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Glavni rezultati Sveta

Svet je pozdravil podpis Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma in začasnega sporazuma z
Bosno in Hercegovino, do katerega je prišlo ob robu zasedanja, kot pomemben korak te države na
poti v EU. Z zanimanjem pričakuje tesnejše sodelovanje z Bosno in Hercegovino, ki ga bo omogočil
celovit okvir, ki ga zagotavljajo ta sporazuma in drugi mehanizmi stabilizacijsko-pridružitvenega
procesa.
Svet je poudaril, da Evropska unija ostaja trdno zavezana evropski perspektivi za Zahodni Balkan
in države v tej regiji spodbuja, naj izpolnijo potrebne pogoje.
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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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UDELEŽE CI

Vlade držav članic in Evropsko komisijo so zastopali:

Belgija:
Karel DE GUCHT
Olivier CHASTEL

minister za zunanje zadeve
državni sekretar za zunanje zadeve, pristojen za pripravo
predsedovanja EU, pri ministru za zunanje zadeve

Bolgarija:
Gergana GRANCHAROVA

ministrica za evropske zadeve

Češka:
Karel SCHWARZENBERG

minister za zunanje zadeve

Danska:
Per Stig MØLLER

minister za zunanje zadeve

emčija:
Frank-Walter STEINMEIER
Günter GLOSER

namestnik zveznega kanclerja in zvezni minister za
zunanje zadeve
državni minister, Ministrstvo za zunanje zadeve

Estonija:
Urmas PAET

minister za zunanje zadeve

Irska:
Michael MARTIN

minister za zunanje zadeve

Grčija:
Dora BAKOYANNI

minister za zunanje zadeve

Španija:
Miguel Ángel MORATINOS CUYAUBÉ

minister za zunanje zadeve in sodelovanje

Francija:
Bernard KOUCHNER

minister za zunanje in evropske zadeve

Italija:
Franco FRATTINI

minister za zunanje zadeve

Ciper:
Markos KYPRIANOU

minister za zunanje zadeve

Latvija:
Māris RIEKSTIŅŠ

minister za zunanje zadeve

Litva:
Petras VAITIEKŪNAS

minister za zunanje zadeve

Luksemburg:
Jean ASSELBORN
Nicolas SCHMIT

podpredsednik vlade, minister za zunanje zadeve in
priseljevanje
minister, pristojen za zunanje zadeve in priseljevanje

Madžarska:
Kinga GÖNCZ

minister za zunanje zadeve

Malta:
Tonio BORG

podpredsednik vlade in minister za zunanje zadeve

izozemska:
Maxime VERHAGEN
Frans TIMMERMANS

minister za zunanje zadeve
ministrica za evropske zadeve

Avstrija:
Ursula PLASSNIK

zvezna ministrica za evropske in mednarodne zadeve
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Poljska:
Radosław SIKORSKI
Portugalska:
Luís AMADO
Manuel LOBO ANTUNES

minister za zunanje zadeve
državni minister ("Ministro de Estado"), minister za
zunanje zadeve
državni sekretar za evropske zadeve, pomočnik ministra za
zunanje zadeve

