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Voornaamste resultaten van de Raadszitting 

De Raad legde in het bijzonder de nadruk op vraagstukken betreffende handel en ontwikkeling en 

kwam overeen werk te zullen maken van de toezegging om jaarlijks 2 miljard euro uit te trekken 

voor hulp voor handel ter ondersteuning van het vermogen van ontwikkelingslanden om profijt te 

trekken uit de nieuwe kansen op handelsgebied, ongeacht de vorderingen op het vlak van de 

wereldhandelsbesprekingen. De middelen komen bovenop de 22,7 miljard euro voor het Europees 

Ontwikkelingsfonds voor 2008-2013, waarover de Raad het reeds eens was geworden. 

De Raad kwam overeen om een aanzienlijk deel van de hulp voor handel te reserveren voor 

partnerschapsovereenkomsten waarover momenteel met landen uit Afrika, het Caribisch gebied en 

de Stille Oceaan wordt onderhandeld. 

De Raad besprak ook de doeltreffendheid van ontwikkelingshulp en nam conclusies aan over 

bestuursaspecten in het ontwikkelingsbeleid. 

***** 

De Raad was van oordeel dat door de voorzetting van de met verrijking van uranium verband 

houdende activiteiten door Iran, de EU geen andere keuze laat dan het overleg te steunen over 

passende maatregelen op grond van artikel 41 van het VN-Handvest, zoals in Resolutie 1696 van de 

VN-Veiligheidsraad is bepaald. De Raad wees erop dat de deur voor onderhandelingen desondanks 

open blijft. 

De Raad sprak zijn krachtige veroordeling uit over de op 9 oktober 2006 door Noord-Korea 

afgekondigde test van een nucleair explosiemiddel, die zijn inziens een gevaar vormt voor de 

stabiliteit in de regio en een duidelijke bedreiging is van de internationale vrede en veiligheid. De 

Raad wees erop dat de EU volledig uitvoering zal geven aan alle desbetreffende UNSC-resoluties, 

en met name aan Resoluties 1718 en 1695. 

De Raad gaf uiting aan de grote bezorgdheid van de EU over de recente escalatie in de 

betrekkingen tussen Georgië en de Russische Federatie; hij achtte het zaak dat de toon van de 

openbare retoriek wordt gematigd en riep beide partijen op de normale diplomatieke dialoog te 

hervatten en te werken aan normalisering van de betrekkingen. 

Na een bijeenkomst van de EU-trojka en Servië op 16 oktober, verklaarde de Raad zich ertoe 

bereid de versterkte politieke dialoog met Servië voort te zetten om dit land in zijn Europese koers 

te steunen, mede wat betreft de hervatting van de onderhandelingen over een stabilisatie- en 

associatieovereenkomst zodra er weer volledig wordt samengewerkt met het ICTY. 

Na een grondige discussie over Kosovo, drong de Raad er bij de partijen op aan om constructief 

samen te werken met de speciale gezant van de VN, Marty Ahtisaari, ten einde de kloof tussen hun 

respectieve standpunten te overbruggen en af te zien van eenzijdig of provocerend optreden. In dit 
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verband herhaalde de Raad dat hij de inspanningen van SG Martti Ahtisaari om het politieke 

proces ter bepaling van de toekomstige status van Kosovo in goede banen te leiden, ten volle steunt. 

Hij was ingenomen met het voornemen van de speciale gezant om een voorstel voor een 

alomvattende regeling uit te werken als basis voor vorderingen. 

Tijdens de zitting Algemene Zaken heeft de Raad de mandaten in het kader van het civiel-militaire 

optreden van de EU ter ondersteuning van de missie van de Afrikaanse Unie in de regio Darfur in 

Sudan tot eind dit jaar verlengd en het mandaat van de rechtsstaatmissie voor Irak, EUJUST LEX, 

tot eind volgend jaar verlengd. 

Andere punten op het gebied van externe betrekkingen, met inbegrip van ontwikkeling, zijn 

aangenomen tijdens de zitting van de Raad Algemene Zaken, en staan in document 13339/06. 



 16.-17.X.2006 

1
 � Wanneer de Raad verklaringen, conclusies of resoluties heeft aangenomen, wordt dat in de titel van het 

betrokken punt vermeld. De aangenomen teksten staan tussen aanhalingstekens. 
 � De documenten waarvan het nummer in de tekst wordt genoemd, staan op de internetsite van de Raad 

http://www.consilium.europa.eu. 
 � Besluiten ten aanzien waarvan verklaringen voor de Raadsnotulen zijn afgelegd die beschikbaar zijn voor 

het publiek, zijn aangegeven met een asterisk; de tekst van de verklaringen staat op de bovengenoemde 
internetsite van de Raad en is ook verkrijgbaar bij de Persdienst. 
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DEELNEMERS 

De regeringen van de lidstaten en de Europese Commissie waren als volgt vertegenwoordigd: 

België 
de heer Karel DE GUCHT minister van Buitenlandse Zaken 
de heer Armand DE DECKER minister van Ontwikkelingssamenwerking 
de heer Didier DONFUT staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de 

minister van Buitenlandse Zaken 

Tsjechië 
de heer Alexandr VONDRA minister van Buitenlandse Zaken 
mevrouw Helena BAMBASOVÁ vice-minister van Buitenlandse Zaken 

Denemarken 
de heer Carsten STAUR staatssecretaris van Ontwikkeling en Samenwerking, 

ministerie van Buitenlandse Zaken 
mevrouw Anne H. STEFFENSEN staatssecretaris van Buitenlandse Handel en Investeringen 
 ministerie van Buitenlandse Zaken 
de heer Michael ZILMER-JOHNS staatssecretaris, ministerie van Buitenlandse Zaken  

Duitsland 
de heer Frank-Walter STEINMEIER minister van Buitenlandse Zaken 
mevrouw Heidemarie WIECZOREK-ZEUL minister van Economische Samenwerking en 

Ontwikkeling 

Estland 
de heer Urmas PAET minister van Buitenlandse Zaken 

Griekenland 
mevrouw Dora BAKOYANNIS minister van Buitenlandse Zaken 
de heer Theodoros SKYLAKAKIS secretaris-generaal, ministerie van Ontwikkeling 
de heer Georgios MERGOS secretaris-generaal, ministerie van Economische Zaken en 

Financiën 
de heer Ioannis VALINAKIS staatssecretaris van Buitenlandse Zaken 

Spanje 
mevrouw Leire PAJIN staatssecretaris van Internationale Samenwerking, 

ministerie van Buitenlandse Zaken 
de heer Alberto NAVARRO GONZÁLEZ staatssecretaris voor de Europese Unie 

Frankrijk 
de heer Philippe DOUSTE-BLAZY minister van Buitenlandse Zaken 
mevrouw Brigitte GIRARDIN toegevoegd minister van Samenwerking, Ontwikkeling en 

de Franstalige Gemeenschap 

Ierland 
de heer NOEL TREACY onderminister, ministerie van Algemene Zaken en van 

Buitenlandse Zaken (belast met Europese zaken) 

Italië 
de heer Massimo D'ALEMA vice-minister-president, minister van Buitenlandse Zaken 
mevrouw Emma BONINO minister zonder portefeuille, belast met Europees Beleid 

en Internationale Handel 
mevrouw Patrizia SENTINELLI staatssecretaris van Europese Zaken 

