative Catherine Ashton, on second round of 

presidential elections in Côte d'Ivoire  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118008.pdf 

  

 01/12/2010 

 Statement by the spokesperson of EU High Representative Catherine Ashton on the second round of 

presidential elections in Côte d'Ivoire  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118132.pdf 

 

 09/12/2010 

 Statement by the spokesperson of Catherine Ashton, EU High Representative, on exports from Gaza  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118351.pdf 

 

 17/12/2010 

 Statement by the spokesperson of EU High Representative Catherine Ashton on the situation in Côte 

d’Ivoire  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118573.pdf 

  

 20/12/2010 

 Statement by the spokesperson of Catherine Ashton, EU High Representative, on the post-electoral 

situation in Belarus  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118638.pdf 

  

 22/12/2010 

Statement by the spokesperson of HR Catherine Ashton, on the United States of America joining the UN 

Declaration on the Rights of Indigenous Peoples 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118689.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117858.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117858.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117884.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117884.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117884.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118008.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118008.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118008.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118132.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118132.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118132.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118351.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118351.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118573.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118573.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118573.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118638.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118638.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/118638.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118689.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118689.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118689.pdf
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 23/12/2010 

 Statement by the spokesperson of EU High Representative Catherine Ashton on the situation in Côte 

d'Ivoire  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118694.pdf 

 

27/12/2010 

Statement by the spokesperson of EU High Representative Catherine Ashton on the second prosecution of 

Mikhail Khodorkovskii and Platon Lebedev  

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118698.pdf 

  

  

 

 

 

 

Local Statements 

  

 20/01/2010 

 EU Local Statement by EU Heads of Mission on the trial of Mr Le Cong Dinh, Mr Nguyen Tien Trung, Mr 

Tran Huynh Duy Thuc and Mr Le Thang Long on 20 January 2010 

http://www.ambhanoi.um.dk/en/menu/AboutUs/News/Statement  

 

28/01/2010 

Joint statement by the Heads of Mission of the EU, NATO, OSCE and the United States in Skopje  

http://www.osce.org/skopje/item_1_42501.html  

 

 18/02/2010 

 EU statement on Eritrea’s relations with the African Union 

 http://eeas.europa.eu/statements/local/eu_statement_eritrea_au_en.pdf 

 

 25/03/2010 

 Local EU Statement on Sudan  

 http://ec.europa.eu/delegations/delsdn/en/eu_and_sudan/news18.htm 

 

 01/04/2010 

 EU Local Statement on the sinking of the South Korean ship  

 http://eeas.europa.eu/statements/local/2010_0401_korea_en.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118694.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118694.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118694.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118698.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118698.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118698.pdf
http://www.ambhanoi.um.dk/en/menu/AboutUs/News/StatementByTheEUHeadsOfMissionOnTheTrialOfMrLeCongDinhMrNguyenTienTrungMrTranHuynhDuyThucAndMrLeThan.htm
http://www.ambhanoi.um.dk/en/menu/AboutUs/News/StatementByTheEUHeadsOfMissionOnTheTrialOfMrLeCongDinhMrNguyenTienTrungMrTranHuynhDuyThucAndMrLeThan.htm
http://www.ambhanoi.um.dk/en/menu/AboutUs/News/Statement
http://www.osce.org/skopje/item_1_42501.html
http://www.osce.org/skopje/item_1_42501.html
http://eeas.europa.eu/statements/local/eu_statement_eritrea_au_en.pdf
http://eeas.europa.eu/statements/local/eu_statement_eritrea_au_en.pdf
http://ec.europa.eu/delegations/delsdn/en/eu_and_sudan/news18.htm
http://ec.europa.eu/delegations/delsdn/en/eu_and_sudan/news18.htm
http://eeas.europa.eu/statements/local/2010_0401_korea_en.pdf
http://eeas.europa.eu/statements/local/2010_0401_korea_en.pdf
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 15/04/2010 

 EU local statement on homophobia and gender in education  

http://ec.europa.eu/delegations/albania/press_corner/all_news/news/2010/20100415_01_en.htm 

 

 16/04/2010 

 Déclaration des Chefs de Mission de l'Union européenne au Niger  

 http://www.delner.ec.europa.eu/documents/Communique160410.pdf 

 

 21/04/2010 

 EU Local Statement on the case of journalist Ernest Vardanyan  

http://www.delmda.ec.europa.eu/whatsnew/press_releases_en.shtml#21042010 

 

22/04/2010 

EU Local Statement on the breach of the de facto moratorium on the death penalty in Gaza  

http://www.maec.es/subwebs/Consulados/Jerusalen/es/Home/Documents 

 