Romunija:
Lazăr COMĂNESCU

minister za zunanje zadeve

Slovenija:
Dimitrij RUPEL
Janez LENARČIČ

minister za zunanje zadeve
državni sekretar v Službi vlade RS za evropske zadeve

Slovaška:
Ján KUBIŠ

minister za zunanje zadeve

Finska:
Alexander STUBB
Astrid THORS

minister za zunanje zadeve
ministrica za migracije in evropske zadeve

Švedska:
Carl BILDT
Cecilia MALMSTRÖM

minister za zunanje zadeve
ministrica za evropske zadeve

Združeno kraljestvo:
David MILIBAND

minister za zunanje zadeve in zadeve Commonweltha

Komisija:
Olli REHN
Louis MICHEL
Benita FERRERO-WALDNER

članica
članica
članica

Generalni sekretariat Sveta:
Javier SOLANA

generalni sekretar/visoki predstavnik za SZVP
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TOČKE RAZPRAVE
ZAHOD I BALKA – sklepi Sveta
Svet je razpravljal o položaju na Zahodnem Balkanu in odnosih med EU in Zahodnim Balkanom ter
sprejel naslednje sklepe:
"Evropska unija ostaja trdno zavezana evropski perspektivi Zahodnega Balkana in države v regiji
spodbuja, naj izpolnijo potrebne pogoje.
ekdanja jugoslovanska republika Makedonija
Svet se je seznanil s parlamentarnimi volitvami v Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji, ki
so potekale 1. junija 2008. Obsodil je nasilne incidente in izrazil obžalovanje zaradi drugih
pomanjkljivosti, ki jih je ugotovil Urad za demokratične institucije in človekove pravice (ODIHR)
pri OVSE. Svet se je seznanil z ukrepi, ki so jih organi sprejeli po 1. juniju, tudi organizacijo
ponovnih volitev, ki bodo potekale 15. junija, in sicer v vseh krajih, v katerih je prišlo do resnih
nepravilnosti. Organe je pozval, naj preučijo vse prijavljene incidente in ustrezno ukrepajo v skladu
s priporočili OVSE/ODIHR. V zvezi s tem je pozdravil zavezanost organov, da ta vprašanja
nemudoma obravnavajo.
Svet je izrazil pričakovanje, da bosta novi parlament in vlada kmalu vzpostavljena in da bosta
dosegla trajen napredek pri reformah. Vse politične stranke je pozval, naj spodbujajo konstruktiven
dialog, ki vključuje vse strani, in v njem sodelujejo ter izvajajo prednostne naloge iz partnerstva za
pristop.
Bosna in Hercegovina
Svet je pozitivno ocenil podpis Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma in Začasnega sporazuma
z Bosno in Hercegovino kot pomemben korak te države na njeni poti v EU. Z zanimanjem pričakuje
tesnejše sodelovanje z Bosno in Hercegovino, ki ga bo omogočil celovit okvir obeh sporazumov in
drugih mehanizmov stabilizacijsko-pridružitvenega procesa.
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Svet je posebej poudaril, da je doseganje trajnih in konkretnih rezultatov pri izvajanju teh
sporazumov za Bosno in Hercegovino zelo pomembno. Zato je spodbudil vse politične sile v BiH,
naj si skupaj in zelo odločno prizadevajo za izvedbo načrta reform, vključno s prednostnimi
nalogami iz evropskega partnerstva.
ačrti za vizumsko liberalizacijo
Svet je pozdravil predstavitev načrtov za Albanijo, Bosno in Hercegovino, Nekdanjo jugoslovansko
republiko Makedonijo, Črno goro in Srbijo, da bi se postopno približale liberalizaciji vizumske
ureditve; to je jasen znak politične zaveze EU, da bo omogočila potovanja državljanov Zahodnega
Balkana brez vizumov. Te države je pozval, naj se zdaj osredotočijo na celovito izpolnjevanje
zahtev iz načrtov. Svet in Komisija bosta proces pozorno spremljala."
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AFRIKA
Sudan – sklepi Sveta
Ministri so pozdravili predstavitev glavnega tožilca mednarodnega kazenskega sodišča, Luisa
Morena Ocampa. Na podlagi predstavitve so ministri poglobljeno razpravljali o posledicah glavnih
ugotovitev iz njegovega zadnjega poročila o izvajanju Resolucije VSZN št. 1593 (2005).
Komisar Louis Michel je poročal o svojih sestankih z afriškimi voditelji ob robu vrha IGAD
13. junija 2008 v Adis Abebi.
Svet je sprejel naslednje sklepe:
"1.

Svet izraža globoko zaskrbljenost zaradi poslabšanja varnostnih razmer v Sudanu, ki resno
ogroža izvajanje celovitega mirovnega sporazuma (CPA) in mirno rešitev spora v Darfurju.
Vse strani poziva, da spoštujejo zavezanost k političnemu procesu in obveznosti po
mednarodnem pravu, zlasti kar zadeva zaščito civilistov, humanitarnih delavcev in
mirovnikov, ter da se ponovno zavežejo k izvedljivim političnim rešitvam vseh nerešenih
problemov.

2.

