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Voornaamste resultaten van de Raadszitting 

De Raad heeft conclusies betreffende de uitbreiding van de EU aangenomen, meer bepaald 
betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië op 1 januari 2007 en de toetredingsonder-
handelingen met Kroatië en Turkije. 

Wat Turkije betreft, heeft de Raad met name besloten de onderhandelingen over acht hoofdstukken 
die in verband staan met de beperkingen van Turkije ten aanzien van de Republiek Cyprus op te 
schorten en de overige hoofdstukken niet af te sluiten zolang Turkije niet voldoet aan zijn 
verplichtingen uit hoofde van het aanvullend protocol bij de Associatieovereenkomst EU-Turkije, 
waarbij de douane-unie tussen de EU en Turkije is uitgebreid met 10 lidstaten, waaronder Cyprus, 
dat in mei 2004 tot de EU is toegetreden. 

De Raad beklemtoonde dat de hoofdstukken waarvoor de technische voorbereidingen voltooid zijn, 
volgens de vastgestelde procedures zullen worden geopend. 

De Raad heeft ook de ontwerp-conclusies voor de bijeenkomst van de Europese Raad in december 
besproken, deze bevatten een mededeling betreffende de uitbreidingsstrategie van de EU. 

De Raad heeft de oprichting van het EU-netwerk van correspondenten inzake energiezekerheid 
bevestigd en de lidstaten verzocht om vóór 31 januari 2007 energiecorrespondenten te benoemen, 
zodat het netwerk begin 2007 operationeel kan zijn. 

De Raad heeft overeenstemming bereikt over een aantal onderwerpen betreffende externe 
betrekkingen en het Europees veiligheids- en defensiebeleid, en met name over de volgende punten: 

– de overgang van operatie ALTHEA in Bosnië en Herzegovina; 

– het mandaat van het planningsteam van de EU voor een toekomstige EVDB-missie in 
Kosovo; 

– het vredesproces van Atjeh (Indonesië) en de bijdrage van de Waarnemingsmissie in Atjeh; 

de oprichting van een monitoringcentrum voor massavernietigingswapens (MVW). 

mailto:press.office@consilium.europa.eu
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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 Didier DONFUT staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de 

minister van Buitenlandse Zaken 

Tsjechische Republiek: 
de heer Alexandr VONDRA minister van Buitenlandse Zaken 

Denemarken: 
de heer Per Stig MØLLER minister van Buitenlandse Zaken 

Duitsland: 

de heer Frank-Walter STEINMEIER minister van Buitenlandse Zaken 

Estland 
de heer Urmas PAET minister van Buitenlandse Zaken 

Griekenland 
mevrouw Dora BAKOYANNI minister van Buitenlandse Zaken 
de heer Ioannis VALINAKIS staatssecretaris van Buitenlandse Zaken 

Spanje 

de heer Miguel Ángel MORATINOS CUYAUBÉ minister van Buitenlandse Zaken en Samenwerking 

Frankrijk: 
de heer Philippe DOUSTE-BLAZY minister van Buitenlandse Zaken 
mevrouw Catherine COLONNA toegevoegd minister van Europese Zaken  

Ierland 
de heer Dermot AHERN minister van Buitenlandse Zaken 

Italië 
de heer Famiano CRUCIANELLI staatssecretaris van Europese Zaken 

Cyprus 
de heer Yiorgos LILLIKAS minister van Buitenlandse Zaken 

Letland 

de heer Artis PABRIKS minister van Buitenlandse Zaken 

Litouwen 
de heer Petras VAITIEKŪNAS minister van Buitenlandse Zaken 

Luxemburg 
de heer Jean ASSELBORN vice-minister-president, minister van Buitenlandse Zaken 

en Immigratie 
de heer Nicolas SCHMIT gedelegeerd minister van Buitenlandse Zaken en 

Immigratie 

Hongarije: 
mevrouw Kinga GÖNCZ minister van Buitenlandse Zaken 

Malta: 
de heer Michael FRENDO minister van Buitenlandse Zaken 

Nederland 
de heer Bernard BOT minister van Buitenlandse Zaken 

Oostenrijk 
mevrouw Ursula PLASSNIK minister van Buitenlandse Zaken 

Polen 

mevrouw Anna ElŜbieta FOTYGA minister van Buitenlandse Zaken 

Portugal: 
de heer Luis AMADO minister van staat, minister van Buitenlandse Zaken 
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Slovenië 
de heer Dimitrij RUPEL minister van Buitenlandse Zaken 
de heer LENARČIČ staatssecretaris, Regeringsbureau voor Europese zaken 

Slowakije 
de heer Ján KUBIŠ minister van Buitenlandse Zaken 

Finland: 
de heer Erkki TUOMIOJA minister van Buitenlandse Zaken 
mevrouw Paula LEHTOMÄKI minister van Europese Zaken, Buitenlandse Handel en 

Ontwikkeling 

Zweden 
de heer Carl BILDT minister van Buitenlandse Zaken 
mevrouw Cecilia MALMSTRÖM minister voor Europese Zaken 

Verenigd Koninkrijk 
mevrouw Margaret BECKETT minister van Buitenlandse Zaken en Gemenebestzaken 
de heer Geoff HOON onderminister van Europese Zaken 

 

Commissie 
mevrouw Margot WALLSTRÖM vice-voorzitter 
de heer Olli REHN lid 

 

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 

Roemenië 
de heer Mihai-Răzvan UNGUREANU miniister van Buitenlandse Zaken 
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BESPROKEN PUNTEN 

UITBREIDING - Conclusies van de Raad 

De Raad heeft de onderstaande conclusies aangenomen: 

"Bulgarije en Roemenië 

De Raad verheugt zich erop Bulgarije en Roemenië op 1 januari 2007 als lidstaten te kunnen 
verwelkomen en neemt er met voldoening nota van dat het proces van bekrachtiging van het 
Toetredingsverdrag zijn voltooiing nadert. Overeenkomstig de conclusies van de Raad over 
Bulgarije en Roemenië van 16-17 oktober 2006 zullen de instellingen van de Unie met beide 
lidstaten samenwerken en de vooruitgang op het gebied van de hervorming van het justitiële stelsel 
en de strijd tegen georganiseerde criminaliteit en corruptie na de toetreding verifiëren. Deze en 
andere begeleidende maatregelen zullen ervoor zorgen dat de toetreding van Bulgarije en Roemenië 
tot de Europese Unie een succes wordt. 

Turkije 

De Raad neemt nota van het verslag van de Commissie van 8 november 2006 en is ingenomen met 
de bevindingen en aanbevelingen die daarin zijn vervat. 