Cyprus 
de heer Yiorgos LILLIKAS minister van Buitenlandse Zaken 

Letland: 
mevrouw Maija MANIKA onderstaatssecretaris, Economische Betrekkingen en 

Beleid inzake ontwikkelingssamenwerking, ministerie van 
Buitenlandse Zaken 

Litouwen 
de heer Petras VAITIEKŪNAS minister van Buitenlandse Zaken 
de heer Laimonas TALAT-KELPŠA vice-staatssecretaris, ministerie van Buitenlandse Zaken 
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Luxemburg 
de heer Jean ASSELBORN vice-minister-president, minister van Buitenlandse Zaken 

en Immigratie 
de heer Jean-Louis SCHILTZ minister van Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire 

Acties, gedelegeerd minister van Communicatie 
de heer Nicolas SCHMIT gedelegeerd minister van Buitenlandse Zaken en 

Immigratie 

Hongarije 
mevrouw Kinga GÖNCZ minister van Buitenlandse Zaken 
de heer Ábel GARAMHEGYI staatssecretaris, ministerie van Economie en Vervoer 
de heer László VÁRKONYI vice-staatssecretaris, ministerie van Buitenlandse Zaken 

Malta 
de heer Michael FRENDO minister van Buitenlandse Zaken 

Nederland 
de heer Bernard Rudolf BOT minister van Buitenlandse Zaken 
mevrouw Agnes van ARDENNE-van der HOEVEN minister van Ontwikkelingssamenwerking 
mevrouw Karien van GENNIP minister voor Buitenlandse Handel 

Oostenrijk 
de heer Hans WINKLER staatssecretaris, ministerie van Buitenlandse Zaken 

Polen 
mevrouw Anna ElŜbieta FOTYGA minister van Buitenlandse Zaken 
de heer Rafal WISNIEWSKI vice-staatssecretaris, ministerie van Buitenlandse Zaken 
de heer Marcin KOROLEC vice-minister van Economische Zaken, staatssecretaris, 

ministerie van Economische Zaken 

Portugal 
de heer Luís AMADO minister van staat, minister van Buitenlandse Zaken 
de heer João GOMES CRAVINHO staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken en 

Samenwerking 
de heer Fernando SERRASQUEIRO staatssecretaris van Handel, Diensten en Consumenten-

bescherming 
de heer Manuel LOBO ANTUNES staatssecretaris van Defensie en Maritieme Zaken 

Slovenië 
de heer Dimitrij RUPEL minister van Buitenlandse Zaken 
de heer Andrej VIZJAK minister van Economische Zaken 
de heer Božo CERAR staatssecretaris, ministerie van Buitenlandse Zaken 

Slowakije 
de heer Ján KUBIŠ minister van Buitenlandse Zaken 
de heer Ivan RYBARIK vice-minister, minister van Economie 

Finland 
de heer Erkki TUOMIOJA minister van Buitenlandse Zaken 
mevrouw Paula LEHTOMÄKI minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkeling 

Zweden 
de heer Carl BILDT minister van Buitenlandse Zaken 
mevrouw Cecilia MALMSTRÖM minister voor Europese Zaken 
de heer Hans JEPPSON staatssecretaris, ministerie van Buitenlandse Zaken 
mevrouw Gunilla CARLSSON minister van Internationale Ontwikkelingssamenwerking 

Verenigd Koninkrijk 
mevrouw Margaret BECKETT minister van Buitenlandse Zaken en Gemenebestzaken 
de heer Ian McCARTNEY onderminister belast met Handel 
de heer Gareth THOMAS staatssecretaris, ministerie van Internationale 

Ontwikkeling 
de heer Geoff HOON onderminister van Europese Zaken 

 

Commissie: 
de heer Louis MICHEL lid 
de heer Peter MANDELSON lid 
mevrouw Benita FERRERO-WALDNER lid 
de heer Olli REHN lid 
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Secretariaat-generaal van de Raad 
de heer Javier SOLANA secretaris-generaal/hoge vertegenwoordiger voor het 

GBVB 

 

De regeringen van de toetredende Staten waren als volgt vertegenwoordigd: 

Bulgarije 
de heer Ivailo KALFIN vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken 
mevrouw Evgenia KOLDANOVA onderminister van Buitenlandse Zaken 

Roemenië 
de heer Mihai-Răzvan UNGUREANU minister van Buitenlandse Zaken 
de heer Iuliu WINKLER toegevoegd minister van Handel 
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BESPROKEN PUNTEN 

HULP VOOR HANDEL 

De Raad heeft een oriënterend debat gehouden over de verschillende punten die aan de orde werden 
gesteld bij de behandeling van de EU-agenda op het gebied van handel en ontwikkeling. 

De Raad was het erover eens dat de EU werk moet maken van de in 2005 gedane toezeggingen om 
vanaf 2010 jaarlijks 2 miljard euro voor "Hulp voor Handel" beschikbaar te stellen, ingevolge de 
aanbevelingen in een rapport van de Wereldhandelsorganisatie dat een paar dagen voor de 
bijeenkomst van de Raad is verschenen. De Raad was het erover eens dat de hulp niet mag worden 
gekoppeld aan de vorderingen in de onderhandelingen in het kader van de WTO-Ontwikkelings-
agenda van Doha. 

Het initiatief "Hulp voor Handel" is bedoeld om het vermogen van ontwikkelingslanden te onder-
steunen, zodat zij profijt kunnen trekken uit nieuwe kansen op handelsgebied die ontstaan naar 
aanleiding van wijzigingen in de handelsregels en als gevolg van de mondialisering; handels-
regelingen in theorie gunstiger maken is namelijk onvoldoende als ontwikkelingslanden er in de 
praktijk niet in slagen hun handel op te voeren. 

De lidstaten van de EU en de Europese Gemeenschap zullen elk 1 miljard euro handelsgerelateerde 
hulp verstrekken. Deze fondsen zullen worden gereserveerd voor projecten waarmee via 
handelsgerelateerde hulp de uitvoercapaciteit van ontwikkelingslanden versterkt wordt. De lidstaten 
en de Commissie hebben afgesproken hun uitgaven te zullen coördineren om het rendement ervan 
te optimaliseren. De door de lidstaten toegekende middelen komen bovenop de 22,7 miljard euro 
ten behoeve van het Europees Ontwikkelingsfonds voor 2008-2013, waarover de Raad het in juni 
2005 eens was geworden. 

Een belangrijk onderdeel van het akkoord binnen de Raad is de toezegging om een aanzienlijk deel 
van "Hulp voor Handel" te reserveren voor de ondersteuning van partnerschapsovereenkomsten 
waarover momenteel met de 79 landen uit Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS) 
wordt onderhandeld en waarmee de EU de tot 2020 lopende ACS-EG-partnerschapsovereenkomst 
(Overeenkomst van Cotonou) heeft gesloten. 