27/04/2010 

Joint statement by the Heads of Mission of the EU, NATO, OSCE and the United States in Skopje  

http://www.osce.org/skopje/item_1_43658.html 

 

06/05/2010 

EU statement on the report by the High Commissioner on National Minorities on his recent visit to 

Kyrgyzstan  

http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May 

 

06/05/2010 

EU statement on the railway shipment dispute between Tajikistan and Uzbekistan  

http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May 

 

06/05/2010 

EU statement on the case against human rights defender Evgeniy Zhovtis  

http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May 

 

06/05/2010 

EU statement on the detention of Nematillo Botakuziev by the authorities in Tajikistan  

http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May 

http://ec.europa.eu/delegations/albania/press_corner/all_news/news/2010/20100415_01_en.htm
http://ec.europa.eu/delegations/albania/press_corner/all_news/news/2010/20100415_01_en.htm
http://www.delner.ec.europa.eu/documents/Communique160410.pdf
http://www.delner.ec.europa.eu/documents/Communique160410.pdf
http://www.delmda.ec.europa.eu/whatsnew/press_releases_en.shtml#21042010
http://www.delmda.ec.europa.eu/whatsnew/press_releases_en.shtml#21042010
http://www.maec.es/subwebs/Consulados/Jerusalen/es/Home/Documents/EU%20local%20statement%20on%20the%20breach%20of%20the%20de%20facto%20moratorium%20on%20executions%20in%20Gaza.doc
http://www.maec.es/subwebs/Consulados/Jerusalen/es/Home/Documents
http://www.osce.org/skopje/item_1_43658.html
http://www.osce.org/skopje/item_1_43658.html
http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May/PC%20no.808%20-%20EU%20on%20HCNM%20report%20on%20visit%20to%20KYR.pdf
http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May/PC%20no.808%20-%20EU%20on%20HCNM%20report%20on%20visit%20to%20KYR.pdf
http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May
http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May/PC%20no.808%20-%20EU%20on%20TAJ-UZB%20railway%20dispute.pdf
http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May/PC%20no.808%20-%20EU%20on%20TAJ-UZB%20railway%20dispute.pdf
http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May/PC%20no.808%20-%20EU%20on%20HR%20defender%20E.Zhovtis.pdf
http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May/PC%20no.808%20-%20EU%20on%20HR%20defender%20E.Zhovtis.pdf
http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May/PC%20no.808%20-%20EU%20on%20detention%20of%20N.Botakuziev%20by%20TAJ%20authorities.pdf
http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May
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12/05/2010 

Local EU Statement on the death in custody of PUDEMO member Sipho Jele  

http://www.delswz.ec.europa.eu/whatsnew 

 

13/05/2010 

EU statement on Uzbekistan  

http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May/PC%20no.809%20-

%20EU%20reply%20to%20Amb.Venczel,%20Project%20Co-ordinator%20UZB.pdf 

 

13/05/2010 

EU statement in response to Amb. Venczel, OSCE Project Co-ordinator in Uzbekistan 

http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May 

 

18/05/2010 

Statement by the EU Special Representative and Head of Delegation to Afghanistan, Ambassador 

Vygaudas Usackas  

http://www.delafg.ec.europa.eu/en/downloadable_documents/Nov_2008/Press_Release/PR_1 

 

18/05/2010 

EU local statement on the executions in Gaza  

http://ukinbelarus.fco.gov.uk/en/news/?view=News&id=22265992 

 

21/05/2010 

Local EU Statement on raids on the "Tell the Truth" civic campaign in Belarus  

http://ukinbelarus.fco.gov.uk/en/news/?view=News&id=22265992 

 

27/05/2010   

Local EU Statement on Sudan  

http://ec.europa.eu/delegations/delsdn/en/eu_and_sudan/news19.html 

 

31/05/2010 

EU statement in response to the Head of the OSCE Centre in Bishkek, Ambassador Andrew Tesoriere  

http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May/PC%20no.811%20-

%20EU%20reply%20to%20Amb.Tresoriere,%20HoC%20Bishkek.pdf 

 