De Raad is verheugd over de gestage vooruitgang die door Turkije bij zijn hervormingen is geboekt 
maar betreurt dat het tempo van de hervormingen in 2006 is afgenomen. Het is van essentieel 
belang dat Turkije serieuze inspanningen levert om het hervormingsproces te intensiveren en 
doelbewust uit te voeren, teneinde de onomkeerbaarheid en de duurzaamheid ervan te waarborgen. 
Bij de inhoudelijke en technische voorbereiding van de onderhandelingen zijn goede vorderingen 
gemaakt. De Raad herinnert eraan dat, overeenkomstig het onderhandelingskader, de vooruitgang 
bij de toetredingsonderhandelingen afhankelijk blijft van de vorderingen van Turkije bij de 
voorbereiding op de toetreding. In dit kader merkt de Raad op dat aanvullende belangrijke 
inspanningen nodig zijn ter versterking van de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van 
godsdienst, vrouwenrechten, minderheidsrechten, vakbondsrechten en de civiele controle over het 
militaire apparaat. Turkije moet zich, in overeenstemming met het onderhandelingskader, ook 
inzetten voor de betrekkingen van goed nabuurschap en voor de vreedzame regeling van geschillen 
conform het Handvest van de Verenigde Naties en, indien nodig, de jurisdictie van het 
Internationaal Gerechtshof. 

De Raad herinnert aan de verklaring van de Europese Gemeenschap en haar lidstaten van 
21 september 2005 en merkt op dat Turkije niet heeft voldaan aan zijn verplichting om het 
aanvullend protocol bij de associatieovereenkomst volledig en op niet-discriminerende wijze toe te 
passen. 
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De Raad is ingenomen met de aanbeveling van de Commissie van 29 november. Dienaangaande 
komt de Raad overeen dat de lidstaten in het kader van de Intergouvernementele Conferentie niet 
zullen besluiten tot het openen van hoofdstukken betreffende beleidsterreinen waarvoor Turkije 
beperkingen met betrekking tot de Republiek Cyprus instelt, zolang de Commissie niet heeft 
vastgesteld dat Turkije zijn toezeggingen in verband met het aanvullend protocol is nagekomen. 

Deze hoofdstukken zijn: hoofdstuk 1: vrij verkeer van goederen, hoofdstuk 3: recht van vestiging en 
vrij verrichten van diensten, hoofdstuk 9: financiële diensten, hoofdstuk 11: landbouw en 
plattelandsontwikkeling, hoofdstuk 13: visserij, hoofdstuk 14: vervoersbeleid; hoofdstuk 29: 
douane-unie en hoofdstuk 30: externe betrekkingen. 

 De Raad komt overeen dat de lidstaten in het kader van de Intergouvernementele Conferentie niet 
zullen besluiten tot het voorlopig afsluiten van hoofdstukken, zolang de Commissie niet heeft 
vastgesteld dat Turkije zijn toezeggingen in verband met het aanvullend protocol is nagekomen. 

De Raad zal de vooruitgang die is geboekt met betrekking tot de kwesties die door de verklaring 
van 21 september 2005 worden bestreken, blijven volgen en toetsen. De Raad verzoekt de 
Commissie hierover, in voorkomend geval, te rapporteren in haar komende jaarverslagen, met name 
in 2007, 2008 en 2009. 

De Raad benadrukt dat de screening nu zal worden voortgezet en dat de hoofdstukken waarvoor de 
technische voorbereidingen zijn afgerond, overeenkomstig het onderhandelingskader zullen worden 
geopend, volgens de geijkte procedures. 

De Raad hoopt op een snelle vooruitgang met betrekking tot deze kwesties. 

Kroatië 

De Raad neemt nota van het verslag van de Commissie van 8 november 2006 en is ingenomen met 
de bevindingen en aanbevelingen die daarin zijn vervat. 
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De Raad prijst Kroatië vanwege de vorderingen die het in het afgelopen jaar heeft gemaakt. De 
toetredingsonderhandelingen zijn goed van start gegaan en de eerste resultaten zijn bereikt. Kroatië 
moet thans voortbouwen op de geboekte vooruitgang. De Raad herinnert eraan dat, overeenkomstig 
het onderhandelingskader, de vooruitgang van de toetredingsonderhandelingen afhankelijk blijft 
van de vorderingen van Kroatië bij de voorbereiding op de toetreding. Bijzondere aandacht moet 
uitgaan naar versnelling van het tempo van de hervormingen op gebieden als de hervorming van het 
justitiële stelsel en het openbaar bestuur, de bestrijding van corruptie en economische 
hervormingen. De rigoureuze uitvoering van de verplichtingen van Kroatië uit hoofde van de 
Stabilisatie- en Associatieovereenkomst, met name op het gebied van overheidssteun en de 
verwerving van onroerend goed, zal van essentieel belang zijn om de positieve dynamiek van 
Kroatië op weg naar lidmaatschap van de EU aan te houden. De Raad is verheugd over de volledige 
samenwerking van Kroatië met het ICTY en benadrukt dat Kroatië dit moet volhouden. Kroatië 
moet ook naar behoren aandacht besteden aan de betrekkingen van goed nabuurschap en de 
regionale samenwerking, en onder meer de nodige inspanningen leveren om oplossingen te vinden 
voor openstaande bilaterale kwesties, met name grensgeschillen." 
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VOORBEREIDING VAN DE EUROPESE RAAD VAN DECEMBER 

De Raad heeft een bespreking gewijd aan de ontwerp-conclusies die het voorzitterschap met het oog 
op de bijeenkomst van de Europese Raad (Brussel, 14 en 15 december) heeft opgesteld. 

De Europese Raad zal de volgende onderwerpen behandelen: 

– uitbreiding van de EU, inclusief de uitbreidingsstrategie; 

– justitie en binnenlandse zaken, met name migratiebeleid; 

– innovatie, energie en klimaatverandering; 

– externe betrekkingen, waaronder betrekkingen met Afrika, het Europees 
nabuurschapsbeleid, Afghanistan en het Midden-Oosten. 

De Europese Raad zal ook luisteren naar het resultaat van het overleg over het constitutioneel 
verdrag van de EU dat het voorzitterschap met de lidstaten heeft gepleegd. 

De bespreking van de ontwerp-conclusies zal in de aanloop naar de bijeenkomst van de Europese 
Raad worden voortgezet, met name wat externe betrekkingen betreft. 
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WERKPROGRAMMA VAN DE RAAD 

De Raad heeft nota genomen van een uiteenzetting door het aantredende Duitse en het toekomstige 
Portugese en Sloveense voorzitterschap over het ontwerp-werkprogramma van de Raad voor 2007 
en het eerste semester van 2008 (16158/06). De Raad hield daarover een gedachtewisseling. 

Het document bevat een in overleg met de drie komende voorzitterschappen opgesteld strategisch 
kader, een lijst van specifieke prioriteiten op ieder beleidsterrein en een alomvattend programma 
met de onderwerpen die in de komende 18 maanden naar verwachting zullen worden behandeld. 

Met name de volgende specifieke prioriteiten komen aan bod: 

• de toekomst van de Unie; 

• de strategie van Lissabon voor groei en werkgelegenheid; 

• de versterking van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht van de EU; 

• de versterking van de externe rol van de EU op het gebied van veiligheid, ontwikkeling en 
economische betrekkingen. 