De conclusies van de Raad over dit onderwerp staan document 13882/06. 
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HET BESTUUR BINNEN HET ONTWIKKELINGSBELEID - Conclusies van de Raad 

Tijdens de lunch hebben de ministers bestuursaspecten binnen het ontwikkelingsbeleid besproken. 
De Raad heeft onderstaande conclusies aangenomen: 

"De Raad: 

1. IS INGENOMEN MET de mededeling van de Commissie inzake "Het bestuur binnen de Euro-
pese consensus over het ontwikkelingsbeleid - Naar een geharmoniseerde aanpak in de Europese 
Unie", die een belangrijke stap vormt naar een gemeenschappelijke opvatting binnen de EU over 
het begrip democratisch bestuur. In de mededeling worden de vele dimensies en de holistische aard 
van ‘bestuur’ onderkend en wordt, met als overkoepelende doelstellingen armoedebestrijding en 
duurzame ontwikkeling, een aanpak gevolgd waarbij nationale 'ownership', dialoog, resultaat-
gerichtheid en hervormingsstimuli centraal staan; BRENGT IN HERINNERING dat de gemeen-
schappelijke doelstellingen, waarden en beginselen van de Europese ontwikkelingsconsensus 
- waaronder goed bestuur - toepassing moeten vinden bij de communautaire bijstand in alle regio's. 
ZIET UIT naar de verdere ontwikkeling van een samenhangende benadering door de EU van 
‘bestuur’, die moet uitgaan van nauw overleg tussen de lidstaten en de Commissie, alsmede op 
ervaringen die afkomstig zijn uit alle regio’s; 

2. ONDERSTREEPT dat een holistische benadering van ‘bestuur’ ook betekent dat de mensen-
rechten, de fundamentele vrijheden, goed bestuur en de rechtsstaat in alle sectoren integraal onder-
deel van het gevoerde beleid dienen uit te maken, en BENADRUKT het belang van een transparant 
beheer van de overheidsfinanciën en een duurzaam beheer van de natuurlijke rijkdommen. Deze 
beginselen dienen gelijkelijk in alle regio's te worden toegepast; 

3. BENADRUKT de beginselen van nationale 'ownership', afstemming en wederzijdse verantwoor-
dingsplicht; BENADRUKT dat hervormingen die strekken tot een democratisch bestuur niet 
kunnen worden opgelegd. De landen zelf moeten beslissen over hun eigen hervormingsstrategieën, 
en daaraan uitvoering geven. Het tempo, het schema en de unieke situatie van ieder land moeten 
worden gerespecteerd. De EU is bereid dergelijke hervormingen te blijven steunen en met de 
relevante belanghebbenden samen te werken; 

4. BENADRUKT het belang van politiek engagement en dialoog in de partnerlanden en 
ONDERSTREEPT dat nationale verantwoordingsplicht en verantwoordelijkheid van de overheid 
op alle niveaus jegens haar onderdanen een absolute voorwaarde zijn voor democratische bestuurs-
processen. De verantwoordingsplicht houdt ook in dat iedere regering gehouden is de mensen-
rechten en de fundamentele vrijheden van al haar onderdanen te respecteren, uit te dragen en te 
beschermen, de democratische beginselen, de rechtsstaat, toegang tot informatie en toegang tot de 
rechter te respecteren en bevorderen, alsook een transparant beheer van de natuurlijke rijkdommen 
te bewerkstelligen. De rol van het nationale parlement, de lokale en de regionale overheden, de 
civiele maatschappij, de verdedigers van de mensenrechten en andere relevante belanghebbenden 
moeten de nodige nadruk krijgen; 
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5. BENADRUKT het belang van een regelmatige politieke dialoog tussen de EU en de partner-
landen in alle regio’s. Deze dialoog dient ook gevoerd te worden met regionale organisaties en moet 
alle aspecten van democratisch bestuur bestrijken opdat er meer wederzijds begrip ontstaat met 
betrekking tot de noodzakelijke hervormingen, en om richting te geven aan de ondersteunings-
maatregelen; 

6. WIJST EROP dat de EU en de andere donoren overeenkomstig de beloften inzake harmonisatie 
in de verklaring van Parijs hun steun dienen af te stemmen op de nationale processen en strategieën 
inzake democratische bestuur en zoveel mogelijk via de systemen en procedures van het betrokken 
land dienen te werken. Ook met nieuw aankomende donoren dient, mede in het kader van het 
bilaterale overleg met deze landen, naar harmonisatie te worden gestreefd. Ook van dienstige inter-
nationale en regionale systemen moet gebruik worden gemaakt. Voor een doeltreffende onder-
steuning moet nauw worden samengewerkt, onder leiding van de partnerlanden, en met gebruik-
making van de binnen de donorengemeenschap bestaande mechanismen. Noodzakelijk in dit 
verband zijn gezamenlijke analyses, gezamenlijke evaluatie-instrumenten, geharmoniseerde 
dialogen en gemeenschappelijke programmeringskaders, waarbij ter ondersteuning van de hervor-
mingsprocessen gezamenlijk doelstellingen moeten worden geformuleerd, opdat aan in het land zelf 
geïnstigeerde democratisch-bestuursprocessen samenhangende, complementaire en geharmoni-
seerde steun kan worden verleend; 

7. VERZOEKT de Commissie en de lidstaten om verdere vorderingen te maken bij hun werkzaam-
heden betreffende gemeenschappelijke evaluatie- en observatie-instrumenten, waaronder de 
lopende werkzaamheden op Europees niveau om meer complementariteit tussen de donoren te 
bewerkstelligen. Meer ontwikkelingssamenwerking van EU-zijde dient gekoppeld te worden aan de 
nationale processen, waaronder strategiedocumenten voor armoedeverlichting (PRSP’s). Ingeval de 
ontwikkeling van gemeenschappelijke strategieën, zoals gezamenlijke strategieën voor hulp of 
soortgelijke processen, reeds aan de gang is, moet de gezamenlijke programmering deze processen 
aanvullen, versterken en waar mogelijk hiervan deel uitmaken teneinde onnodige parallelle 
processen te vermijden; 

8. NEEMT NOTA van de huidige werkzaamheden van het VN-systeem, de Wereldbank, de 
OESO/DAC en andere partners op het gebied van democratisch bestuur, en roept op tot verder 
beraad over synergie en samenwerking op dit terrein; 

9. ERKENT dat steun aan democratisch bestuur weliswaar meer inhoudt dan corruptiebestrijding en 
niet gebaat is bij een geïsoleerde aanpak, corruptie toch het bereiken van de ontwikkelingsdoel-
stellingen enorm in de weg kan staan en een symptoom vormt van slecht bestuur. Alle partijen 
moeten toetreden tot de internationale en regionale akkoorden, die onder andere op corruptie 
betrekking hebben, en deze bekrachtigen en volledig uitvoeren; 

10. BESCHOUWT gelijkheid tussen man en vrouw, deelname van de vrouw aan het maat-
schappelijk leven en sociale gelijkheid als centrale aspecten van democratisch bestuur, die door-
slaggevend zijn voor het bereiken van de millenniumdoelstellingen, en BEKLEMTOONT dat bij de 
gehele programmering en uitvoering van de ondersteuning van goed bestuur met de gender- en 
sociale aspecten rekening moet worden gehouden; 
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11. IS INGENOMEN met het bestuursinitiatief voor de ACS-staten, dat hij beschouwt als een 
belangrijke stap bij de uitvoering van de Afrikastrategie van de EU, en BENADRUKT dat gezorgd 
moet worden voor samenhang tussen dat initiatief, en de lopende activiteiten inzake de politieke 
dialoog; dit betreft zowel die in het kader van de Overeenkomst van Cotonou, in het bijzonder om 
hetgeen in bijlage VII daarvan bepaald is over de politieke dialoog betreffende de mensenrechten, 
de democratische beginselen en de rechtsstaat, verder te ontwikkelen als die in het kader van het 
Barcelonaproces; WIJST op het belang van het bestuursinitiatief voor de uitvoering van de EU-
strategie voor het Caribisch gebied en van die voor het gebied van de Stille Oceaan; 