Svet obžaluje vojaške spopade med sudanskimi oboroženimi silami (SAF) in Sudansko
ljudsko osvobodilno vojsko (SPLA) na območju Abeyi ter pozdravlja časovni načrt za to
območje, ki sta ga 8. junija 2008 sklenili Nacionalna kongresna stranka (NCP) in Sudansko
ljudsko osvobodilno gibanje (SPLM). Svet upa, da bo ta sporazum zagotovil podlago za
razrešitev spora in iskanje trajne rešitve za izvajanje protokola o območju Abeyi. Obe
strani poziva, da v celoti spoštujeta določbe tega novega sporazuma, predvsem kar zadeva
varnost in učinkovitost skupnih integriranih enot (JIU), da bi se prebivalstvo lahko
prostovoljno vrnilo na svoje nekdanje domove. Svet obe strani poziva, da zagotovita
neoviran dostop do UNMIS in humanitarnih organizacij ter pomagata pri neodvisni
preiskavi nedavnih dogodkov na celotnem območju Abyei. Okrepljena prisotnost UNMIS
na območju Abyei je potrebna za učinkovito izpolnjevanje mandata. Vsa prizadevanja naj
služijo preprečitvi ponovnih incidentov, ki bi lahko ogrozili učinkovito izvajanje
celovitega mirovnega sporazuma (CPA). EU je pripravljena pomagati pri zadovoljevanju
humanitarnih potreb ljudi, ki se bili razseljeni iz območja Abyei, in pri obnovi mesta
Abyei, kar bi tem ljudem omogočilo varno in dostojanstveno vrnitev. Svet podpira
prizadevanja Komisije za presojo (AEC) v okviru njene ključne vloge spremljanja
izvajanja CPA, da bi zlasti opozorila na zaskrbljujoče razmere na območju Abyei.
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3.

Svet priznava CPA in začasno državno ustavo kot podlagi za demokratično preoblikovanje,
mir in stabilnost v celotnem Sudanu ter pozdravlja prizadevanje, da se enotnost Sudana
prikaže kot nekaj privlačnega. Svet pozdravlja napredek v zvezi s popisom in vse stranke v
celotnem Sudanu poziva, naj se konstruktivno vključijo v priprave na volitve, ki so
predvidene za leto 2009, in zlasti odobrijo volilno zakonodajo. Svet poziva Nacionalno
kongresno stranko (NCP) in Sudansko ljudsko osvobodilno gibanje (SPLM), naj v duhu
lojalnosti izboljšata sodelovanje in v celoti prevzameta obveznosti, ki izvirajo iz CPA.
Uspešno izvajanje CPA bo ustvarilo vzdušje, ki bo spodbujalo sporazumno rešitev
konflikta v Darfurju in vplivalo na stabilizacijo celotne regije.

4.

EU skupaj z ZN in AU ponovno ostro obsoja napad Gibanja za pravičnost in enakost
(JEM) na sudansko vlado v Omdurmanu v začetku maja ter nedavno bombardiranje in
napade na civiliste v Darfurju, ki so ga izvedle vladne sile in njihove milice. Svet poziva
stranke, naj se zavežejo k takojšnjemu premirju, in poudarja, da je treba ob pomoči ZN in
AU ponovno vzpostaviti politični proces v Darfurju, uporniška gibanja pa odločno poziva
k pogajanjem s skupnim pristopom. Svet priznava pomemben prispevek k ustvarjanju
zaupanja in izgradnji miru v Darfurju, ki se zagotavlja z dialogom in posvetovanjem z
vsemi vpletenimi stranmi v Darfurju. Svet ponovno poudarja, da mora mirovni proces
vključevati vse strani, in te strani poziva, naj zagotovijo dostop in svobodno gibanje, da bi
se lahko izvedel dialog in posvetovanja na terenu.

5.