De Raad hechtte zijn goedkeuring aan het programma en verzocht de drie voorzitterschappen het 
aan te passen, met name in de aanloop naar de komende Europese Raad. 
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FINANCIERINGSINSTRUMENT VOOR CIVIELE BESCHERMING 

De Raad heeft politieke overeenstemming bereikt over een ontwerp-besluit tot instelling van een 
instrument voor de financiering van het optreden van de Gemeenschap op het gebied van de civiele 
bescherming voor de periode 2007-2013. Het besluit zal na bijwerking van de tekst zonder 
bespreking in een komende Raadszitting worden aangenomen. 

Het nieuwe financiële instrument zal betrekking hebben op: 

• acties op het gebied van respons en paraatheid die onder het mechanisme voor civiele 
bescherming van de EU vallen; 

• acties die thans vallen onder het actieprogramma voor civiele bescherming 2000-2006, zoals 
preventie (bestuderen van oorzaken van rampen, voorspellingen, voorlichting van het publiek) en 
paraatheid (opsporing, opleiding, opzetten van netwerken, oefeningen, de inzet van 
deskundigheid) in de EU; 

• nieuwe gebieden, zoals aanvullende uitrusting en vervoermiddelen in responsacties in het kader 
van het mechanisme voor civiele bescherming. 

De indicatieve jaarlijkse bedragen van 17 miljoen euro voor acties binnen de EU en 8 miljoen euro 
voor acties in derde landen zijn ter beschikking uit hoofde van het financieel kader van de EU 
2007-2013. 
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DIVERSEN 

– Kwestie Cyprus 

De Raad is overeengekomen dat het voorzitterschap een verklaring zal afleggen over de 
inspanningen voor een alomvattende regeling van de kwestie Cyprus onder auspiciën van de VN 
(16644/06).
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ANDERE GOEDGEKEURDE PUNTEN 

EXTERNE BETREKKINGEN 

Verdrag inzake wapenhandel - Conclusies van de Raad 

De Raad heeft de onderstaande conclusies aangenomen: 

"De Raad is verheugd dat het proces met het oog de uitwerking van een juridisch bindend inter-
nationaal verdrag inzake wapenhandel formeel is ingeleid door de aanneming, op 6 december 2006, 
van de resolutie van de Algemene Vergadering van de VN "Op weg naar een verdrag inzake 
wapenhandel: vaststelling van gemeenschappelijke internationale normen voor de invoer, uitvoer en 
overdracht van conventionele wapens". De Raad heeft met waardering vastgesteld dat een 
duidelijke meerderheid van de lidstaten van de VN, waaronder alle EU-lidstaten, de resolutie 
hebben gesteund. De Raad blijft ervan overtuigd dat de Verenigde Naties het enige forum zijn waar 
een echt universeel instrument tot stand kan komen. 

De Raad is met name verheugd over het feit dat de secretaris-generaal in het dispositief van de 
resolutie wordt verzocht het standpunt van de lidstaten in te winnen over de haalbaarheid, de 
werkingssfeer en de ontwerp-parameters van een alomvattend, juridisch bindend instrument, alsook 
een groep van regeringsdeskundigen op te richten, die in 2008 zal beginnen zich hierop te beraden. 
De Raad heeft nogmaals bevestigd dat de EU en haar individuele lidstaten een actieve rol in dit 
proces zullen spelen, en heeft hen, alsmede alle andere lidstaten van de VN, opgeroepen het proces 
betreffende het verdrag inzake wapenhandel actief te ondersteunen, hun standpunten aan de 
secretaris-generaal mee te delen en deel te nemen aan de werkzaamheden van de groep van 
regeringsdeskundigen. 

De Raad benadrukt het belang van samenwerking met andere staten en regionale organisaties in het 
kader van dit proces en is er vast van overtuigd dat een alomvattend, juridisch bindend instrument, 
dat spoort met de bestaande verantwoordelijkheden van de staten uit hoofde van het toepasselijke 
internationale recht, en waarin gemeenschappelijke internationale normen worden vastgesteld voor 
de invoer, uitvoer en overdracht van conventionele wapens, in belangrijke mate zal bijdragen aan de 
strijd tegen de ongewenste en onverantwoorde verspreiding van conventionele wapens, die een 
ondermijnende werking heeft op het gebied van vrede, veiligheid, ontwikkeling en volledige 
eerbiediging van de mensenrechten." 

Hervorming van de VN - Conclusies van de Raad 

De Raad heeft de onderstaande conclusies aangenomen: 

"1. De Raad memoreert zijn op 10 april 2006 aangenomen conclusies over de follow-up van 
de VN-Wereldtop en bevestigt andermaal ervoor te willen zorgen dat de tijdens de top 
overeengekomen hervormingen volledig en met spoed worden uitgevoerd. 
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2. Tijdens de zestigste zitting van de Algemene Vergadering van de VN zijn een aantal 
maatregelen ter versterking van de organisatie overeengekomen. Er moet voor worden 
gezorgd dat die besluiten daadwerkelijk worden uitgevoerd en dat daarop nauwlettend 
wordt toegezien. De Raad benadrukt met name dat de EU veel belang hecht aan het werk 
van de nieuw opgerichte Commissie voor vredesopbouw en Raad voor de mensenrechten, 
en aan de uitvoering van de toezeggingen van de top op ontwikkelingsgebied. Vorderingen 
op dit gebied zullen de VN in staat stellen een daadwerkelijke bijdrage te blijven leveren 
tot de totstandkoming van duurzame vrede, de bescherming en bevordering van de 
mensenrechten, en duurzame ontwikkeling. 

3. De Raad erkent dat de voornaamste VN-organen, waaronder de Algemene Vergadering, de 
ECOSOC en de Veiligheidsraad, moeten worden hervormd om de representativiteit, 
transparantie en doeltreffendheid van het systeem te vergroten. Harerzijds zal de EU actief 
een constructieve dialoog aangaan om alle tijdens de VN-top overeengekomen 
hervormingen te helpen verwezenlijken. De Raad is voorts ingenomen met de aanneming 
van de resolutie van de Algemene Vergadering betreffende de hervorming van de 
ECOSOC en moedigt alle leden van de Verenigde Naties aan ten volle gebruik te maken 
van de door een versterkte ECOSOC geboden nieuwe mogelijkheden om zijn 
geherdefinieerde taken te vervullen. 

4. De Raad is ingenomen met het verslag van de VN-Groep "Algehele samenhang van het 
VN-bestel" en ziet uit naar de opmerkingen en voorstellen van de secretaris-generaal over 
de uitvoering van de aanbevelingen van die groep. De EU acht het van belang dat alle VN-
lidstaten en andere belanghebbenden betrokken worden bij actieve besprekingen over de 
aanbevelingen van het verslag, en dat maatregelen overeengekomen worden ter versterking 
van het vermogen van de VN om op het gebied van ontwikkeling, humanitaire bijstand, het 
milieu en de verwezenlijking van de millenniumdoelstellingen op te treden als een eenheid 
("Deliver as one"). De Raad is tevens ingenomen met de vorderingen bij de vaststelling 
van de "Één VN"-landenproefprogramma's. 

5. De Raad benadrukt tevens het belang van de volledige uitvoering van de algehele strategie 
voor terrorismebestrijding van de VN en herhaalt dat hij ernaar streeft zo spoedig mogelijk 
overeenstemming te bereiken over het Alomvattend Verdrag betreffende internationaal 
terrorisme (CCIT). 

