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Glavni rezultati Sveta 

Svet je razpravljal o Kosovu, in sicer potem, ko je kosovska skupščina 17. februarja sprejela 
resolucijo o razglasitvi neodvisnosti Kosova. Seznanil se je z dejstvom, da resolucija Kosovo 
zavezuje k načelom demokracije in enakosti vseh njegovih državljanov, zaščiti srbske in drugih 
manjšin, varstvu kulturne in verske dediščine ter mednarodnemu nadzoru. Poudaril je, da se bodo 
države članice v skladu z nacionalnimi praksami in mednarodnim pravom odločile, kakšne odnose 
bodo imele s Kosovom. Ponovno je poudaril pripravljenost EU, da ima glavno vlogo pri krepitvi 
stabilnosti v tej regiji. Ob ponovni potrditvi zaveze, da v celoti in učinkovito podpre evropsko 
perspektivo za Zahodni Balkan, je zaprosil Komisijo, naj uporabi instrumente Skupnosti za 
spodbujanje gospodarskega in političnega razvoja in obmejni regiji predlaga konkretne ukrepe za 
napredek v tej smeri. 

Svet je odločno obsodil nedavne napade oboroženih skupin na čadsko vlado in pozval vse čadske 
strani, naj brezpogojno opustijo uporabo sile in začnejo konstruktiven dialog, ki bi pripeljal do 
miroljubne rešitve sedanjih razmer. Seznanil se je z odločitvijo čadskih oblasti, da razglasijo 
izredno stanje, in v zvezi s tem izjavil, da bo podrobneje spremljal spoštovanje državljanskih pravic 
in svoboščin ter temeljnjih načel pravne države. Izrazil je zaskrbljenost nad aretacijo članov 
neoborožene politične opozicije. Svet je tudi ugotovil, da so nedavni dogodki poudarili potrebo po 
napotitvi misij Čad/Srednjeafriška republika in MINURCAT, s čimer bi se prispevalo k potrebni 
varnosti v vzhodnem Čadu. 

Svet izraža zaskrbljenost zarati nadaljevanja nasilja, negotovosti in nestabilnosti v Keniji. Kenijske 
strani je pozval, naj v resnično spravnem duhu konstruktivno sodelujejo pri iskanju legitimne 
politične rešitve. Odločno je podprl prizadevanja skupine uglednih afriških osebnosti pod vodstvom 
Kofija Anana in izrazil pripravljenost, da zagotovi kar največjo nadaljnjo pomoč pri tem procesu. 

Svet se je seznanil z najavo oblasti Burme/Mjanmarja z dne 9. februarja, da bodo maja 2008 
izvedle referendum o novi ustavi, leta 2010 pa večstrankarske volitve. Poudaril je, da bosta 
narodna sprava in stabilnost v državi doseženi le, če bodo v proces v celoti vključene opozicija in 
vse etnične skupine. EU v ta namen ponovno poziva k izpustitvi vseh političnih zapornikov, tudi 
Aung San Suu Kyi, začetku obsežnega in časovno opredeljenega dialoga z vsemi zainteresiranimi 
političnimi stranmi ter doslednemu spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin. 
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 � Če je Svet uradno sprejel deklaracije, sklepe ali resolucije, je to navedeno v naslovu zadevne točke, 

besedilo pa je postavljeno med navednice. 
 � Dokumenti, na katere se sklicuje besedilo, so dostopni na spletni strani Sveta 

http://www.consilium.europa.eu. 
 � Akti, sprejeti z izjavami za zapisnik Sveta, do katerih se javnosti dostop lahko omogoči, so označeni z 

zvezdico; te izjave so na voljo na zgoraj navedeni spletni strani Sveta oziroma. jih je mogoče dobiti pri 
Tiskovnem uradu. 
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UDELEŽENCI 

Vlade držav članic in Evropsko komisijo so zastopali: 

Belgija: 
Karel DE GUCHT minister za zunanje zadeve 

Bolgarija: 
Ivajlo KALFIN namestnik predsednika vlade in minister za zunanje 

zadeve 

Češka republika: 
Alexandr VONDRA podpredsednik vlade, pristojen za evropske zadeve 
Karel SCHWARZENBERG minister za zunanje zadeve 