12. IS INGENOMEN met de aanpak van het bestuursinitiatief waarbij prikkels voor hervorming 
worden geboden; ERKENT dat de beoordeling van de stand van het bestuur en de ontwikkelingen 
ter zake kan worden vergemakkelijkt door middel van de programmeringsinstrumenten van het 
10e Europees Ontwikkelingsfonds (EOF); 

13. WIJST EROP dat de programmering van de prestatiegerelateerde tranches van het bestuurs-
initiatief alomvattend en verantwoordingsplichtig moet zijn, en voldoende tijd voor implementering 
moet laten en ervoor moet zorgen dat de hulp voorspelbaar is; VERZOEKT de Commissie derhalve 
te voorzien in een soepele programmering per land van de prestatiegerelateerde tranches van het 
bestuursinitiatief, die recht doet aan de uiteenlopende specifieke situatie van ieder land, projecten 
onder nationaal ownership niet doorkruist en rekening houdt met het werk van de lidstaten en van 
andere donoren; 

14. HERINNERT eraan dat de toewijzing van de prestatiegerelateerde tranches van het bestuurs-
initiatief door de lidstaten en de Commissie grondig moet worden besproken; BENADRUKT dat de 
Commissie de desbetreffende Raadsinstanties bij de zaak moet betrekken; NEEMT ER NOTA 
VAN dat de Commissie de resultaten van de programmeringsronde regelmatig, tijdig en stapsgewijs 
aan het Comité van het EOF zal voorleggen om ervoor te zorgen dat er een gedegen gedachte-
wisseling kan plaatsvinden en het programmeringsproces op tijd kan worden afgerond; 

15. JUICHT het gebruik van op de huidige situatie en trends gebaseerde bestuursprofielen TOE; 
WIJST er evenwel op dat deze een weergave moeten zijn van de nationale ontwikkelingsplannen en 
-indicatoren; VERZOEKT de Commissie en de lidstaten, binnen hun respectieve bevoegdheden, 
zowel op centraal niveau als in het veld daadwerkelijk samen te werken aan de opstelling van de 
profielen en de evaluatiecriteria om ervoor te zorgen dat de lidstaten ze ook kunnen gebruiken in 
hun bilaterale strategieën, beleidsmaatregelen en programma's; 

16. IS INGENOMEN met het African Peer Review Mechanism (APRM) als participatief zelf-
evaluatie-instrument dat gericht is op het stimuleren van hervormingen, wederzijds leren en het 
versterken van ownership, en BEVESTIGT dat de EU bereid is dit proces en de hervormingen die 
er op nationaal niveau uit voortvloeien te blijven steunen; VERZOEKT de Commissie en de lid-
staten informatie uit te wisselen over de financiële steun die zij aan het APRM-proces verlenen en 
verzoekt de Commissie, wat de EU-steun betreft, toezicht te houden en op gezette tijden verslag te 
doen; 

17. NEEMT NOTA van het groeiende belang van andere opkomende Afrikaanse instellingen en 
initiatieven zoals het Pan-Afrikaanse parlement, het Afrikaans Hof van Justitie, de Afrikaanse 
Commissie voor de Rechten van de Mens en Volkeren en de Economische, sociale en culturele 
Raad van de Afrikaanse Unie; 
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18. VERZOEKT de Commissie en de lidstaten het bestuursinitiatief gezamenlijk te toetsen en hun 
deskundigen hiertoe geregeld te laten samenwerken, en VRAAGT dat de Commissie de Raad in 
2008 een verslag voorlegt; 

19. STELT VAST dat de mededeling van de Commissie functioneel toegespitst is op de ACS-regio; 
WIJST op het belang van evenwicht en samenhang tussen de geografische regio's wanneer wordt 
gewerkt aan processen van democratische bestuur; VERZOEKT de Commissie en de lidstaten voor 
alle regio's en landen goede praktijken te volgen en een samenhangende aanpak te hanteren, KIJKT 
ER in dit verband naar UIT dat de Commissie, in nauwe samenwerking met de lidstaten en de 
betrokken Raadsinstanties met een concreet voorstel voor het nabuurschapbeleid komt; 
VERZOEKT de Commissie bij de programmering voor alle regio's oog te hebben voor bestuurs-
vraagstukken; 

20. ERKENT dat, in kwetsbare staten, gebrek aan politieke legitimiteit vaak gepaard gaat met een 
zeer beperkte institutionele capaciteit; ONDERSTREEPT dat het politieke engagement om 
ingrijpende hervormingen door te voeren belangrijk is, en ook dat bij de ondersteuning van de 
institutionele opbouw van het ownership-beginsel wordt uitgegaan; ONDERSTREEPT dat goed 
bestuur, eerbiediging van de rechtsstaat, de mensenrechten en de fundamentele vrijheden en 
inclusieve politieke processen waaraan de civiele samenleving deelneemt, een dam kunnen 
opwerpen tegen instabiliteit en kunnen bijdragen tot de verbetering van de situatie in kwetsbare 
staten; 

21. BEKLEMTOONT dat de samenwerking met kwetsbare staten metterdaad moet worden 
aangepakt om te voorkomen dat ze gemarginaliseerd raken en WIJST EROP dat kwetsbaarheid 
moet worden voorkomen door middel van een op ieder land afgestemde samenhangende, 
complementaire en geharmoniseerde benadering die voortbouwt op de opgedane ervaring." 
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DE DOELTREFFENDHEID VAN ONTWIKKELINGSHULP 

De Raad heeft een oriënterend debat gehouden over twee punten in verband met de doeltreffendheid 
van ontwikkelingshulp, namelijk complementariteit en arbeidsverdeling. 

Bij de opstelling van leidende beginselen voor de aanpak van deze twee problemen, streeft de EU 
naar een maximale impact van zijn hulp in ontwikkelingslanden, teneinde in eerste instantie voor de 
partnerlanden, maar geleidelijk aan ook voor de donorlanden, de vervoerskosten te verminderen en 
de hulp beter af te stemmen op de ontwikkelingsstrategieën van de EU en de lidstaten. In het debat 
boog de Raad zich met name over de organisatie op landenniveau en over de vraag hoe nieuwe 
transactiekosten die voortvloeien uit de harmonisering van de organisatie tussen verschillende 
donors (EU, bilateraal, multilateraal), vermeden kunnen worden. 

De conclusies van de Raad over dit onderwerp staan document 13654/06 + COR 1. 
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BELEIDSCOHERENTIE VOOR ONTWIKKELING 

De Raad heeft een oriënterend debat gehouden over de vraag op welke wijze het ontwikkelings-
beleid beter door het EU-beleid op andere terreinen kan worden ondersteund. 

De delegaties benadrukten de belangrijke rol van het ontwikkelingsbeleid voor de belangen van de 
EU en voor de andere beleidsterreinen. Zij onderstreepten dat er behoefte is aan meer beleids-
coherentie voor ontwikkeling en dat zij bereid zijn die verder te verbeteren om bij te dragen aan het 
verwezenlijken van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling van de VN. 