6. Hervorming van het beheer is essentieel om een efficiëntere en effectievere VN tot stand te 
brengen. De Raad steunt de maatregelen die reeds zijn genomen ter verbetering van het 
beheer van de organisatie, waaronder de oprichting van een Bureau Ethiek binnen het 
secretariaat. De Raad benadrukt dat de lidstaten zich constructief moeten blijven inzetten 
om verdere resultaten te behalen op de eveneens belangrijke gebieden van beheer van 
personele middelen, hervorming van de aanbestedingsprocedures, en governance en 
toezicht. 

7. De EU benadrukt het belang van de herziening van het mandaat als een noodzakelijke stap 
om te waarborgen dat de middelen van de VN aansluiten bij haar prioriteiten. De Raad 
benadrukt dat de herziening van het mandaat geen kostenbesparing ten doel heeft, en er 
evenmin op gericht is de activiteit van de VN te beperken of de door de Algemene 
Vergadering bepaalde prioriteiten ter discussie te stellen. De Raad verzoekt alle lidstaten 
positief en flexibel bij te dragen tot het lopende proces om tot overeenstemming te komen 
over de bij de herziening van het mandaat te volgen aanpak, en actief deel te nemen aan het 
eigenlijke herzieningsproces. 
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8. De Raad prijst de buitengewone inspanningen die secretaris-generaal Kofi Annan heeft 
geleverd om een moeilijke en ingewikkelde hervormingsfase tot een goed einde te 
brengen. De Raad heeft het leiderschap en de visie van de heer Annan in de afgelopen tien 
jaar zeer gewaardeerd, en wil hem danken voor zijn niet aflatende inzet voor de beginselen 
van het Handvest van de VN en voor de moed die hij heeft betoond bij de dringend nood-
zakelijke hervorming van de wereldorganisatie. De Raad wil ook de achtereenvolgende 
voorzitters van de Algemene Vergadering danken voor hun essentiële rol bij de onder-
steuning van het hervormingsproces in die periode. 

9. De Raad is zeer ingenomen met de benoeming van de heer Ban Ki-Moon tot volgende 
secretaris-generaal van de Verenigde Naties, en zegt hem zijn volledige steun toe bij zijn 
nieuwe, zware taak om een effectieve en efficiënte wereldorganisatie te leiden naar de 
verwezenlijking van haar doelstellingen, te weten vrede en veiligheid, ontwikkeling en 
mensenrechten, onder meer door de hervorming van de VN voort te zetten." 

Illegale handel in handvuurwapens 

De Raad heeft zijn goedkeuring gehecht aan een tweede verslag over de uitvoering van de strategie 
van de EU ter bestrijding van de illegale accumulatie van en handel in handvuurwapens en lichte 
wapens (SALW). 

De op 16 december 2005 door de Europese Raad goedgekeurde strategie bouwt voort op bestaand 
EU-beleid en op lopende acties op dit gebied en brengt die onder één noemer. Deze strategie bevat 
een actieplan dat voorziet in permanente evaluatie aan de hand van halfjaarlijkse uitvoerings-
verslagen. 

Handvuurwapens en lichte wapens in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied 

De Raad heeft een besluit aangenomen betreffende de uitvoering van Gemeenschappelijk Optreden 
2002/589/GBVB betreffende de bijdrage van de Europese Unie aan de bestrijding van de 
destabiliserende accumulatie en verspreiding van handvuurwapens en lichte wapens in Latijns-
Amerika en het Caribisch gebied. 

Met dit besluit wil de Europese Unie een financiële bijdrage leveren tot de activiteiten van het 
Regionaal Centrum van de Verenigde Naties voor vrede, ontwapening en ontwikkeling in Latijns-
Amerika en het Caribisch gebied (UN-LiREC). Dat is de derde en laatste bijdrage van de EU die 
moet worden verstrekt in de vorm van een lening van 700.000 euro aan UN-DDR/UN-LiREC. De 
activiteiten betreffen onder meer het ontwikkelen van gegevensbanken over vuurwapens, een 
initiatief inzake uitwisseling tussen parlementen en steun voor de vernietiging van wapens en 
voorraadbeheer. 

Verspreiding van massavernietigingswapens 

De Raad heeft zijn goedkeuring gehecht aan een concept-nota over monitoring en verbetering van 
de uitvoering van de EU-strategie ter bestrijding van de verspreiding van massavernietigingswapens 
(MVW) door middel van een MVW-monitoringcentrum. 
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Sinds de aanneming van de EU-strategie inzake massavernietigingswapens door de Europese Raad 
in december 2003 is aanzienlijke vooruitgang geboekt met de uitvoering ervan, onder meer door de 
aanneming van Gemeenschappelijke Optredens van de Raad. In overeenstemming met de strategie 
wordt in het ontwerp-verslag (http://www.consilium.europa.eu/wmd) uiteengezet hoe de coherente 
uitvoering van de strategie door middel van een MVW-monitoringcentrum moet worden 
geëvalueerd en verder verbeterd. 

Doel van het verslag, dat door de persoonlijke vertegenwoordiger voor non-proliferatie van de Hoge 
Vertegenwoordiger in samenwerking met de Commissie is opgesteld, is de totstandbrenging van 
een op samenwerking gebaseerde methode voor een betere interactie en synergie tussen het 
Secretariaat van de Raad, de Hoge Vertegenwoordiger, de Commissiediensten en de lidstaten. 

Betrekkingen met Afrika - Uitvoering van de gezamenlijke strategie 

De Raad heeft zijn goedkeuring gehecht aan een ontwerp-verslag betreffende de uitvoering van de 
gezamenlijke strategie EU-Afrika, dat aan de Europese Raad ter goedkeuring zal worden 
voorgelegd. 

Het rapport getiteld "De EU en Afrika: Naar een strategisch partnerschap – De weg vooruit en de 
voornaamste realisaties in 2006" is een gezamenlijk document van het voorzitterschap, het 
secretariaat-generaal van de Raad en de Commissie. 

Betrekkingen met Guinea 

In het verlengde van het politiek overleg uit hoofde van de ACS-EU-Partnerschapsovereenkomst 
heeft de Raad een verklaring aangenomen over de vorderingen van de Republiek Guinea bij het 
vaststellen van een kader voor vrije en transparante verkiezingen (15978/06). 

Liberia - Invoer van rond hout en houtproducten 

De Raad heeft een verordening aangenomen tot beëindiging van een verbod op invoer in de EU van 
rond hout en houtproducten van oorsprong uit Liberia die met terugwerkende kracht vanaf 
19 september 2006 in werking treedt (15007/06). 