Svet poudarja, da je treba pospešiti razmestitev UNAMID in da mora biti ta misija
primerno opremljena za uresničitev mandata, ki ga ima na podlagi Resolucije VSZN
št. 1769 (2007), vključno z zaščito civilistov. Svet obsoja nedavne napade na UNAMID.
Ponovno poziva sudansko vlado, naj v celoti izpolnjuje svoje obveznosti v okviru
Sporazuma o statusu sil (SOFA), zlasti v zvezi s svobodo gibanja UNAMID ter si na
tehničnem in upravnem področju prizadeva za zagotovitev hitre razmestitve vojakov in
policistov UNAMID, ki so jih izbrali ZN in AU. Države članice ZN, sposobne zagotoviti
logistično in drugo vojaško opremo, potrebno za učinkovitost UNAMID, se v skladu z
izboljšanim razmestitvenim načrtom poziva, da to storijo.
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6.

Svet je še naprej zaskrbljen zaradi nadaljevanja nasilja nad civilisti, pripadniki mirovnih sil
in humanitarnim osebjem ter dokazi, da se nadaljuje visoka stopnja spolnega nasilja in
zločinov zoper spolno nedotakljivost. Storilci teh zločinov ter kršitve človekovih pravic in
mednarodnega humanitarnega prava ne smejo ostati nekaznovani. Svet opozarja na
pomembnost Resolucije VSZN št. 1325 (2000) v zvezi z ženskami, mirom in varnostjo.

7.

Svet poudarja tudi, da je pripravljen sprejeti nadaljnje ukrepe, zlasti v okviru ZN, proti
kateri koli strani, ki se ne bo konstruktivno vključila v mirovni proces v Darfurju in bo
ovirala učinkovito razmestitev sil UNAMID, ki z nasilnimi dejanji ogroža mir in varnost v
Darfurju in v širši regiji ter ovira dostop humanitarnih delavcev do tistih, ki so potrebni
pomoči

8.

Svet ponovno poudarja svojo podporo Mednarodnemu kazenskemu sodišču (MKS).
Globoko obžaluje, da sudanska vlada še vedno ne sodeluje z MKS, in poudarja, da ta vlada
mora sodelovati in da je tega tudi zmožna. Spoštovati je treba vsak nalog za aretacijo, ki ga
izda MKS. Ahmad Harun in Ali Kushayb se morata predati MKS, sudanska vlada pa se
mora zavezati h končanju nekaznovanosti načrtovalcev in storilcev vojnih zločinov ter
zločinov proti človeštvu. Svet je pripravljen, da preuči ukrepe proti posameznikom,
odgovornim za nesodelovanje z MKS, če se obveznost iz Resolucije VSZN št. 1593 o
sodelovanju z MKS še naprej ne bo spoštovala. Poziva vse strani, da uporabijo svoj
konstruktivni vpliv za zagotovitev, da bo sudanska vlada v celoti sodelovala z MKS in
izvajala učinkovite preiskave ter sodne postopke v zvezi z vojnimi zločini in zločini proti
človeštvu, ki so bili storjeni v Darfurju, in dokončno ratificirala statut MKS.

9.

Svet pozdravlja Sedmo poročilo tožilca Mednarodnega kazenskega sodišča (MKS),
predstavljeno v Varnostnem svetu ZN 5. junija 2008. Še posebej je zaskrbljen nad
ugotovitvijo tožilca, da se odločitve o storitvi, zanikanju in prikrivanju takih zločinov
sprejemajo na najvišji ravni.
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10.

Svet je zaskrbljen zaradi regionalnih posledic krize v Sudanu. Glede na razširitev
obstoječih napetosti med Sudanom in Čadom poziva državi, naj spoštujeta Sporazum iz
Dakarja iz 13. marca 2008 in vsestransko sodelujeta s skupino za stike, v kateri ima EU
status opazovalke. Svet pozdravlja sedanja diplomatska prizadevanja AU in poziva
regionalne partnerje, da skušajo v kar največji meri vplivati na vse strani, da bi se dosegla
dolgotrajna stabilnost v regiji.

11.

Svet opozarja, da misija EUFOR Tchad/RCA skupaj z misijo ZN v Čadu (MINURCAT) in
misijo ZN/AU v Darfurju (UNAMID) ključno prispeva k zagotovitvi varnosti v regiji in s
tem podpira prizadevanja za utrditev miru in sprave v regiji, vključno z izboljšanjem
humanitarnih razmer."

Somalija – sklepi Sveta
Svet je sprejel naslednje sklepe:
"1.

