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Betreft: Op weg naar een EU-consensus over humanitaire hulp 

- Conclusies van de Raad en van de vertegenwoordigers van de regeringen, in 

het kader van de Raad bijeen  

 

 

Tijdens de zitting van 18 juni 2007 hebben de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen en 

de vertegenwoordigers van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, overeenstemming bereikt 

over de conclusies in bijlage dezes. 

 

___________ 
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BIJLAGE DG E II   NL 

BIJLAGE 

 

CONCLUSIES VAN DE RAAD EN VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE 

LIDSTATEN, IN HET KADER VAN DE RAAD BIJEEN 

INZAKE DE WEG NAAR EEN EU-CONSENSUS OVER HUMANITAIRE HULP  

 

1. De Raad benadrukt hoe belangrijk het is dat humanitaire hulp in de bevoegde Raads-

instanties wordt besproken en neemt met voldoening kennis van de voorbereidende 

werkzaamheden van het voorzitterschap en de Europese Commissie in de richting van een 

EU-consensus over humanitaire hulp. 

 

2. De toenemende frequentie en intensiteit van natuurrampen, alsmede de veranderende aard 

van conflicten en de ingrijpende wijzigingen op internationaal humanitair gebied nopen tot 

een resolute reactie van de Europese Unie als grootste collectieve verstrekker van 

internationale humanitaire hulp. 

 

3. Rekening houdend met de centrale coördinerende rol van de Verenigde Naties en de flinke 

vorderingen bij de hervorming van het internationaal humanitair bestel, is het in het kader 

van het initiatief voor een EU-consensus inzake humanitaire hulp tevens van essentieel 

belang te benadrukken dat het internationale humanitaire recht
1
 moet worden nageleefd en 

dat goed humanitair donorschap moet worden bevorderd. 

 

4. De raadpleging die de Europese Commissie in december 2006 in nauwe samenwerking met 

het voorzitterschap heeft georganiseerd, bevestigt dat de lidstaten, de Europese Commissie, 

de leden van de Verenigde Naties, het Rode Kruis en de Rode Halve Maan, alsook niet-

gouvernementele organisaties een groot aantal punten van ernstige zorg delen. De 

fundamentele beginselen van menselijkheid, neutraliteit, onpartijdigheid en onafhankelijk-

heid worden uitdrukkelijk gesteund door alle actoren op humanitair gebied. 

 

5. Onder verwijzing naar het belang van dit initiatief moedigt de Raad alle partijen aan de 

werkzaamheden voort te zetten, opdat zo snel mogelijk een akkoord over een EU-consensus 

inzake humanitaire hulp kan worden bereikt. 

__________________ 

                                                 
1
 Zie de Richtsnoeren van de Europese Unie inzake de bevordering van de naleving van het 

internationale humanitaire recht (IHR) PB C 327 van 23.12.2005, blz. 4. 