Met de verordening wordt de uitvoering beoogd van Resolutie 1689(2006) van de Veiligheidsraad 
van de Verenigde Naties, waarbij in juni jongstleden is beslist het in 2003 ingestelde verbod van 
invoer van rond hout en houtproducten uit Liberia niet te verlengen, zulks na te hebben 
geconcludeerd dat Liberia de noodzakelijke bosbouwwetgeving had aangenomen. 
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Deze verordening wijzigt Verordening nr. 234/2004, waarbij een verbod werd ingesteld op het 
leveren van met militaire activiteiten verband houdende technische en financiële steun aan Liberia 
en op de invoer van ruwe diamant en rond hout en houtproducten van oorsprong uit Liberia. De 
Raad had Verordening nr. 234/2004 aangenomen ter uitvoering van de bij Resolutie 1521(2003) 
van de VN-Veiligheidsraad opgelegde sancties. 

Indonesië/Atjeh - Conclusies van de Raad 

De Raad heeft de onderstaande conclusies aangenomen: 

"De Raad is verheugd over de beduidende vooruitgang die sedert de ondertekening van het 
memorandum van overeenstemming van Helsinki in augustus 2005 is geboekt met het herstel van 
de vrede in de Indonesische provincie Atjeh. De plaatselijke verkiezingen van 11 december 2006 in 
Atjeh zijn een zichtbaar bewijs van de tot nog toe gemaakte vooruitgang. Gezien het belang dat de 
EU aan het vredesproces hecht, heeft zij een verkiezingswaarnemingsmissie ingezet. De Raad 
spreekt de hoop uit dat de verkiezingen zullen bijdragen tot de verdere consolidatie van het 
vredesproces, wat de bevolking van Atjeh en van heel Indonesië ten goede zal komen. 

De Raad complimenteert de partijen met hun politieke inzicht en met de naleving van de in Helsinki 
gedane toezeggingen. De Raad spoort de partijen aan nauw te blijven samenwerken aan de verdere 
uitvoering van het MvO zodat het vredesproces duurzaam blijft. 

De Raad spreekt zijn tevredenheid uit over de belangrijke rol die de Waarnemingsmissie in Atjeh, 
die op 15 december zijn opdracht afsluit, heeft gespeeld bij het toezien op en het steunen van het 
vredesproces. De Raad benadrukt dat er uit deze ervaring lering moet worden getrokken voor 
toekomstige missies voor civiele-crisisbeheersing van de EU. Ook spreekt de Raad zijn waardering 
uit voor de zeer nauwe samenwerking tussen de EU-landen en de vijf bijdragende ASEAN-landen 
tijdens deze missie. In dit verband ziet de Raad ernaar uit op deze ervaring voort te bouwen tijdens 
de komende bijeenkomst van ministers van Buitenlandse Zaken van de EU en de ASEAN in 
Duitsland in 2007. 

De Raad benadrukt dat de Europese Unie vastbesloten is een duurzaam en omvattend partnerschap 
met Indonesië te ontwikkelen, en bereid is zich te blijven inzetten voor de wederopbouw na het 
conflict en voor de vredesopbouw in Atjeh. De EU zal, middels communautaire programma's en 
bilaterale inspanningen van de lidstaten, waarde blijven hechten aan dit proces." 

Fiji - Conclusies van de Raad 

De Raad heeft de onderstaande conclusies aangenomen: 
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"De Raad veroordeelt de militaire machtsovername in Fiji en het verwijderen van de democratisch 
gekozen regering. Hij betreurt de acties van legerleider Bainimarama, hoofd van de strijdkrachten 
van de Republiek Fiji, die de premier heeft afgezet en de politieke macht in het land heeft 
overgenomen. De Raad doet een dringende oproep om de democratie volledig te herstellen en zo 
spoedig mogelijk een nieuw burgerbestuur te vormen." 

Middellands-Zeegebied en Midden-Oosten - Verslag over het strategisch partnerschap van de 

EU 

De Raad heeft nota genomen van een tussentijds verslag over het strategisch partnerschap van de 
EU met het Middellandse-Zeegebied en het Midden-Oosten, dat ter goedkeuring zal worden 
voorgelegd aan de Europese Raad. 

De Raad is in juni 2004 overeengekomen dat over de uitvoering van het strategisch partnerschap 
van de EU met het Middellandse-Zeegebied en het Midden-Oosten verslag zal worden uitgebracht, 
een eerste keer aan de Europese Raad in juni 2005 en vervolgens om de zes maanden. 

In december 2005 heeft de Europese Raad onderstreept dat hij vastbesloten is de politieke, sociale, 
en economische hervormingen in het Middellandse-Zeegebied en het Midden-Oosten te onder-
steunen. 

Europees nabuurschapsbeleid - Conclusies van de Raad 

De Raad heeft de onderstaande conclusies aangenomen: 

"De Raad verwelkomde de mededeling van de Commissie over de versterking van het Europees 
nabuurschapsbeleid (ENP), en merkte op dat tijdens de eerste achttien maanden van de uitvoering 
van de eerste zeven actieplannen in het kader van de ENP aanzienlijke vooruitgang is geboekt. De 
Raad benadrukte veel belang te hechten aan het ENP als een van de kernprioriteiten van het externe 
optreden van de Unie. 

De Raad zag uit naar verdere bespreking van de mededeling en naar het in behandeling nemen van 
toekomstige voorstellen van de Commissie, en verzocht de toekomstige voorzitterschappen in de 
bevoegde Raadsinstanties door te gaan met de werkzaamheden ter versterking van het ENP. De 
Raad verzocht het komende voorzitterschap in juni 2007 met een verslag voor de Raad te komen." 

Mensenrechten en democratisering - Conclusies van de Raad 

De Raad heeft de onderstaande conclusies aangenomen: 

"1. De Raad heeft de uitvoering van het EU-beleid inzake mensenrechten en democratisering 
in derde landen voortgezet. De mensenrechten blijven een prioriteit bij het optreden van de 
Raad en mensenrechten en democratisering blijven op de agenda van de Raad. 
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2. De Raad is ingenomen met het belangrijke werk dat mensenrechtenverdedigers in de 
gehele wereld verrichten. Dit jaar heeft de Raad de aandacht gevestigd op de essentiële rol 
van vrouwelijke mensenrechtenverdedigers en hij heeft hun werk actief ondersteund. Zoals 
de Raad in juni heeft onderstreept, verbindt de EU zich ertoe haar acties voort te zetten ter 
ondersteuning van alle mensenrechtenverdedigers die zich, vaak met gevaar voor eigen 
leven, inzetten om anderen te verdedigen. De EU heeft op dit gebied met bezorgdheid een 
aantal negatieve ontwikkelingen geconstateerd en vastgesteld dat er in sommige landen een 
merkbare trend is om de handelingsvrijheid van het maatschappelijk middenveld te 
beknotten. 

3. De Raad blijft bijzonder gehecht aan de bevordering en de bescherming van de rechten van 
kinderen die door gewapende conflicten worden getroffen. De uitvoering van de EU-richt-
snoeren en -strategie betreffende kinderen en gewapende conflicten alsmede van de 
controlelijst voor de opneming van de bescherming van door gewapende conflicten 
getroffen kinderen in EVDB-operaties, zal worden voortgezet en geïntensiveerd. 