Het debat vond plaats in het kader van het algemeen streven naar een versterking van de externe 
beleidsgebieden van de EU. De Raad zal hierop terugkomen bij de bespreking in december van het 
verslag van het voorzitterschap over de vorderingen op het gebied van de verbetering van de 
doeltreffendheid, samenhang en zichtbaarheid van het extern beleid van de EU. 

De conclusies die de Raad heeft aangenomen betreffende de integratie van ontwikkelingskwesties 
in de besluitvorming, staan in document 13735/06. 
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EU-STRATEGIE VOOR AFRIKA 

De Raad heeft van gedachten gewisseld over de uitvoering van de EU-strategie voor Afrika op basis 
van een verslag van hoge vertegenwoordiger Javier Solana en Commissielid Louis Michel. Daarin 
worden de lidstaten verzocht een bijdrage te leveren aan een alomvattend verslag, opdat de 
Europese Raad tijdens zijn bijeenkomst op 14 en 15 december de uitvoering van de strategie kan 
evalueren. 

De strategie dateert van december 2005 en heeft de EU in staat gesteld om haar engagement op het 
gebied van vrede, stabiliteit en ontwikkeling te bevestigen middels een alomvattend en geïntegreerd 
kader voor de lange termijn voor haar betrekkingen met geheel Afrika. Het is het eerste Europees 
beleidskader waarin Afrika als een enkele entiteit wordt benaderd zodat het tevens mogelijk wordt 
het EU-beleid en de instrumenten ter ondersteuning van Afrika te coördineren en af te stemmen op 
die van de lidstaten. 

De EU heeft toegezegd om haar inspanningen in het kader van de strategie toe te spitsen op vrede 
en veiligheid en op goed bestuur, economische groei, handel en verbindingen, alsmede op sociale 
samenhang en het milieu. 

De Europese Raad heeft besloten om de uitvoering van de strategie in december 2006 en daarna 
minstens om de twee jaar te evalueren. De vorderingen worden ook geëvalueerd tijdens de 
tweejaarlijkse ministeriële bijeenkomsten van de EU-trojka en de Afrikaanse Unie. 

Tijdens een bijeenkomst van de EU-trojka en de Afrikaanse Unie in december 2005 in Bamako, 
werd overeengekomen de strategie om te zetten in een gezamenlijke strategie voor Afrika en de EU, 
en een actieplan voor de uitvoering daarvan te ontwikkelen. 
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SUDAN / DARFUR - Conclusies van de Raad 

De Raad heeft de onderstaande conclusies aangenomen: 

"1. De Raad geeft uiting aan zijn onverminderd grote bezorgdheid over de ontstellende 
humanitaire, veiligheids- en mensenrechtensituatie in Darfur en roept op tot onmiddellijke 
stopzetting van de voortdurende schendingen van de mensenrechten en het internationaal 
humanitair recht, vooral waar die gericht zijn tegen kwetsbare groepen, zoals vrouwen en 
kinderen. Hij steunt ten volle de inspanningen die in dit opzicht door de Hoge Commissaris 
van de VN voor de mensenrechten worden geleverd in het kader van de ruimere 
inspanningen van de VN. De Raad veroordeelt krachtig alle schendingen van de in 2004 in 
Ndjamena gesloten humanitaire staakt-het-vuren-overeenkomst en van de bepalingen van 
Resolutie 1591 (2005) van de VN-Veiligheidsraad. De Raad roept met klem alle partijen 
op een eind te maken aan het geweld, de burgers te beschermen en een volledige, veilige 
en ongehinderde verlening van humanitaire bijstand aan de noodlijdenden in Darfur te 
waarborgen. De voortdurende vijandelijkheden ondermijnen de mogelijkheden om het 
Vredesakkoord voor Darfur (DPA) uit te voeren en dreigen de reeds dramatische 
humanitaire situatie in Darfur verder te verergeren. De Raad herinnert de Sudanese 
regeringsleiding nogmaals aan haar collectieve en individuele verantwoordelijkheid voor 
het beschermen van haar burgers tegen elke vorm van geweld en voor het waarborgen van 
de eerbiediging van de mensenrechten. 

2. De Raad doet nogmaals een beroep op de niet-ondertekenaars van het DPA om alsnog mee 
te doen en zich in te zetten voor het vredesproces. Hij benadrukt ook dat de niet-onder-
tekenaars betrokken moeten worden bij het effectieve toezicht op het staakt-het-vuren en 
het onderzoek naar schendingen daarvan. Tevens wijst de Raad op het belang van de 
Darfur-Darfurdialoog en het raadplegingsproces met het oog op de bevordering van een 
forum voor dialoog en verzoening tussen de verschillende groepen van de civiele samen-
leving in Darfur. 

3. De Raad bevestigt nogmaals zijn onverkorte steun voor Resolutie 1706 van de VN-
Veiligheidsraad van 31 augustus 2006 en dringt er bij de regering van Sudan opnieuw op 
aan ondubbelzinnig in te stemmen met de uitvoering van die Resolutie, teneinde de 
bescherming van de burgerbevolking te garanderen en de uitvoering van het DPA te 
steunen. De Raad onderstreept dat een VN-operatie de enige realistische optie is voor een 
duurzame vredeshandhavingsoperatie voor de lange termijn in Darfur. 

4. De Raad looft de aanzienlijke inspanningen die diverse internationale partners leveren om 
de regering van Sudan ervan te overtuigen dat een VN-operatie in Darfur nodig is om de 
vrede veilig te stellen, en roept alle partners op daartoe samen te blijven optreden. De Raad 
betuigt zijn steun voor het besluit van de Raad voor vrede en veiligheid (PSC) van de 
Afrikaanse Unie (AU) om, samen met de VN, met de regering van Sudan overleg te 
blijven plegen over de overgang naar een VN-missie, en hoopt op een spoedig positief 
resultaat van dit overleg. De Raad onderstreept dat Resolutie 1706 de soevereiniteit, 
eenheid, onafhankelijkheid en territoriale integriteit van Sudan volledig eerbiedigt en 
merkt op dat moet worden ingespeeld op de mogelijke twijfels van de Sudanese regering in 
verband met de inzet van een VN-missie in Darfur. In dit verband neemt de Raad nota van 
de positieve houding van verscheidene belangrijke partijen in Sudan tegenover een VN-
operatie. 
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5. De Raad is verheugd over het besluit van de PSC van de AU van 20 september 2006 om 
het mandaat van de missie van de Afrikaanse Unie in Sudan (AMIS) tot 31 december 2006 
te verlengen, en onderstreept daarbij dat een "veiligheidsvacuüm" in Darfur moet worden 
vermeden. De Raad benadrukt dat verder moet worden gewerkt aan het verbeteren van de 
operationele vermogens van de AMIS, zodat deze missie haar mandaat kan uitvoeren. Hij 
heeft met name waardering voor de bijstand die de VN daartoe zal verlenen en tevens voor 
de steun van de Sudanese president voor dit initiatief, zoals uitgedrukt in zijn brief van 
3 oktober 2006 aan de secretaris-generaal van de VN. 