Danska: 
Per Stig MØLLER minister za zunanje zadeve 
Michael ZILMER-JOHNS državni sekretar za zunanjo in varnostno politiko, politiko 

EU in koordinacijo z EU 

Nemčija: 
Frank-Walter STEINMEIER zvezni minister za zunanje zadeve 
Günter GLOSER državni minister, Ministrstvo za zunanje zadeve 

Estonija: 
Urmas PAET minister za zunanje zadeve 

Irska: 
Dermot AHERN minister za zunanje zadeve 

Grčija: 
Dora BAKOYANNI ministrica za zunanje zadeve 
Ioannis VALINAKIS državni sekretar za zunanje zadeve 

Španija: 
Miguel Ángel MORATINOS minister za zunanje zadeve in sodelovanje 
Albert NAVARRO GONZÁLEZ državni sekretar za Evropsko unijo 

Francija: 
Bernard KOUCHNER minister za zunanje in evropske zadeve 
Jean-Pierre JOUYET državni sekretar za evropske zadeve 

Italija: 
Massimo D'ALEMA minister za zunanje zadeve, podpredsednik vlade 

Ciper: 
Erato KOZAKOU-MARCOULLIS ministrica za zunanje zadeve 

Latvija: 
Māris RIEKSTIĥŠ minister za zunanje zadeve 

Litva: 
Petras VAITIEKŪNAS minister za zunanje zadeve 
Žygimantas PAVILIONIS državni podsekretar pri Ministrstvu za zunanje zadeve, 

pristojen za evropske zadeve 

Luksemburg: 
Jean ASSELBORN podpredsednik vlade, minister, pristojen za zunanje zadeve 

in priseljevanje 
Nicolas SCHMIT minister, pristojen za zunanje zadeve in priseljevanje 

Madžarska: 
Kinga GÖNCZ ministrica za zunanje zadeve 

Malta: 
Richard CACHIA CARUANA stalni predstavnik 

Nizozemska: 
Maxime VERHAGEN minister za zunanje zadeve 
Frans TIMMERMANS minister za evropske zadeve 
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Avstrija: 
Ursula PLASSNIK zvezna ministrica za evropske in mednarodne zadeve 

Poljska: 
Radosław SIKORSKI minister za zunanje zadeve 
Mikołaj DOWGIELEWICZ sekretar Odbora za evropske integracije, državni sekretar v 

Uradu Odbora za evropske integracije, namestnik 
predsednika Evropskega odbora Sveta ministrov 

Portugalska: 
Luís AMADO državni minister ("Ministro de Estado"), minister za 

zunanje zadeve 
Manuel LOBO ANTUNES državni sekretar za evropske zadeve, pomočnik ministra za 

zunanje zadeve 

Romunija: 
Adrian CIOROIANU minister za zunanje zadeve 

Slovenija: 
Dimitrij RUPEL minister za zunanje zadeve 
Janez LENARČIČ državni sekretar v Službi vlade RS za evropske zadeve 

Slovaška: 
Ján KUBIŠ minister za zunanje zadeve 

Finska: 
Ilkka KANERVA minister za zunanje zadeve 
Astrid THORS ministrica za migracije in evropske zadeve 

Švedska: 
Carl BILDT minister za zunanje zadeve 
Cecilia MALMSTRÖM ministrica za evropske zadeve 

Združeno kraljestvo: 
David MILIBAND minister za zunanje zadeve in zadeve Commonwealtha 

 

Komisija: 
Olli REHN komisar 
Louis MICHEL komisar 
Benita FERRERO-WALDNER komisarka 
Peter MANDELSON komisar 

 

Generalni sekretariat Sveta: 
Javier SOLANA generalni sekretar/visoki predstavnik za SZVP 
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TOČKE RAZPRAVE 

ZAHODNI BALKAN – sklepi Sveta 

Svet je sprejel naslednje sklepe: 