4. De Raad herhaalt dat hij in alle gevallen gekant is tegen de doodstraf. Hij is ingenomen 
met het feit dat verscheidene landen in 2006 tot afschaffing van de doodstraf hebben 
besloten, maar betreurt ook dat sommige andere landen haar nog op grote schaal toepassen. 
De EU zal zich blijven inspannen om de landen die de doodstraf handhaven, aan te sporen 
deze alsnog af te schaffen. De EU zal dit vraagstuk in alle relevante fora aan de orde 
blijven stellen. In dit verband steunt de EU de organisatie van het derde Wereldcongres 
tegen de doodstraf in februari 2007. 

5. De Raad bevestigt zijn gehechtheid aan de preventie en uitbanning van alle vormen van 
foltering en mishandeling in de EU en in de gehele wereld. De EU zet zich in voor de 
bevordering van de wereldwijde instrumenten ter preventie van foltering en roept op tot 
volledige participatie en samenwerking in het kader van de desbetreffende mechanismen. 
Teneinde foltering te voorkomen en uit te bannen, zal de EU haar aandacht zowel op 
specifieke gevallen als op meer structurele aspecten blijven richten. 

6. De EU houdt onverminderd vast aan het absolute verbod op foltering en op wrede, 
onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing. Het is een richtsnoer voor haar 
eigen optreden en zij stelt het aan de orde in haar contacten met derde landen. In dit 
verband herhaalt de Raad dat de mensenrechten, het vluchtelingenrecht en het inter-
nationaal humanitair recht moeten worden nageleefd en gehandhaafd bij de bestrijding van 
het terrorisme. De Raad zal nauwlettend blijven toezien op het lot dat de mensenrechten in 
de strijd tegen het terrorisme is beschoren en hij zal passende maatregelen nemen voor de 
bescherming ervan. Het bestaan van geheime detentiecentra waar gevangenen in een 
rechtsvacuüm worden vastgehouden, gaat in tegen het internationaal humanitair recht en 
het recht inzake mensenrechten. 
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7. De Raad is verheugd over de vooruitgang die is geboekt met de integratie van de mensen-
rechten in alle beleidsmaatregelen van de EU. De Raad onderstreept dat in alle 
geografische en thematische beleidsmaatregelen van de EU rekening moet worden 
gehouden met de mensenrechtenaspecten en dat dit een doorlopende opdracht is. In dit 
verband is de Raad ingenomen met het werk van de persoonlijk vertegenwoordiger van de 
SG/HV voor de mensenrechten. In alle relevante contacten met derde landen zal de EU 
haar standpunt ter zake actief en op een niet-aflatende en samenhangende wijze bekend-
maken. In deze context verwelkomt de Raad de aanneming van beste praktijken voor de 
interpretatie van de mensenrechtencriteria in de EU-Gedragscode betreffende wapen-
uitvoer en wijst hij erop dat deze criteria concreet moeten worden toegepast. 

8. De Raad wijst op de noodzaak van praktische maatregelen om het mensenrechten-
perspectief in het EVDB te versterken. Hij is ingenomen met het al geleverde werk, 
waaronder de opstelling van een basishandleiding over mensenrechten ten behoeve van 
EVDB-missies en de garantie dat expertise inzake mensenrechten zowel in de planning als 
in de uitvoering van EVDB-operaties een rol speelt. De Raad onderstreept dat de actieve 
uitvoering in de EU van Resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad over Vrouwen en 
vrede en veiligheid moet worden voortgezet en herhaalt dat hij zich blijft inzetten voor de 
bevordering van gendergelijkheid en gendermainstreaming bij crisisbeheersing, zoals hij in 
november tot uiting heeft gebracht. 

9. De Raad bevestigt dat hij ernaar zal blijven streven om de samenhang en consistentie van 
het EU-mensenrechtenbeleid te verbeteren, zowel in interne aangelegenheden als in de 
externe betrekkingen. Wat dat betreft moeten het EU-Handvest van de grondrechten en de 
oprichting van het Bureau voor de grondrechten als belangrijke stappen gezien worden. 
Het belang van de samenwerking van de EU met regionale en internationale organisaties 
zoals de Raad van Europa, de OVSE en het OHCHR wordt onderstreept. 

10. De Raad herhaalt dat hij belang hecht aan de dialoog als essentieel instrument voor de 
wereldwijde bevordering van de mensenrechten. Naast de specifieke mensenrechten-
dialogen en -raadplegingen zijn de diverse, op overeenkomsten gebaseerde, ad hoc en 
lokale mensenrechtendialogen die de EU met derde landen voert, een belangrijk kanaal 
voor het uitdragen van de EU-doelstellingen op het gebied van de mensenrechten, de 
rechtsstaat en de democratie. De Raad is ingenomen met de inspanningen die zijn geleverd 
om alle belangrijke mensenrechtenvraagstukken op de agenda van de dialogen van artikel 
8 te plaatsen. De Raad benadrukt echter dat de bilaterale mensenrechtendialogen geen 
beletsel vormen voor andere mensenrechteninitiatieven, zoals het aan de orde stellen van 
mensenrechtenvraagstukken door middel van openbare verklaringen of in multilaterale 
fora. 
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11. De Raad blijft ernstig bezorgd over de verslechterende mensenrechtensituatie in Iran. De 
Raad geeft opnieuw uiting aan zijn grote bezorgdheid over het aanhoudend lastigvallen van 
mensenrechtenverdedigers en de behandeling van religieuze minderheden in Iran. Het 
afgelopen jaar heeft de Raad herhaaldelijk zijn bezorgdheid uitgesproken over de vrijheid 
van vereniging en van meningsuiting, en ook over de sluiting van hervormingsgezinde 
dagbladen. De Raad betreurt dat, ondanks de verplichtingen van Iran uit hoofde van de 
mensenrechtenverdragen van de VN, het gebruik van de doodstraf in dat land toeneemt en 
Iran een van de weinige landen is waar minderjarigen nog steeds ter dood worden 
veroordeeld en worden terechtgesteld. De Raad verwelkomt de aanneming van een 
resolutie over de mensenrechten in Iran tijdens de 61e zitting van de Derde Commissie van 
de AVVN, en spreekt de hoop uit dat Iran spoedig zal reageren op de bezorgde 
opmerkingen die de internationale gemeenschap in die resolutie maakt. De Raad betreurt 
dat Iran, ondanks de wederzijdse afspraak om op 18 en 19 december 2006 in Helsinki een 
zitting van de mensenrechtendialoog EU-Iran te houden, uiteindelijk heeft besloten geen 
dialoog met de EU aan te gaan. De EU blijft bereid de dialoog met Iran te hervatten. 