6. De Raad is verheugd over recente verklaringen van de secretaris-generaal van de 
Arabische Liga waarin de leden van de organisatie worden opgeroepen hun toezeggingen 
inzake steun aan de AMIS na te komen. 

7. De Raad spreekt nogmaals zijn krachtige steun aan de AU uit en bevestigt de verlenging 
van het civiel-militaire optreden van de EU ter ondersteuning van de AMIS tot 
31 december 2006 en de blijvende nauwe samenwerking met de VN en andere inter-
nationale partners die de AMIS steunen. 

8. De Raad herhaalt dat de EU bereid is voort te gaan met het opstellen van het programma 
voor de wederopbouw van Darfur, en verder bij te dragen aan de wederopbouw, zodra het 
vredesproces werkelijk van start gaat en de veiligheidssituatie het toestaat. 

9. De Raad begroet de ondertekening van het Vredesakkoord Oost-Sudan tussen de Regering 
van Sudan en het Oost-Sudanfront op 14 oktober 2006 in Asmara, Eritrea, als een positieve 
stap naar een rechtvaardige, vreedzame en blijvende oplossing voor het conflict in Oost-
Sudan. De Raad roept de partijen ertoe op het akkoord volledig en onverwijld uit te voeren, 
en wijst op het belang ervan mede in samenhang met de uitvoering van het alomvattend 
vredesakkoord. De Raad bevestigt zijn steun voor de vredesinspanningen in heel Sudan." 

* 

* * 

Zie persmededeling Algemene Zaken (13339/06) voor het besluit tot verlenging van het mandaat 
van het civiel-militaire optreden van de EU ter ondersteuning van de AMIS. 
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ZIMBABWE 

De Raad heeft van gedachten gewisseld over Zimbabwe, onder meer over de vraag hoe de situatie 
van de burgerbevolking in dat land kan worden verbeterd. Het voorzitterschap constateerde dat de 
situatie in Zimbabwe niet verbeterd is sedert de laatste besprekingen in de Raad een jaar geleden. 
Het EU-beleid, inclusief de beperkende maatregelen, blijft gehandhaafd. De EU hoopt dat zij zich 
samen met haar Afrikaanse partners verder kan inzetten voor de bevordering van hervormingen in 
Zimbabwe. 
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MIDDEN-OOSTEN - Conclusies van de Raad 

De Raad heeft de onderstaande conclusies aangenomen: 

- Vredesproces in het Midden-Oosten 

De Raad was ingenomen met de verklaring die het Kwartet in de vergadering in New York van 
20 september heeft afgelegd, en met name met het voornemen van het Kwartet om zijn activiteiten 
op te voeren, ook met de partijen en de regionale partners. De Raad herinnerde aan de dringende 
noodzaak om vooruitgang te boeken bij de invoering van een alomvattende regeling van het 
Arabisch-Israëlische conflict, op basis van de desbetreffende resoluties van de VN-Veiligheidsraad 
en de routekaart, en met als kernpunt een door onderhandelingen verkregen tweestatenoplossing 
van het Israëlisch-Palestijnse conflict. Hij was ingenomen met de consensus in de internationale 
gemeenschap hieromtrent. De Raad onderstreepte dat de EU haar inspanningen in dit verband actief 
zal voortzetten. 

De Raad sprak zijn steun uit voor president Abbas en riep de Palestijnen op zich te scharen achter 
zijn inspanningen om tot nationale eenheid te komen en een regering te vormen met een politiek 
draagvlak dat de beginselen van het Kwartet weerspiegelt en spoedig overleg mogelijk maakt. Die 
regering zou ook een sleutelrol vervullen in de verwezenlijking van de doelstelling van de EU om 
de capaciteit van de Palestijnse instellingen te versterken. De Raad riep alle Palestijnse 
groeperingen op een einde te maken aan hun interne strijd. 

De Raad onderstreepte het belang van een spoedige hervatting van de dialoog tussen beide partijen 
met het oog op de heropening van de onderhandelingen op grond van de routekaart. De Raad 
herinnerde eraan dat het uiterst belangrijk is dat volledige uitvoering wordt gegeven aan de 
overeenkomst betreffende verkeer en toegang, met name de permanente openstelling van de 
grensovergangen bij Rafah, Karni en andere plaatsen. De Raad riep nogmaals op tot de 
onmiddellijke vrijlating van de ontvoerde Israëlische soldaat. Ook vroeg de Raad nogmaals om de 
onmiddellijke vrijlating van de Palestijnse ministers en wetgevers in Israëlische gevangenschap. Hij 
riep op tot de stopzetting van het geweld en tot terughoudendheid aan beide kanten. 

De Raad was ingenomen met de verlenging van het tijdelijk internationaal mechanisme (TIM) met 
drie maanden en met de uitbreiding van dit mechanisme tot een nog groter aantal kwetsbare 
personen. Hij spoorde andere donoren aan ten volle gebruik te maken van het mechanisme. De 
Raad herhaalde zijn oproep aan Israël om de overdracht van ingehouden Palestijnse belasting- en 
douane-inkomsten onmiddellijk te hervatten. Voorts riep de Raad Israël op te overwegen voor de 
hervatting van die overdrachten gebruik te maken van het TIM om de verslechterende economische 
en humanitaire omstandigheden in Gaza en op de Westelijke Jordaanoever te temperen. 

- LIBANON 

De Raad verklaarde nogmaals zich te zullen inzetten voor de volledige uitvoering van Resolutie 
1701 van de VN-Veiligheidsraad. Hij verheugde zich erover dat de Libanese strijdkrachten, 
ondersteund door UNIFIL, in heel Zuid-Libanon zijn ingezet. Hij nam nota van de nagenoeg 
volledige terugtrekking van de Israëlische troepen en riep Israël op zich tevens terug te trekken uit 
het Libanese deel van het dorp Ghajar in samenwerking met UNIFIL. De Raad benadrukte dat de 
soevereiniteit van Libanon over zijn grondgebied, territoriale zee en luchtruim moet worden 
geëerbiedigd. De Raad riep op tot de onmiddellijke vrijlating van de twee ontvoerde Israëlische 
soldaten. 
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De Raad verklaarde opnieuw dat de EU steun zal verlenen aan de legitieme, democratisch verkozen 
Libanese regering. De EU zal de Libanese regering blijven helpen bij het vervullen van haar 
humanitaire en ecologische behoeften en bij het herstel- en wederopbouwproces. De EU zal de 
Libanese regering ondersteunen bij het uitbreiden van haar gezag over het gehele Libanese 
grondgebied en bij het uitvoeren van hervormingen in de politiek, de veiligheid, de economie en de 
samenleving. De Raad herinnerde eraan dat er geen wapens zullen zijn zonder de toestemming van 
de Libanese regering. De Raad riep alle partijen op om het voorschrift in acht te nemen dat de 
verkoop en de levering van wapens moet worden goedgekeurd door de Libanese regering. De Raad 
riep alle partijen en buren op om dit proces te steunen. 