"Svet je obsodil nedavno nasilje v Beogradu, Mitrovici in drugod, zlasti zoper tuja diplomatska 
predstavništva, in pristojne organe pozval, naj zagotovijo varnost ter zaščito državljanov EU in 
njihovega imetja. Svet je pozval Beograd in Prištino, naj spoštujeta že sprejete zaveze, da se bosta 
vzdržala vsakršnih dejanj ali izjav, ki bi lahko ogrozili varnostne razmere." 
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– KOSOVO – sklepi Sveta 

Svet je razpravljal o razvoju dogodkov na Kosovu in sprejel naslednje sklepe: 

"Kosovska skupščina je 17. februarja 2008 sprejela resolucijo, s katero je razglasila neodvisnost 
Kosova. Svet opozarja, da se Kosovo s to resolucijo zavezuje načelom demokracije in 
enakopravnosti vseh njegovih državljanov, zaščiti Srbov in drugih manjšin, varstvu kulturne in 
verske dediščine ter mednarodnemu nadzorstvu. Pozdravlja stalno prisotnost mednarodne skupnosti 
na Kosovu na podlagi resolucije Varnostnega sveta ZN št. 1244. 

Svet poudarja, da bodo države članice v skladu z nacionalno prakso in mednarodnim pravom 
odločale o svojih odnosih s Kosovom. 

Svet opozarja na dolgoletno zavezanost Evropske unije k stabilnosti Zahodnega Balkana. Ponovno 
poudarja pripravljenost Evropske unije, da igra ključno vlogo pri utrjevanju stabilnosti v tej regiji, 
in opozarja na zaveze Evropske unije, navedene v sklepih Evropskega sveta z dne 14. decembra 
2007, ter na dogovore o skupnih ukrepih o ustanovitvi policijske misije in misije za krepitev pravne 
države EVOP ter o imenovanju posebnega predstavnika EU za Kosovo. Evropska unija bo za 
ohranitev stabilnosti v regiji še naprej sodelovala z ZN, KFOR, OVSE in drugimi mednarodnimi 
akterji. 

Svet ponovno poudarja svojo zavezanost, da bo dejansko in v celoti podpiral evropsko perspektivo 
za Zahodni Balkan. Komisijo poziva, naj uporabi instrumente Skupnosti za spodbujanje 
gospodarskega in političnega razvoja ter državam v širši regiji predlaga konkretne ukrepe, da bodo 
lahko napredovale v tej smeri. 

Svet ponovno poudarja, da EU spoštuje načela Listine ZN in Helsinške sklepne listine, med drugim 
načeli suverenosti in ozemeljske celovitosti, ter vse resolucije Varnostnega sveta ZN. Ponovno 
poudarja svoje prepričanje, da glede na spopade v devetdesetih letih prejšnjega stoletja ter 
podaljšano obdobje mednarodne uprave na podlagi resolucije VS št. 1244, Kosovo predstavlja 
primer sui generis, ki omenjenih načel in in resolucij ne postavlja pod vprašaj." 
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EVROPSKA SOSEDSKA POLITIKA – sklepi Sveta 

Na seji Sveta je potekala izmenjava mnenj na podlagi predstavitve Komisije, Svet pa je sprejel 
naslednje sklepe: 

"1. Svet opozarja na sklepe z zasedanja 18. in 19. junija 2007 o krepitvi evropske sosedske 
politike (ESP). Ponovno poudarja ključna načela partnerstva in skupnega prevzemanja 
odgovornosti ter razlikovanja na podlagi učinkovitosti in posebej prilagojene pomoči. ESP 
je enoten, vključujoč, uravnotežen in skladen političen okvir. ESP ostaja še naprej ločena 
od vprašanja članstva v EU in ne vpliva na noben morebiten prihodnji razvoj odnosov 
partnerskih držav z EU. 

2. Svet, ki je junija 2007 pozval, naj naslednja predsedstva in Komisija nadaljujejo delo v 
zvezi s krepitvijo ESP, pozdravlja sporočilo Komisije o "močni evropski sosedski politiki" 
in se seznani z dosedanjim napredkom. Sporočilo je koristna podlaga za nadaljnji 
razmislek Sveta o načinu zagotavljanja učinkovitejše in za partnerje ESP privlačnejše 
evropske sosedske politike, da bi lahko v celoti izkoristili njen potencial. 