Svet opozarja na sklepe z dne 26. maja 2008 in poudarja, da se še vedno zavzema za
celovit pristop k trajni rešitvi krize v Somaliji, v katerem bodo upoštevani politični,
varnostni in humanitarni vidiki te krize.

2.

Svet pozdravlja dogovor, ki sta ga 9. junija 2008 dosegli prehodna zvezna vlada Somalije
in Zveza za ponovno liberalizacijo Somalije na pogajanjih med somalskimi stranmi, ki so
znova stekla v začetku tega meseca v Džibutiju. K dogovoru sta pripomogla tudi posebni
predstavnik generalnega sekretarja ZN Uld-Abdala ter podpora EU in drugih mednarodnih
partnerjev. Svet znova poudarja, da je za trajno politično rešitev izredno težkega položaja v
Somaliji nujno treba ohraniti zagon tega povezovalnega dialoga.

3.

Svet pozdravlja soglasno sprejetje resolucije Varnostnega sveta ZN št. 1816 z dne
2. junija 2008 glede piratstva in oboroženih ropov v obalnih vodah Somalije.

4.

Generalni sekretariat Sveta in Komisijo poziva, naj preučita, kako bi bilo mogoče uresničiti
vse zaveze iz sklepov Sveta z dne 26. maja ter kako bi lahko kar najbolje prispevali k
izvajanju resolucije Varnostnega sveta ZN št. 1816 z dne 2. junija."
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Območje Velikih jezer - sklepi Sveta
Svet je razpravljal o razmerah na območju Velikih jezer in sprejel naslednje sklepe:
"1.

Svet pozdravlja napredek v afriški regiji Velikih jezer, kjer EU dejavno deluje, tudi v
okviru struktur za izvajanje različnih mirovnih procesov, skupaj z mednarodnimi in
afriškimi partnerji, zlasti z ZN in AU. Svet poudarja pomen regionalnega pristopa, da se
zagotovi celovit odgovor na medsebojno povezane probleme v regiji. Svet tudi poudarja
pomen izvajanja zavez za normalizacijo diplomatskih odnosov, ki so jih na svojem
regionalnem srečanju septembra 2007 sprejele vlade DRK, Ruande, Burundija in Ugande.

2.

Svet poziva h krepitvi odnosov med državami v regiji prek obstoječih struktur in k
oblikovanju močnejšega regionalnega sodelovanja, tudi pri gospodarskih vidikih in s
poudarkom na zmanjševanju široko razširjenih čezmejnih kriminalnih dejavnosti. Svet
poziva države v regiji, naj pri izvajanju njegovega mandata v celoti sodelujejo z odborom,
ustanovljenim na podlagi resolucije VN ZN 1533.

3.

Svet ponovno potrjuje zavezo EU, da podpre prizadevanja DRK za zagotovitev miru,
varnosti, prenove in razvoja za svoje državljane in pri tem v celoti spoštuje človekove
pravice, dobro upravljanje in pravno državo, v skladu z načeli iz Sporazuma iz Cotonoua in
strategije EU-Afrika.
Glede na razmere v vzhodnem DRK Svet pozdravlja pristop, ki so ga sprejele vlada DRK
in Ruanda in vse skupine, vpletene v sklepanje pomembnih nedavnih sporazumov o miru v
vzhodnem DRK. Svet poudarja, da sporočilo iz Nairobija z dne 9. novembra 2007 in
rezultati konference iz Gome (konferenca v Kivusu za mir, varnost in razvoj) z dne 23.
januarja 2008 zagotavljajo možnost za politično rešitev krize v Kivusu. Zdaj je bistvenega
pomena, da vse strani enakovredno in v celoti izvajajo zaveze in tako zagotovijo bistven
napredek na obeh tirih, in preprečijo, da bi napredek v regiji zastal. Svet poudarja, da se
oborožena gibanja v DRK ali širši regiji ne bi smela podpirati. EU poudarja pomen struktur
in programov za izvajanje, zlasti programa Amani in skupnega tehničnega odbora za mir in
varnost.
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4.