* * * 

De Raad sprak nogmaals zijn volledige steun uit voor de bij de Resoluties 1595, 1644 en 1686 van 
de VN-Veiligheidsraad gemandateerde onafhankelijke internationale onderzoekscommissie van de 
VN (UNIIC), bij haar onderzoek naar de moord op Rafiq Hariri en andere terroristische aanvallen. 
Hij loofde het professionele werk dat de heer Brammertz en zijn team in moeilijke omstandigheden 
hebben geleverd, en was ingenomen met het vijfde verslag van de UNIIC. Hij verklaarde erop te 
vertrouwen dat vooruitgang zal worden geboekt bij de berechting van de daders van deze misdaden. 
Hij onderstreepte het belang van de oprichting van een tribunaal met een internationaal karakter, 
overeenkomstig Resolutie 1664 van de VN-Veiligheidsraad. 
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WESTELIJKE BALKAN - Conclusies van de Raad 

De Raad heeft de onderstaande conclusies aangenomen: 

"Bosnië en Herzegovina 

1. De Raad is ingenomen met het vreedzame en ordelijke verloop van de verkiezingen in 
Bosnië en Herzegovina (BiH) en met de eerste inschatting van de internationale 
verkiezingswaarnemingsmissie dat de verkiezingen grotendeels volgens internationale 
normen zijn verlopen. De Raad wenst BiH geluk met de goed georganiseerde algemene 
verkiezingen, die voor het eerst sedert 1995 volledig onder toezicht van de eigen 
instellingen van het land hebben plaatsvonden. 

2. De Raad ziet uit naar de spoedige vorming van nieuwe regeringen. De Raad benadrukt dat 
de pas verkozen politieke instellingen spoedig het hervormingsproces een nieuwe impuls 
moeten geven en dat zij alle hervormingen die voor de afronding van de onderhandelingen 
met het oog op een stabilisatie- en associatieovereenkomst noodzakelijk zijn, moeten 
overeenkomen en uitvoeren. De Raad spreekt in het bijzonder zijn ongerustheid uit over 
het uitblijven van vooruitgang bij de uitvoering van de overeenkomst van oktober 2005 
inzake de herstructurering van de politie, en spreekt de hoop uit dat deze belemmering 
spoedig zal worden weggenomen. De Raad herhaalt volledig achter het Europese 
perspectief van BiH te staan. 

3. De Raad benadrukt dat er met de constitutionele hervormingen vooruitgang moet worden 
geboekt, zodat meer functionele staatsstructuren kunnen worden gecreëerd die beter aan de 
Europese normen beantwoorden. De Raad spoort de pas verkozen vertegenwoordigers aan 
hiervan een eerste prioriteit te maken. 

4. De Raad is ingenomen met het gezamenlijk verslag van de SG/HV en het voor uitbreiding 
bevoegde lid van de Commissie van de EU over een versterkte aanwezigheid van de EU in 
BiH in de context van de geplande sluiting van het Bureau van de hoge vertegenwoordiger 
(OHR). De Raad is ook ingenomen met de aanbevelingen van het verslag en heeft 
vervolgens de bevoegde Raadsinstanties opgedragen de voorbereidende werkzaamheden 
voort te zetten, zodat de EU zich tijdig kan voorbereiden op haar toekomstige rol in BiH na 
de geplande sluiting van het BHV. Indien nodig zullen internationale partners worden 
geraadpleegd. 

Servië 

5. Het verheugt de Europese Unie dat op 16 oktober de tweede bijeenkomst tussen de 
EU-trojka en Servië plaatsvindt. De Raad verklaarde zich ertoe bereid de versterkte 
politieke dialoog met Servië voort te zetten om dit land in zijn Europese koers te steunen, 
mede wat betreft de hervatting van de onderhandelingen over een stabilisatie- en 
associatieovereenkomst, zodra er weer volledig wordt samengewerkt met het ICTY. 
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Servië/Kosovo 

6. De Raad dringt er bij de partijen op aan zich samen met de speciale gezant van de VN, 
Martti Ahtisaari, constructief in te zetten om hun respectieve standpunten nader tot elkaar 
te brengen en af te zien van eenzijdig of provocerend optreden. Herinnerend aan de 
verklaring van 20 september tijdens de ministeriële bijeenkomt van de Contactgroep, wees 
de Raad erop dat bij het streven naar een via onderhandelingen tot stand gekomen regeling 
niet uit het oog mag worden verloren dat geen van de partijen unilateraal de vorderingen in 
het statusproces kan vertragen of blokkeren. In dit verband herhaalt de Raad dat hij SG 
Martti Ahtisaari en diens inzet voor het politieke proces tot bepaling van de toekomstige 
status van Kosovo ten volle steunt. Hij is ingenomen met het voornemen van de speciale 
gezant om met een voorstel voor een alomvattende regeling te komen als basis voor 
vorderingen. 

7. De Raad heeft nota genomen van het verslag dat de speciale afgevaardigde op 
13 september aan de VN-Veiligheidsraad heeft voorgelegd. Hij nam nota van de gunstige 
vooruitgang bij de uitvoering van de normen voor Kosovo en herinnerde aan het cruciale 
belang en aan de noodzaak van verdere, effectieve invoering van de normen. De Raad 
spoorde Belgrado aan de Serviërs in Kosovo aan te zetten tot participatie in de instellingen 
van Kosovo, waar zij hun eigen belangen het effectiefst kunnen behartigen. 

8. De Raad is ook ingenomen met de belangrijke voorbereidingen voor een eventuele EVDB-
missie op het ruimere gebied van de rechtsstaat en voor de EU-component van de 
toekomstige internationale civiele missie in Kosovo. De Raad kwam overeen de opdracht 
van het planningsteam van de EU met betrekking tot een mogelijke EU-crisisbeheersings-
operatie op het gebied van de rechtsstaat en eventueel op andere gebieden in Kosovo, met 
drie maanden te verlengen, dat wil zeggen tot en met 31 maart 2007." 
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IRAN - Conclusies van de Raad 

De Raad heeft de onderstaande conclusies aangenomen: 

"De Raad heeft de situatie betreffende het nucleaire programma van Iran besproken. De Raad prijst 
de intensieve inspanningen van hoge vertegenwoordiger Solana sinds juni om Iran aan te moedigen 
te voldoen aan de eisen van de Raad van Beheer van de IAEA en van de Veiligheidsraad en de 
besprekingen over langetermijnakkoorden te hervatten. 

De Raad herinnerde eraan dat de door de hoge vertegenwoordiger op 6 juni gepresenteerde 
voorstellen als basis voor een akkoord op lange termijn verstrekkend zijn en Iran alles zouden 
bieden wat nodig is voor de ontwikkeling van een modern civiel kernprogramma en tevens 
tegemoet komen aan de internationale wensen. Zij zouden de weg openen voor nieuwe 
betrekkingen met Iran, die gebaseerd zijn op wederzijds respect en uitgebreide samenwerking op 
politiek en economisch gebied. 

De Raad sprak zijn grote bezorgdheid uit over het feit dat Iran zijn activiteiten in verband met 
verrijking en opwerking nog niet heeft opgeschort, zoals door de Raad van Beheer van de IAEA en 
in Resolutie 1696 van de VN-Veiligheidsraad wordt geëist. 

De Raad herinnerde aan zijn verklaring van 17 juli dat de EU, indien Iran de eisen van de 
Veiligheidsraad naast zich neerlegt, zich zal beijveren voor het nemen van maatregelen op grond 
van artikel 41 van het VN-Handvest. Tevens herinnerde hij eraan dat de Veiligheidsraad in 
Resolutie 1696 zijn voornemen heeft uitgesproken om passende maatregelen te nemen op grond van 
artikel 41 indien Iran de eisen niet zou naleven. Bijgevolg was de Raad van oordeel dat de 
voortzetting door Iran van met verrijking verband houdende activiteiten de EU geen andere keuze 
laat dan het overleg over dergelijke maatregelen te steunen. 