3. Poglobitev gospodarskega povezovanja mora ostati bistvena sestavina naših odnosov s 
sosedi. Obseg obstoječih sporazumov o prosti trgovini s partnerji ESP bi morali po 
možnosti poglobiti. Razmisliti bi morali o sklenitvi temeljitih in celovitih sporazumov o 
prosti trgovini s partnerji ESP, ki so postali člani STO, še prej pa opraviti natančno 
ekonomsko analizo. V tej zvezi EU pozdravlja začetek pogajanj o temeljitem in celovitem 
sporazumu o prosti trgovini z Ukrajino. 

 O morebitnem začetku pogajanj o temeljitih in celovitih sporazumih o prosti trgovini z 
Gruzijo in Armenijo pa bo Svet odločil na podlagi priporočil Komisije, v katera bodo med 
drugim vključeni rezultati potekajočih študij izvedljivosti. Svet poudarja pomen sklenitve 
sporazumov s partnerskimi državami ESP v sredozemski regiji, in sicer o liberalizaciji 
storitev, trgovini s kmetijskimi proizvodi in pravici do ustanavljanja. Svet zato pozdravlja 
ustanovitev evro-sredozemske skupine visokih uradnikov, ki bi lahko spodbudila proces 
gospodarskega povezovanja in prispevala k vzpostavitvi evro-sredozemskega območja 
proste trgovine do leta 2010. Svet sredozemske države spodbuja, da pospešijo pogajanja in 
začetek veljavnosti območij proste trgovine med njimi ter tako okrepijo regionalno 
povezovanje jug-jug. 
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4. Svet poudarja pomen medosebnih stikov in vloge civilne družbe v okviru ESP, zlasti v 
izobraževanju, znanosti, kulturi in podjetništvu, zaradi spodbujanja skupnih načel, 
okrepitve prepoznavnosti EU v regiji ESP in utrditve lokalnih civilnih družb. Da bi 
povečali mobilnost, bi morali državljanom iz držav ESP omogočiti lažje zakonito 
kratkoročno bivanje v EU, in sicer za vsako državo posebej, s prožnejšo uporabo 
obstoječih možnosti za poenostavitev vizumskih postopkov, pa tudi s skupnimi prijavnimi 
centri in hitro sklenitvijo dvostranskih sporazumov o obmejnem prometu med državami 
članicami in zlasti tistimi partnerskimi državami, ki mejijo na schengensko območje. 
Izvajanje sklepov Sveta iz leta 2003 o prožnosti pri izdajanju vizumov udeležencem na 
sestankih evro-sredozemske skupine bi bilo treba razširiti na vse partnerje ESP, ki 
sodelujejo na sestankih o ESP. 

5. ESP se je že izkazala za pomembno gonilo spodbujanja reform v državah ESP. EU 
ponovno poudarja, da je pripravljena in odločena svojim sosedam še naprej pomagati pri 
izvajanju sektorskih reform in modernizacije v skladu z akcijskimi načrti ESP, saj te 
pomenijo pomemben korak v smeri ustvarjanja blaginje in stabilnosti v našem sosedstvu, 
vse to pa ob upoštevanju človekovih pravic, demokracije in vladavine prava. EU je s 
pomočjo in podporo Komisije, dopolnjeno in usklajeno z dvostransko pomočjo držav 
članic EU, pripravljena sodelovati s partnerji ESP in jim pomagati izvajati akcijske načrte 
ESP, zlasti na področju varne oskrbe z energijo, podnebnih sprememb, okolja, prometa, 
raziskav, informacijske družbe, izobraževanja in usposabljanja, zaposlovanja in 
družbenega razvoja, zdravja, pomorske politike, kmetijstva, ribištva in regionalne politike. 