12. De Raad bevestigt dat de EU veel belang hecht aan de uitwisselingen met China over 
mensenrechten, onder meer via de mensenrechtendialoog EU-China en de juridische 
studiebijeenkomsten. De Raad is ingenomen met de vorderingen van China op het gebied 
van de erkenning van de economische rechten van de burgers en met de toezegging van 
China om het strafrechtstelsel te hervormen. Tevens waardeert hij de toezegging van China 
dat het zijn internationale verplichtingen op het gebied van de mensenrechten zal nakomen 
en zal samenwerken met de mensenrechtenmechanismen van de VN, in het bijzonder de 
Raad voor de mensenrechten. De Raad blijft zich echter ernstig zorgen maken over de 
mensenrechtensituatie in China en betreurt dat op een aantal probleemgebieden bitter 
weinig vooruitgang is geboekt. Het betreft met name de vrijheid van meningsuiting, 
godsdienst en vereniging, de rechten van minderheden en het nog altijd voortdurende en 
frequente gebruik van de doodstraf. De EU zal de mensenrechtensituatie in China van nabij 
blijven volgen en zal zich blijven inzetten voor positieve verandering door middel van een 
voortgezette en verbeterde dialoog en samenwerking. De EU spoort China aan een 
tijdschema voor de bekrachtiging van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en 
politieke rechten (VBPR) bekend te maken en werk te maken van spoedige bekrachtiging. 
Spoedige toetreding tot het Statuut van Rome dient te worden overwogen. 

13. De Raad is verheugd over de voortzetting van het mensenrechtenoverleg met de Russische 
Federatie. De EU blijft zich evenwel zorgen maken over sommige ontwikkelingen die zich 
het afgelopen jaar in Rusland hebben voorgedaan, onder meer wat betreft de situatie van 
mensenrechtenverdedigers, foltering, persvrijheid, NGO's, straffeloosheid, eerbiediging 
van de rechtsstaat, racisme, vreemdelingenhaat en intolerantie. De Raad betreurt de recente 
moorden op prominente journalisten en spoort Rusland aan alles in het werk te stellen om 
de schuldigen voor de rechter te brengen. De Raad blijft diep bezorgd over de mensen-
rechtensituatie in Tsjetsjenië en zal deze nauwlettend blijven volgen. 
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14. De Raad zegt nogmaals zijn volledige steun toe aan het mandaat van de VN-Raad voor de 
mensenrechten (HRC) die is ingesteld in het kader van een ruimere hervorming van de VN 
en die dit jaar zijn werkzaamheden heeft aangevat. De EU zal zich blijven inzetten voor de 
totstandkoming van een doeltreffend orgaan dat het volledige scala van mensenrechten-
vraagstukken, inclusief urgente vraagstukken en situaties, tijdig kan aanpakken. In dit 
verband bevestigt de EU de cruciale rol van de speciale procedures van de Raad voor de 
mensenrechten. De EU kijkt uit naar de werkzaamheden van de HRC ter versterking van 
de internationale regelgeving inzake mensenrechten en de toepassing daarvan. De Raad 
wijst erop dat constructieve samenwerking tussen landen een voorwaarde is om tot een 
zinvolle dialoog en tot praktische en effectieve resultaten te komen, en herhaalt zijn 
toezegging om daaraan te werken. De EU zal zich actief blijven inzetten voor de 
ontwikkeling van de instrumenten en regelingen die nodig zijn om van de HRC een 
effectief en constructief orgaan te maken. Bij de opbouw van dit orgaan moet worden 
uitgegaan van de beginselen van transparantie, voorspelbaarheid en inclusie, zodat alle 
betrokkenen, inclusief NGO's en nationale mensenrechteninstellingen, kunnen participeren. 

15. De Raad juicht toe dat de HRC een speciale vergadering over Sudan/Darfur heeft bijeen-
geroepen, waaruit blijkt dat de HRC urgente mensenrechtensituaties op een doeltreffende 
wijze kan aanpakken. De Raad maakt zich nog steeds grote zorgen over de ontstellende 
humanitaire en mensenrechtensituatie in Darfur en roept op tot onmiddellijke stopzetting 
van de voortdurende schendingen van de mensenrechten en het internationaal humanitair 
recht door alle partijen, vooral waar die gericht zijn tegen kwetsbare groepen, zoals 
vrouwen en kinderen. De regering van Sudan is verantwoordelijk voor het beschermen van 
haar burgers tegen geweld en voor het waarborgen van de eerbiediging van de mensen-
rechten. De Raad roept alle partijen op een einde te maken aan de straffeloosheid door de 
desbetreffende VN-resoluties uit te voeren. De Raad drukt ook zijn diepe bezorgdheid uit 
over de recente escalatie van het conflict in Sri Lanka die tot een toename van de 
schendingen van de mensenrechten en van het internationaal humanitair recht heeft geleid. 

16. De Raad is ingenomen met de aanneming van resoluties over een aantal urgente problemen 
en landensituaties (waaronder de DVK, Birma/Myanmar, Iran en Belarus) tijdens de 
61e zitting van de Derde Commissie van de Algemene Vergadering van de VN. De 
aanneming van een resolutie over Oezbekistan werd door een 'no-action'-motie onmogelijk 
gemaakt. De Raad herhaalt dat hij sterk gekant is tegen het toenemende gebruik van 
'no-action'-moties en acht het uiterst belangrijk dat de leden van de VN de kans krijgen om 
alle initiatieven inhoudelijk te bespreken. De EU is tevens ingenomen met de aanneming 
van verscheidene resoluties over belangrijke thema's, zoals het verbod op foltering en 
andere vormen van wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, de 
bescherming van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden bij het bestrijden van 
terrorisme, religieuze intolerantie en de rechten van het kind. Voorts is de EU ingenomen 
met de aanneming door de Algemene Vergadering van het Internationale Verdrag voor de 
bescherming van een ieder tegen gedwongen verdwijning, waardoor een nieuw instrument 
ter bekrachtiging is opengesteld. 

17. De Raad is ingenomen met de werkzaamheden ter afronding van de onderhandelingen over 
de verordening betreffende het Europees instrument voor democratie en mensenrechten en 
wijst erop dat de EU activiteiten op het gebied van de mensenrechten en de democratie 
wereldwijd moet blijven steunen. 
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18. Voorts is de Raad verheugd dat de nauwe samenwerking met het Europees Parlement en 
het maatschappelijk middenveld het afgelopen jaar is voortgezet. De Raad neemt nota van 
de aanbevelingen van het jaarlijkse EU-discussieforum over de mensenrechten, dat op 7 en 
8 december 2006 in Helsinki is gehouden, en beklemtoont dat de bestaande actieve samen-
werking binnen de Europese mensenrechtengemeenschap moet worden voortgezet. 

Steun voor ontwapening, demobilisatie en reïntegratie 

De Raad heeft zijn goedkeuring gehecht aan een EU-concept voor ontwapening, demobilisatie en 
herintegratie (DDR). 

De DDR van voormalige strijders is aangemerkt als een cruciaal terrein waarop de Europese Unie 
zich op het gebied van vredesopbouw na conflicten engageert. Op dat element is ook de nadruk 
gelegd in de ontwikkelingsbeleidsverklaring van de Unie, "de Europese ontwikkelingsconsensus", 
in de Europese veiligheidsstrategie en in de strategie van de EU voor Afrika. 

Einddoel van de DDR-processen is de maatschappelijke en economische reïntegratie van voor-
malige strijders, hetgeen moet bijdragen aan duurzame vrede, verzoening in de samenleving, 
stabiliteit en ontwikkeling op de lange termijn. Doel is voormalige strijders te helpen uit de rol en 
de posities te stappen die zij tijdens het conflict hadden, zodat zij zich kunnen zien als burgers en 
leden van de plaatselijke gemeenschappen. Daartoe moet strijders en degenen die van hen afhangen, 
alternatieven worden geboden, zoals toegang tot de politieke besluitvorming, toereikende middelen 
van bestaan en sociale en economische vooruitzichten. 