De Raad wees erop dat de deur voor onderhandelingen desondanks open blijft. Hij bevestigde 
opnieuw dat hij naar een op onderhandelingen gebaseerde oplossing streeft, en dat een dergelijke 
oplossing zou bijdragen tot de ontwikkeling van de betrekkingen van de EU met Iran. Hij drong er 
bij Iran op aan de uitgestoken hand aan te nemen." 
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BETREKKINGEN TUSSEN GEORGIË EN DE RUSSISCHE FEDERATIE - Conclusies van 

de Raad  

De Raad heeft de onderstaande conclusies aangenomen: 

"1. De Raad geeft opnieuw uiting aan de grote bezorgdheid van de Europese Unie over de 
recente escalatie in de betrekkingen tussen Georgië en de Russische Federatie. De Raad 
wijst erop dat het zaak is de toon in publieke verklaringen te matigen; hij roept beide 
partijen op de normale diplomatieke dialoog te hervatten en te werken aan normalisering 
van de betrekkingen. 

2. De Raad is ingenomen met de nuttige inspanningen die de trojka van ministers van 
Buitenlandse Zaken, de hoge vertegenwoordiger, de speciaal vertegenwoordiger van de EU 
voor de zuidelijke Kaukasus en de fungerend voorzitter van de OVSE hebben geleverd om 
de terugkeer van de Russische gedetineerden mogelijk te helpen maken. 

3. De Raad spreekt zijn grote ongerustheid uit over de maatregelen die de Russische 
Federatie tegen Georgië heeft genomen en over de economische, politieke en humanitaire 
gevolgen daarvan. De Raad dringt er bij de Russische Federatie op aan geen maatregelen te 
nemen die tegen Georgiërs in de Russische Federatie gericht zijn. Hij roept beide partijen 
op te handelen op een wijze die met hun internationale verbintenissen en verplichtingen 
strookt. 

4. De Raad herinnert aan de wens van de Europese Unie om haar strategisch partnerschap 
met de Russische Federatie verder te ontwikkelen en aan haar streven om de betrekkingen 
met Georgië in het kader van het Europees nabuurschapsbeleid te verdiepen. In dit verband 
herhaalt de Raad dat de EU bereid is om, in samenwerking met Georgië en de Russische 
Federatie, de opbouw van wederzijds vertrouwen te bevorderen en bij te dragen aan een 
vreedzame oplossing van de crisis. De Europese Unie ziet er ook naar uit Georgië en de 
Russische Federatie haar nauwe samenwerking te verlenen bij de bevordering van welvaart 
en stabiliteit in de regio. 

5. De Raad spoort beide partijen aan zich te concentreren op een vreedzame oplossing van de 
conflicten in Abchazië en Zuid-Ossetië, met volledige eerbiediging van de soevereiniteit en 
de territoriale integriteit van Georgië. De Raad roept de partijen op, overeenkomstig 
resolutie 1716 van de VN-Veiligheidsraad eerdere overeenkomsten en afspraken 
betreffende deze conflicten ten volle na te komen." 
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NOORD-KOREA - Conclusies van de Raad 

De Raad heeft de onderstaande conclusies aangenomen: 

"De Raad spreekt zijn krachtige veroordeling uit over de op 9 oktober 2006 door de Democratische 
Volksrepubliek Korea (DVK) afgekondigde test van een nucleair explosiemiddel. Deze test, die is 
uitgevoerd ondanks het protest van de internationale gemeenschap, vormt een gevaar voor de 
stabiliteit in de regio en is een duidelijke bedreiging van de internationale vrede en veiligheid. Deze 
test betekent een nieuwe inbreuk op de verplichtingen van de DVK op het gebied van non-
proliferatie. De test versterkt het isolement van Noord-Korea en verbetert in geen enkel opzicht de 
erbarmelijke situatie van de bevolking van Noord-Korea. 

De EU zal volledig uitvoering geven aan alle desbetreffende UNSC-resoluties, en met name aan 
Resolutie 1718, aangenomen op 14 oktober 2006, en aan Resolutie 1695, aangenomen 15 juli 2006. 
De Raad zal onmiddellijk de daartoe vereiste maatregelen nemen. 

De Raad doet overeenkomstig de UNSC-Resoluties 1718 en 1695 een klemmend beroep op de 
DVK om onmiddellijk het zespartijenoverleg te hervatten, om te streven naar spoedige uitvoering 
van de gemeenschappelijke verklaring van september 2005, in het bijzonder om af te zien van alle 
kernwapens en bestaande nucleaire programma's, en om de verplichtingen op grond van het NPV na 
te leven, hetgeen onder meer inhoudt dat de DVK al zijn nucleaire activiteiten aan controle door het 
IAEA onderwerpt. De EU roept de DVK ook op het Alomvattend Kernstopverdrag te ondertekenen 
en te bekrachtigen, geen verdere nucleaire tests of raketlanceringen te ondernemen, en zich opnieuw 
te houden aan het moratorium op de lancering van raketten. 

De daden van de DVK vergroten het gevaar op proliferatie in de wereld. De Raad roept op tot nog 
grotere inspanningen om alle aspecten van het internationale mechanisme tegen de proliferatie van 
MVW te versterken." 
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DIVERSEN 

– Herziening van het VN-systeem voor ontwikkelingssamenwerking 

De Britse delegatie wees de Raad erop dat het van belang is dat ministers van Ontwikkeling zich 
inzetten voor de hervorming van het systeem voor ontwikkelingssamenwerking van de Verenigde 
Naties. 

De Britse delegatie onderstreepte dat er een forum moet worden gevonden waarop de ministers van 
Ontwikkeling van de EU zich kunnen buigen over een rapport van een VN-panel, dat begin 2007 
wordt verwacht, teneinde op het niveau van de EU naar een consensus over de aanbevelingen van 
het rapport te streven. 

– Europese ontwikkelingsdagen 

De Raad werd door de Commissie geïnformeerd over een initiatief met betrekking tot Europese 
ontwikkelingsdagen die van 13 tot en met 17 november in Brussel op het hoogste niveau zullen 
plaatsvinden. 

– Betrekkingen tussen de EU en Oekraïne 

Voorafgaand aan de topontmoeting tussen de EU en Oekraïne, die op 27 oktober in Helsinki 
plaatsvindt, bespraken de ministers de betrekkingen met Oekraïne, onder meer in het kader van het 
Europees nabuurschapsbeleid,. 

Zie ook document 13339/06 onder overige goedgekeurde punten. 

 

GEBEURTENISSEN IN DE MARGE VAN DE RAAD 

– EU-trojka met Turkije 

De EU-Trojka op ministerieel niveau heeft een bijeenkomst gehouden met de Turkse minister van 
Buitenlandse Zaken, Abdullah Gül. 

– EU-trojka met Servië 

De EU-trojka op ministerieel niveau heeft een bijeenkomst gehouden met premier Kostunica van 
Servië. 
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OVERIGE GOEDGEKEURDE PUNTEN 

Zie persmededeling 13339/06 Presse 264. 

 