10/06/2010 

Local EU Statement on the law on TV and Radio in Armenia  

http://eeas.europa.eu/delegations/armenia/press_corner/all_news/news/2010/20100610_en.htm 

http://www.delswz.ec.europa.eu/whatsnew/EU%20Declaration%20on%20the%20death%20in%20custody%20of%20PUDEMO%20member%20Sipho%20Jele.pdf
http://www.delswz.ec.europa.eu/whatsnew
http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May/PC%20no.809%20-%20EU%20on%20UZB.pdf
http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May/PC%20no.809%20-%20EU%20reply%20to%20Amb.Venczel,%20Project%20Co-ordinator%20UZB.pdf
http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May/PC%20no.809%20-%20EU%20reply%20to%20Amb.Venczel,%20Project%20Co-ordinator%20UZB.pdf
http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May/PC%20no.809%20-%20EU%20reply%20to%20Amb.Venczel,%20Project%20Co-ordinator%20UZB.pdf
http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May
http://www.delafg.ec.europa.eu/en/downloadable_documents/Nov_2008/Press_Release/PR_18%20May%2010.pdf
http://www.delafg.ec.europa.eu/en/downloadable_documents/Nov_2008/Press_Release/PR_18%20May%2010.pdf
http://www.delafg.ec.europa.eu/en/downloadable_documents/Nov_2008/Press_Release/PR_1
http://www.maec.es/subwebs/Consulados/Jerusalen/es/Home/Documents/Executions%20in%20Gaza.doc
http://ukinbelarus.fco.gov.uk/en/news/?view=News&id=22265992
http://ukinbelarus.fco.gov.uk/en/news/?view=News&id=22265992
http://ukinbelarus.fco.gov.uk/en/news/?view=News&id=22265992
http://ec.europa.eu/delegations/delsdn/en/eu_and_sudan/news19.html
http://ec.europa.eu/delegations/delsdn/en/eu_and_sudan/news19.html
http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May/PC%20no.811%20-%20EU%20reply%20to%20Amb.Tresoriere,%20HoC%20Bishkek.pdf
http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May/PC%20no.811%20-%20EU%20reply%20to%20Amb.Tresoriere,%20HoC%20Bishkek.pdf
http://www.delvie.ec.europa.eu/en/eu_osce/eu_statements/2010/May/PC%20no.811%20-%20EU%20reply%20to%20Amb.Tresoriere,%20HoC%20Bishkek.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/armenia/press_corner/all_news/news/2010/20100610_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/armenia/press_corner/all_news/news/2010/20100610_en.htm
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28/06/2010 

Local EU statement on the results of the second autopsy of Khaled Said  

http://eeas.europa.eu/delegations/egypt/press_corner/all_news/news/2010/20100628_en.htm  

  

29/06/2010 

Local EU statement on Presidential Elections Somaliland  

http://www.delken.ec.europa.eu/en/news.asp?newsid=148 

  

23/07/2010 

Declaración conjunta de los Embajadores de la Unión Europea en Colombia y Venezuela sobre la ruptura 

de relaciones diplomáticas entre Venezuela y Colombia 

http://www.delven.ec.europa.eu/es/UltimasNoticias/Prensa2010/comunicado%20colombia%20venezuela

.doc 

 

28/07/2010 

Statement from European Union heads of mission in Pakistan following the crash of a passenger airliner 

near Islamabad 

http://www.delpak.ec.europa.eu/WHATSNEW/statement/EU%20Statement%20280710.doc 

 

11/08/2010 

Declaración conjunta de los jefes de las delegaciones de la Unión Europea y de los embajadores de los 

estados miembros en bogota y caracas sobre el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre 

Venezuela y Colombia 

http://eeas.europa.eu/delegations/colombia/press_corner/all_news/news/2010/declaracion11082010_es.

htm 

 

19/08/2010 

Local EU Statement on parliamentary by-elections in Chifubu and Luena in Zambia  

http://eeas.europa.eu/delegations/zambia/press_corner/all_news/news/2010/20100819_01_en.htm 

 

 

09/09/2010 

Local European Union Statement on the announcement of official dates for Nigerian general elections  

http://www.delnga.ec.europa.eu/ 

  

13/09/2010 

Déclaration conjointe des Chefs de mission de l'Union européenne et des Etats-Unis d'Amérique en 

République de Guinée 

http://ec.europa.eu/delegations/guinea/press_corner/all_news/news/2010/20100913_fr.htm 