6. Pri finančnem sodelovanju s partnerji ESP je že bil dosežen znaten napredek. Zaradi 
evropskega sosedskega in partnerskega instrumenta se je povečala finančna pomoč 
partnerjem ESP. Vzpostavljen je bil sklad za upravljanje, ki partnerske države spodbuja k 
izvajanju reform, dogovorjenih v njihovih akcijskih načrtih ESP. Svet je zadovoljen, da bo 
partnerjem ESP iz sosedskega investicijskega sklada po dokončni določitvi podrobnosti v 
zvezi z njim letos prvič na voljo več finančnih sredstev. Sosedski investicijski sklad bo v 
državah ESP omogočil znatno dodatno financiranje, med drugim infrastrukturnih projektov 
v energetskem, okoljskem in prometnem sektorju, ter zagotovil usklajenost med partnerji 
in preprečil prekrivanje z obstoječimi skladi. 

7. Svet priznava pomen sodelovanja s partnerskimi državami ESP in mednarodnimi 
organizacijami ter drugimi udeleženimi pri preprečevanju in reševanju konfliktov v 
sosedstvu EU, vključno z ukrepi vzpostavljanja zaupanja, pri čemer upošteva dogovorjene 
pogajalske postopke. Svet in Komisija si bosta še naprej prizadevala za usklajeno uporabo 
ustreznih političnih vzvodov, da bi okrepila stabilnost in varnost v regiji. 
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8. Svet meni, da je regionalno sodelovanje pomembno za poglobitev odnosov EU s sosedi in 
njihovo povezovanje ter za spodbujanje skupnega prevzemanja odgovornosti v okviru 
ESP. Svet prav tako opozarja na sklepe Evropskega sveta z dne 14. decembra 2007, v 
katerih so prihodnja predsedstva pozvana k razvijanju vzhodne in južne razsežnosti ESP 
dvo- in večstransko na podlagi ustreznih sporočil in predlogov Komisije. 

9. Svet ugotavlja, da lahko vzpostavljene regionalne organizacije in postopki igrajo 
pomembno vlogo, ter poudarja, da bi okrepitev stikov z njimi koristila celotnemu 
sosedstvu. Svet zato pozdravlja skupno izjavo z ministrskega srečanja za sinergijo Črnega 
morja ministrsko srečanje za sinergijo Črnega morja 14. februarja 2008 v Kijevu in z 
zanimanjem pričakuje pregled Komisije v zvezi z razvojem pobude za sinergijo Črnega 
morja. 

10. Svet poudarja, kako pomembno je, da partnerske države ESP izvajajo svoje akcijske načrte 
ESP, ki jih bodo v skladu z načelom razlikovanja približali EU. Svet z zanimanjem 
pričakuje poročilo o napredku, ki ga bo Komisija predvidoma pripravila aprila 2008, in 
ponovno potrjuje pripravljenost za poglobitev sodelovanja EU s partnerskimi državami 
ESP." 
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AFRIKA 

– KENIJA – sklepi Sveta 

Svet je razpravljal o razmerah v Keniji in sprejel naslednje sklepe: 

"1. Svet je zelo zaskrbljen, ker se nasilje, negotovost in nestabilnost v Keniji nadaljujejo. 

2. Svet ponovno poudarja, da se morajo kenijski voditelji nujno ter z vso resnostjo in 
pripravljenostjo na kompromise zavzeti za takojšnjo zaustavitev nasilja, vsem prebivalcem 
Kenije pa zagotoviti varnost, stabilnost in varstvo človekovih pravic. Svet poziva kenijske 
strani, naj v resnično spravnem duhu konstruktivno sodelujejo pri iskanju legitimne 
politične rešitve. 

3. Svet odločno podpira prizadevanje skupine uglednih afriških osebnosti pod vodstvom 
Kofija Anana in je temu procesu pripravljen zagotoviti vso možno dodatno pomoč. Svet 
ponovno poudarja, da mora biti mednarodna skupnost družno podpirati proces dialoga, ki 
ga vodi Kofi Anan. Svet bo ta proces podrobneje spremljal. Posamezniki, ki zavirajo 
proces dialoga ali spodbujajo nasilje, se bodo morali soočiti s posledicami svojih dejanj. 