Svet obsoja nedavni napad demokratičnih sil za osvoboditev Ruande (FDLR) na taborišče
Kinyandoni, kjer so notranje razseljene osebe. Svet poudarja potrebo po pospešitvi procesa
razoroževanja, demobilizacije, vračanja/ponovne naselitve in ponovnega vključevanja
(DDR/RR) in potrebo po tem, da se vse oborožene skupine konstruktivno vključijo v
proces, začet v Nairobiju in Gomi. Svet se seznanja s konferenco o razoroževanju,
demobilizaciji, vračanju in premestitvi FDLR, ki je 26. maja potekala v Kisangani. EU
pozdravlja to pobudo kot korak za nadaljnji napredek v mirovnem procesu iz Nairobija. V
tem okviru EU poziva vse podpisnice sporočila iz Nairobija, naj prevzamejo odgovornost
pri zagotavljanju, da so izpolnjeni vsi pogoji za to, da se proces nadaljuje.

5.

Svet pozdravlja resoluciji VS ZN 1804 in 1807. V skladu z njihovimi določbami bodo
države članice EU sprejele vse ustrezne ukrepe za preprečitev, da bi njihovi državljani ali
iz njihovih ozemelj dajali kakršnokoli podporo za FDLR ali nekdanje ruandske oborožene
sile/Interahamwe ter druge oborožene skupine v DRK. Svet poudarja potrebo po
takojšnjem končanju trpljenja prebivalstva, zlasti žensk in otrok ter prekinitvi vseh oblik
spolnega nasilja. Svet obsoja sedanje kršitve človekovih pravic in mednarodnega
humanitarnega in kazenskega prava, zlasti v Vzhodni DRK in poziva vlado DRK, naj
zagotovi, da se odgovorne za te kršitve pokliče na odgovornost. EU bo še naprej podpirala
reformo pravosodnega sektorja in boj proti nekaznovanju. Svet ponovno potrjuje svojo
popolno podporo dejavnostim Mednarodnega kazenskega sodišča v regiji.

6.

EU še naprej prispeva k procesu reforme varnostnega sektorja, vključno prek svojih dveh
misij EVOP v DRK (EUSEC RD Congo in EUPOL RD Congo) in dejavnosti Komisije.
Trajna reforma celotnega varnostnega sektorja z ustreznim poudarkom na pravni državi,
odgovornosti in spoštovanju človekovih pravic, usklajena s civilno družbo in drugimi
zadevnimi interesnimi skupinami in s podporo mednarodne skupnosti, bo v veliki meri
pomagala končati ozračje nekaznovanja in zagotoviti varnost, ki jo državljani DRK
zaslužijo. Svet pozdravlja organizacijo srečanja za reformo varnostnega sektorja v Kinšasi
25.-26. februarja 2008 in spodbuja vlado DRK in mednarodne partnerje, naj še bolj
okrepijo svojo zavezanost temu procesu.
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7.

EU obžaluje odločitev vlade DRK o zaprtju dveh belgijskih konzulatov v mestih Bukavu
in Lubumbashi, saj sta zagotavljala pomembno in koristno diplomatsko in konzularno
prisotnost EU na vzhodu države.

8.

V zvezi z mirovnim procesom v Burundiju Svet čestita burundijski vladi, regionalni
pobudi in južnoafriški pomoči za dosežen napredek. Pozdravlja dejstvo, da je vodenje
države spet prevzela PALIPEHUTU-FNL. EU bo še naprej podpirala mirovni proces,
zlasti prek sodelovanja EU v političnem direktoratu. Svet spodbuja vse strani, naj ostanejo
dejavno zavezane mirovnemu procesu, ter poziva PALIPEHUTU-FNL in burundijsko
vlado, naj se vzdržita uporabe oboroženih sil, izvajata sporazum o premirju in si
prizadevata za dosego celovitega mirovnega sporazuma. EU močno spodbuja institucije v
Burundiju, naj nadaljujejo svoje delo in si na konstruktiven način prizadevajo za
izboljšanje življenjskih pogojev burundijskega prebivalstva.

9.