http://eeas.europa.eu/delegations/egypt/press_corner/all_news/news/2010/20100628_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/egypt/press_corner/all_news/news/2010/20100628_en.htm
http://www.delken.ec.europa.eu/en/news.asp?newsid=148
http://www.delken.ec.europa.eu/en/news.asp?newsid=148
http://www.delven.ec.europa.eu/es/UltimasNoticias/Prensa2010/comunicado%20colombia%20venezuela.doc
http://www.delven.ec.europa.eu/es/UltimasNoticias/Prensa2010/comunicado%20colombia%20venezuela.doc
http://www.delven.ec.europa.eu/es/UltimasNoticias/Prensa2010/comunicado%20colombia%20venezuela.doc
http://www.delven.ec.europa.eu/es/UltimasNoticias/Prensa2010/comunicado%20colombia%20venezuela.doc
http://www.delpak.ec.europa.eu/WHATSNEW/statement/EU%20Statement%20280710.doc
http://www.delpak.ec.europa.eu/WHATSNEW/statement/EU%20Statement%20280710.doc
http://www.delpak.ec.europa.eu/WHATSNEW/statement/EU%20Statement%20280710.doc
http://eeas.europa.eu/delegations/colombia/press_corner/all_news/news/2010/declaracion11082010_es.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/colombia/press_corner/all_news/news/2010/declaracion11082010_es.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/zambia/press_corner/all_news/news/2010/20100819_01_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/zambia/press_corner/all_news/news/2010/20100819_01_en.htm
http://www.delnga.ec.europa.eu/
http://www.delnga.ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/delegations/guinea/press_corner/all_news/news/2010/20100913_fr.htm
http://ec.europa.eu/delegations/guinea/press_corner/all_news/news/2010/20100913_fr.htm
http://ec.europa.eu/delegations/guinea/press_corner/all_news/news/2010/20100913_fr.htm
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13/09/2010 

Local European Union Statement on Ethiopia 

http://www.deleth.ec.europa.eu/Press%20releases.htm 

 

13/09/2010 

Local EU Statement on the Legislative Elections in Ethiopia  

http://www.deleth.ec.europa.eu/Press%20releases.htm 

 

14/09/2010 

The European Delegation issues the following statement on behalf of the EU Heads of Missions in Nairobi  

http://www.delken.ec.europa.eu/en/news.asp?newsid=151 

 

07/10/2010 

Local EU Statement on the new Tuvalu government  

http://www.delfji.ec.europa.eu/en/press_release/07102010-Tuvalunewgovt.pdf 

 

18/10/2010 

Statement of EU Heads of Mission to Syria on the Martin Ennals Award presented to Mr. Muhannad al-

Hassani in Geneva  

http://eeas.europa.eu/delegations/syria/press_corner/all_news/news/2010/20101018_en.htm 

 

01/11/2010 

Local EU statement on Albania's national human rights institutions  

http://eeas.europa.eu/delegations/albania/press_corner/all_news/news/2010/20101101_01_en.htm 

 

03/11/2010  

Déclaration conjointe des Chefs de mission des Etats-Unis d'Amérique, de l'Union européenne et de ses 

Etats membres représentés en République de Guinée 

http://eeas.europa.eu/delegations/guinea/documents/press_corner/news/20101103_fr.pdf 

 

20/11/2010 

EU Local statement on the opening of new Southern African Development Community (SADC) house in 

Gaborone, Botswana  

http://www.delbwa.ec.europa.eu/publications/newsletters/EU%20local%20statement%20SADC.doc 

 

24/11/2010 

EU Heads of mission declaration on the political environment in Mogadishu  

http://eeas.europa.eu/statements/local/2010_11_eu_local_somalia_en.pdf 

http://www.deleth.ec.europa.eu/Press%20releases.htm
http://www.deleth.ec.europa.eu/Press%20releases.htm
http://www.deleth.ec.europa.eu/Press%20releases.htm
http://www.deleth.ec.europa.eu/Press%20releases.htm
http://www.delken.ec.europa.eu/en/news.asp?newsid=151
http://www.delken.ec.europa.eu/en/news.asp?newsid=151
http://www.delfji.ec.europa.eu/en/press_release/07102010-Tuvalunewgovt.pdf
http://www.delfji.ec.europa.eu/en/press_release/07102010-Tuvalunewgovt.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/syria/press_corner/all_news/news/2010/20101018_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/syria/press_corner/all_news/news/2010/20101018_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/syria/press_corner/all_news/news/2010/20101018_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/albania/press_corner/all_news/news/2010/20101101_01_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/albania/press_corner/all_news/news/2010/20101101_01_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/guinea/documents/press_corner/news/20101103_fr.pdf
http://www.delbwa.ec.europa.eu/publications/newsletters/EU%20local%20statement%20SADC.doc
http://www.delbwa.ec.europa.eu/publications/newsletters/EU%20local%20statement%20SADC.doc
http://www.delbwa.ec.europa.eu/publications/newsletters/EU%20local%20statement%20SADC.doc
http://eeas.europa.eu/statements/local/2010_11_eu_local_somalia_en.pdf
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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