4. Svet je zadovoljen, da so se kenijske strani 1. februarja dogovorile o sprejetju takojšnjih 
ukrepov za rešitev krize. Strani nameravajo obravnavati dolgo- in kratkoročna vprašanja, 
kar je zelo spodbudno. Svet pozdravlja namero kenijskih strani, da ustanovijo t.i. komisijo 
za resnico, pravičnost in spravo, katere cilj bo z razpravo doseči soglasje o tem, kako naj 
Kenija odpravi temeljne vzroke za krizo. 

5. Svet pozdravlja odziv Združenih narodov na dogodke v Keniji, in sicer s političnega vidika 
ter v podporo prizadetemu civilnemu prebivalstvu. 

6. Svet pozdravlja dogovor vseh strani, da se v zvezi z nasiljem, ki je izbruhnilo po volitvah, 
izvede mednarodna preiskava, ter poziva k nadaljnjemu sodelovanju kenijskih oblasti z 
visokim komisarjem ZN za človekove pravice in posebnim svetovalcem generalnega 
sekretarja ZN za preprečevanje genocida. 

7. Svet ponovno poudarja, da EU in njene države članice s Kenijo ne morejo vzpostaviti 
normalnih odnosov, dokler ne bo dosežena legitimna politična rešitev. Svet bo še naprej 
pozorno spremljal razmere v Keniji in podpiral vsa prizadevanja za ustavitev nasilja ter 
zagotovitev demokracije, stabilnosti in varstva človekovih pravic. " 
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– ČAD – sklepi Sveta 

Svet je razpravljal o razmerah v Čadu in trenutni napotitvi misije EUFOR/Čad/Srednjeafriška 
republika ter sprejel naslednje sklepe: 

"1. Svet odločno obsoja ponovne napade oboroženih skupin na čadsko vlado. Vse strani v 
Čadu poziva, naj se brezpogojno odrečejo uporabi sile in začnejo konstruktiven dialog ter 
na ta način poskušajo poiskati miroljubno rešitev trenutnega stanja. Svet podpira pobudo 
Afriške unije, da bi vse strani pritegnila k zaustavitvi bojev, ter njeno prizadevanje, da bi 
dosegli trajno rešitev krize. 

2. Svet je globoko zaskrbljen zaradi regionalnih posledic konflikta v Darfurju in poskusov 
zrušitve čadske vlade ter Afriško unijo in Združene narode popolnoma podpira pri pozivih 
k spoštovanju suverenosti, nacionalne enotnosti in ozemeljske celovitosti Čada. Da bi 
ublažili trenutne napetosti, Svet od sudanske in čadske vlade zahteva, naj takoj nehata 
podpirati in oskrbovati oborožene skupine ter izboljšata medsebojne odnose. Države na 
tem področju poziva, naj si prizadevajo za dobre sosedske odnose in izboljšajo 
sodelovanje. 