V zvezi z mirovnim procesom v Ugandi EU pozdravlja prizadevanja za zagotavljanje
pomoči posebnega odposlanca generalnega sekretarja ZN za območja, ki jih je prizadela
LRA, Joaquima Chissana, in podpredsednika vlade južnega Sudana, Rieka Macharja, ter ju
spodbuja, naj ta prizadevanja nadaljujeta. Svet globoko obžaluje dejstvo, da LRA ni
izpolnila svoje zaveze, da bo podpisala sklepni mirovni sporazum. EU obsoja nedavne
ugrabitve in zahteva, da se te in druge hude kršitve mednarodnega humanitarnega in
kazenskega prava s strani LRA takoj končajo. Vse ugrabljene osebe je treba nemudoma in
brezpogojno izpustiti. EU ugandski vladi izreka pohvalo za konstruktivno izvedbo
mirovnih pogajanj z LRA v Džubi. Svet ugandsko vlado spodbuja, naj izvaja vse ustrezne
določbe sporazuma, zlasti dogovor o celovitih rešitvah ter o odgovornosti in spravi, da bi
se v severni Ugandi stabilizirale razmere, zagotovil trajen mir, upoštevalo mednarodno
pravo in v celoti spoštovale človekove pravice. Svet pozdravlja novi oddelek vrhovnega
sodišča za obravnavanje vojnih zločinov in pričakuje, da bo njegovo delovanje v skladu z
določbami rimskega statuta o ustanovitvi MKS. Ponovno potrjuje, da bo EU še naprej
podpirala mirovni proces in spoštovanje mednarodnega prava v popolni skladnosti z
mandatom MKS.
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10.

V zvezi z Ruando se je Svet seznanil s pripravami na parlamentarne volitve, ki bodo
izvedene septembra. Poudarja pomen teh volitev za državo in izraža pripravljenost EU, da
zagotovi svojo pomoč, med drugim tako, da v Ruando pošlje misijo za opazovanje volitev.
EU ponovno poudarja, da v celoti podpira dejavnosti Mednarodnega kazenskega sodišča za
Ruando (ICTR).

11.

Svet se je seznanil s posebnim poročilom MONUC o dogodkih v provinci Bas-Congo iz
februarja in marca 2008. Obžaluje, da je policija prekomerno in/ali nenadzorovano
uporabljala silo ter celo samovoljno izvajala smrtne kazni. Kongovsko vlado poziva, naj
nemudoma ukrepa in izpolni priporočila iz poročila."
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BLIŽ JI VZHOD
Ministri so razpravljali o stanju bližnjevzhodnega mirovnega procesa, zlasti v okviru priprav na
srečanje z izraelskim zunanjim ministrom Tzipijem Livnijem na seji Pridružitvenega sveta EUIzrael.
KITAJSKA
Po neuradnem sestanku 29. marca so ministri na hitro izmenjali mnenja o Kitajski, predvsem o
dialogu med kitajskimi oblastmi in predstavniki Dalaj Lame.
IRA
Visoki predstavnik Javier Solana je ministrom poročal o obisku v Teheranu 14. in 15. junija, med
katerim je iranskim oblastem v imenu Francije, Nemčije, Združenega kraljestva, Kitajske, Rusije,
ZDA in EU predstavil posodobljeni sveženj predlogov, ki naj bi predstavljal izhodišče pogajanj.
RAZ O
Gruzija
Visoki predstavnik Javier Solana je ministrom poročal o obisku v Gruziji 5. in 6. junija, med
katerim je obiskal tudi Abhazijo.
Opomba: na seji o splošnih zadevah je Svet sprejel skupni ukrep o nadaljnjem prispevanju EU k
reševanju spora v Gruziji/Južni Osetiji (glej izjavo za javnost o splošnih zadevah 10725/08).
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DOGODKI OB ROBU ZASEDA JA SVETA
–

Podpis Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma in začasnega sporazuma med EU ter
Bosno in Hercegovino (glej sporočilo za javnost 10748/08).

–

Osmi sestanek pridružitvenega sveta EU-Izrael.

–

Peti sestanek pristopne konference na ministrski ravni s Turčijo (glej sporočilo za javnost
št. 10727/08).

–

Šesti sestanek pristopne konference na ministrski ravni s Hrvaško (glej sporočilo za javnost
št. 10814/08).
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DRUGE ODOBRE E TOČKE
Jih ni.
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