3. Svet se je seznanil z odločitvijo čadskih oblasti o razglasitvi izrednega stanja. V zvezi s 
tem bo pozorno spremljal spoštovanje državljanskih pravic in svoboščin ter temeljnih načel 
pravne države in pričakuje, da bodo dosledno spoštovani. Svet želi znova opozoriti, da v 
celoti podpira politični dogovor z dne 13. avgusta 2007, ki je bil dosežen s skorajda vsemi 
političnimi strankami zakonite opozicije. Meni, da ta dogovor, ki ga podpira Evropska 
unija, predstavlja temelj širšega časovnega načrta pred parlamentarnimi volitvami leta 
2009. Zato pozdravlja prizadevanja mednarodne skupnosti in Evropske unije za pomoč pri 
izvajanju tega političnega dogovora, in sicer pri popisu prebivalstva in volivcev ter 
spodbujanju demokratične svobode in svobode govora. Svet poziva čadske oblasti, naj še 
naprej spodbujajo ta proces in ponovno pridobijo zaupanje političnih strank zakonite 
opozicije in civilne družbe ter tako okrepijo demokracijo v Čadu. Svet poziva vse strani 
političnega dogovora, naj obnovijo dialog in začnejo delo v okviru "odbora za spremljanje" 
dogovora. Svet je globoko zaskrbljen zaradi prijetja pripadnikov neoborožene politične 
opozicije v Čadu, tudi Lola Mahamata Choua. Predsednika Debyja poziva, naj se vzdrži 
skrajnih dejanj in zapornike takoj izpusti. 
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4. Svet poudarja, da je treba nujno zaščititi civiliste in izboljšati humanitarne razmere na 
celotnem območju. Potrjuje, da je brezpogojno zavezan sodelovanju pri izvajanju 
Resolucije VS ZN 1778 (2007), s katero je bila v Čadu in Srednjeafriški republiki 
odobrena prisotnost večdimenzionalne strukture in v okviru katere EU zagotavlja vojaško 
komponento. EU bo v skladu s to resolucijo izvajala 12-mesečno vojaško premostitveno 
operacijo, in sicer od izjave o začetni operativni zmogljivosti naprej. Pristojni organi Sveta 
in poveljnik operacije bodo redno ocenjevali razmere na terenu. Nedavni dogodki so še 
izpostavili potrebo po napotitvi EUFOR Tchad/RCA in MINURCAT v vzhodni Čad, kjer 
naj bi zagotovili večjo varnost. Naloge misije EUFOR so zaščita ogroženih civilistov, 
zlasti razseljenih oseb in beguncev, omogočanje lažje dostave humanitarne pomoči in 
prostega gibanja humanitarnega osebja, pa tudi zaščita osebja, objektov, naprav in opreme 
ZN. EUFOR Tchad/RCA bo pri izvajanju svojih nalog nepristranska, nevtralna in 
neodvisna. Svet v zvezi s sistematičnim vključevanjem vprašanj človekovih pravic, 
enakosti spolov in zaščite otrok v oboroženih spopadih opozarja na svoje sklepe z dne 
28. januarja 2008. Svet pozdravlja prispevek Evropske komisije v obliki finančne pomoči 
MINURCAT in dostave humanitarne pomoči ljudem v stiski, pa tudi njeno podporo 
spravnemu procesu in pomoč pri obnovi na območjih, ki jih je prizadel konflikt. 

5. Svet strogo obsoja napade sudanskih sil na tri vasi v zahodnem Darfurju, ki so se zgodili 8. 
februarja. Globoko je zaskrbljen zaradi informacij, ki jih je prejel od UNAMID in OCHA o 
številu smrtnih in drugih žrtev med civilnim prebivalstvom. Poleg tega Svet obsoja vojaške 
dejavnosti uporniških gibanj v zahodnem Darfurju. Svet poziva vse strani, da se zavežejo k 
takojšnji prekinitvi vseh sovražnosti. Posledice tega napada za vzhodni Čad, in sicer prihod 
nad 10 000 novih beguncev v bližino Guerede, narekujejo, da je treba nemudoma okrepiti 
mednarodna prizadevanja za zagotovitev varnosti beguncem in notranje razseljenim 
osebam z napotitvijo EUFOR in MINURCAT ter s celovito napotitvijo UNAMID v 
Darfur. 

6. Svet poudarja, kako pomembno je, da mednarodna skupnost deluje usklajeno in složno ter 
da je takšna tudi pri izražanju stališč. EU bo z napotitvijo EUFOR Tchad/RCA – skupaj z 
misijo ZN MINURCAT v Čadu in Srednjeafriški republiki ter mešano misijo AU/ZN 
UNAMID v Darfurju – pomembno prispevala k reševanju konflikta na tem območju in pri 
spopadanju s posledicami tega konflikta za humanitarne razmere. Svet je zato pozval 
sudansko vlado, naj omogoči hitro vzpostavitev misije UNAMID. Prizadevanja za 
vzpostavitev stabilnosti in resnično varnih razmer bodo spodbudila pogajanja. Svet bo še 
naprej usklajeval svoje dejavnosti z vsemi udeleženci, zlasti z ZN in AU, ter bo z njimi 
tudi nadalje sodeloval." 
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BLIŽNJEVZHODNI MIROVNI PROCES 

Pri kosilu so ministri razpravljali o razvoju dogodkov glede bližnjevzhodnega mirovnega procesa, 
zlasti na podlagi poročila visokega predstavnika Javierja Solane o njegovem nedavnem obisku v 
Egiptu. Komisija je obvestila ministre o humanitarnih razmerah, zlasti v Gazi, in o rezultatih 
konference donatorjev v Parizu. 
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BURMA/MJANMAR - sklepi Sveta 

Pri kosilu so ministri razpravljali o dogodkih v Burmi/Mjanmaru. Svet je sprejel naslednje sklepe: 

"1. Evropska unija je še vedno močno zaskrbljena zaradi razmer v Burmi/Mjanmaru, 
tamkajšnje oblasti pa poziva, naj hitro sprejmejo ukrepe za prehod na demokratično 
izvoljeno vlado. Svet je seznanjen z dejstvom, da so oblasti 9. februarja za maj 2008 
napovedale referendum o novi ustavi, za leto 2010 pa večstrankarske volitve. Poudarja, da 
bosta narodna sprava in stabilnost v državi doseženi le, če bodo v proces v celoti vključene 
opozicija in vse etnične skupine. EU v ta namen ponovno poziva k izpustitvi vseh 
političnih zapornikov, tudi Aung San Suu Kyi, začetku obsežnega in časovno 
opredeljenega dialoga z vsemi zainteresiranimi političnimi stranmi ter doslednemu 
spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin. 

2. EU ponovno poudarja, da povsem podpira posredovanje generalnega sekretarja ZN pri 
prehodu na demokracijo v Burmi/Mjanmaru, tamkajšnje oblasti pa poziva, naj čimprej 
ponovno sprejmejo posebnega svetovalca ZN, profesorja Ibrahima Gambarija, ter z njim in 
posebnim poročevalcem ZN o položaju človekovih pravic v Mjanmaru, Sergiom Pinheiro, 
brezpogojno sodelujejo. 

3. EU izraža pohvalo posebnemu odposlancu Pieru Fassinu za njegovo delo pri usklajevanju 
diplomatskih prizadevanj EU z azijskimi partnerji ter ponovno poudarja pomen njegove 
vloge pri zagotavljanju podpore in spodbude misiji ZN. 

4. EU se še naprej odziva na humanitarne potrebe prebivalcev Burme/Mjanmara in je v ta 
namen pred kratkim povečala obseg pomoči. 

5. EU vztraja pri svoji odločitvi, da bo prebivalcem Burme/Mjanmara pomagala vzpostaviti 
stabilnost, blaginjo in demokracijo. Glede na razvoj dogodkov je pripravljena ponovno 
preučiti, spremeniti ali okrepiti ukrepe, o katerih se je že dogovorila." 
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STO/RAZVOJNA AGENDA IZ DOHE 

Komisija je Svetu poročala Svetu o trenutnem stanju in možnosti za prihodnje v pogajanjih STO o 
razvojni agendi iz Dohe, potem ko je bil v Ženevi predložen revidirani osnutek dokumenta o 
modalitetah za dostop do kmetijskega in nekmetijskega trga. Svet je opravil izmenjavo mnenj. 

Svet bo to vprašanje ponovno obravnaval na naslednji seji. 
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SPORAZUMI O GOSPODARSKEM PARTNERSTVU 

Komisija je Svetu poročala o stanju pogajanj o sporazumih o gospodarskem partnerstvu z afriškimi, 
karibskimi in pacifiškimi regijami in državami (ACP), po rezultatih, prejetih konec leta 2007; Svet 
je opravil izmenjavo mnenj. 

Svet bo to vprašanje ponovno obravnaval na naslednji seji. Ministri za razvoj se bodo na zasedanju 
Sveta za splošne zadeve in zunanje odnose v maju to vprašanje obravnavali v pripravi za skupno 
zasedanje Sveta ACP-ES, ki bo junija v Adis Abebi. 
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DRUGE ODOBRENE TOČKE 

Glej Sporočilo za javnost 6945/08. 

 