Met dit concept wordt beoogd vast te leggen hoe de EU DDR in toekomstige operaties zal 
aanpakken, op basis van de ervaring die de internationale gemeenschap op dit gebied heeft 
opgedaan en de lessen die daaruit kunnen worden getrokken. Het bevat duidelijke beginselen voor 
EU-steun en voor maatregelen ter versterking van de toekomstige inbreng van de Unie op dit 
gebied. 

Stabiliteitspact voor Zuidoost-Europa - Speciale coördinator 

De Raad heeft een besluit vastgesteld tot herbenoeming van de heer Erhard BUSEK tot speciaal 
coördinator van het Stabiliteitspact voor Zuidoost-Europa, voor de periode van 1 januari tot en met 
31 december 2007 (14960/06). 

Efficiëntie, samenhang en zichtbaarheid van het externe beleid van de Europese Unie 

De Raad heeft nota genomen van het voortgangsverslag en aanbevelingen gedaan voor verdere 
initiatieven ter verbetering van de efficiëntie, de samenhang en de zichtbaarheid van het externe 
beleid van de Unie (16419/06). 
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EUROPEES VEILIGHEIDS- EN DEFENSIEBELEID 

Bosnië en Herzegovina - Operatie ALTHEA - Conclusies van de Raad 

De Raad heeft de onderstaande conclusies aangenomen: 

"De Raad heeft de operatie ALTHEA geëvalueerd en zich ingenomen betoond met de positieve 
bijdrage van de operatie aan de veiligheid in Bosnië en Herzegovina (BiH). De Raad heeft zijn 
goedkeuring gehecht aan de aanbevelingen van de SG/HV voor operatie ALTHEA in het licht van 
de van de desbetreffende Raadsinstanties ontvangen adviezen en de nadruk gelegd op de blijvende 
behoefte aan een militaire aanwezigheid van de EU om geruststelling te bieden en op mogelijke 
bedreigingen van de veiligheid te kunnen reageren. 

De veiligheidssituatie in BiH is voldoende geëvolueerd om de Raad in staat te stellen een beginsel-
besluit over een overgang van operatie ALTHEA te nemen. De uitvoering dient plaats te vinden in 
overeenstemming met het overeengekomen concept voor de overgang, behoudens een definitief 
besluit (herzien OPLAN) dat het Politiek en Veiligheidscomité voor eind februari 2007 zal nemen, 
rekening houdend met de veiligheidssituatie in het land en het effect van de regionale veiligheids-
situatie daarop. 

De Raad zal te zijner tijd een besluit nemen om een aanvang te maken met de volgende stappen van 
de overgang. 

De EU zal zich blijven inzetten voor BiH en zal via haar militaire aanwezigheid blijven bijdragen 
tot de handhaving van de veiligheid. 

De Raad nam er nota van dat de samenwerking met de NAVO met betrekking tot operatie 
ALTHEA, zowel in Brussel als in BiH, in het kader van de Berlijn Plus-regeling nog altijd goed 
verloopt." 

Crisisbeheersingsoperatie van de EU in Kosovo 

De Raad heeft een gezamenlijk optreden aangenomen houdende wijziging en verlenging van het 
mandaat van het planningsteam van de EU voor een toekomstige EVDB-missie in Kosovo (EUPT 
Kosovo), met betrekking tot een mogelijke crisisbeheersingsoperatie van de EU aldaar (14875/06). 

Bij het gezamenlijk optreden wordt het mandaat van het EUPT Kosovo verlengd tot en met 
31 mei 2007, of tot de aanvang van een crisisbeheersingsoperatie van de EU, al naar gelang hetgeen 
zich het eerst voordoet. Bij dat gemeenschappelijk optreden wordt het mandaat ook aangepast om 
het planningsproces te kunnen voortzetten en maatregelen te kunnen nemen, teneinde te zorgen 
voor een soepele overgang van geselecteerde taken van het tijdelijk bestuur van de Verenigde 
Naties in Kosovo (United Nations Interim Administration Mission in Kosovo - UNMIK) naar een 
mogelijke EU-crisisbeheersingsoperatie op het gebied van de rechtsstaat en andere gebieden die 
door de Raad in het kader van het proces ter bepaling van de toekomstige status kunnen worden 
vastgesteld. 
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De financiële toewijzing voor de verlenging van het optreden bedraagt 10,5 miljoen euro bovenop 
de 3 miljoen euro die reeds zijn uitgetrokken voor de eerste fase van de instelling van het EUPT 
Kosovo zijnde van 10 april tot en met 31 december 2006. 

De Raad heeft het EUPT Kosovo ingesteld door middel van Gemeenschappelijk Optreden 
2006/304/GBVB (zie persbericht 7938/1/06, blz. 12). 

Civiel hoofddoel 2008 

De Raad heeft zijn goedkeuring gehecht aan een plan ter verbetering van de civiele vermogens, 
waaronder het proces betreffende het civiele hoofddoel in 2007. 

Op 13 november hebben de ministers van Buitenlandse Zaken tijdens hun bijeenkomst in het kader 
van de Conferentie over de verbetering van de civiele vermogens een verklaring aangenomen. De 
bijlage bij deze verklaring bevat elementen van een plan ter verbetering van de civiele vermogens 
(14981/06). 

HANDELSPOLITIEK 

Goederen voor tweeërlei gebruik 

De Raad heeft nota genomen van het voortgangsverslag 2006 inzake de opvolging van de 
aanbevelingen in de "peer review" van de door de lidstaten ingestelde uitvoercontrolesystemen voor 
goederen voor tweeërlei gebruik. 

WTO - Transparantiemechanisme voor regionale overeenkomsten 

De Raad heeft een beschikking vastgesteld betreffende het door de Gemeenschap in te nemen stand-
punt over het besluit van de Algemene Raad van de Wereldhandelsorganisatie om het transparantie-
mechanisme voor regionale handelsovereenkomsten voorlopig toe te passen (14925/06). 

Antidumping - India - Katoenhoudend beddenlinnen 

De Raad heeft een Verordening tot wijziging van Verordening (EG) nr. 74/2004 tot instelling van 
een definitief compenserend recht op katoenhoudend beddenlinnen uit India aangenomen 
(15393/06). 



 11.XII.2006 

 
16289/06 (Presse 352) 28 

 NL 

Kazachstan, Rusland en Oekraïne - IJzer- en staalproducten 

De Raad heeft verordeningen aangenomen die de kwantitatieve maxima voor de invoer van 
bepaalde ijzer- en staalproducten uit Kazachstan (14530/1/06), Rusland (14536/06) en Oekraïne 
(14533/06) in 2007 op hetzelfde peil handhaven als in 2006, in afwachting dat met deze landen 
nieuwe overeenkomsten worden gesloten voor de volgende jaren. 

Overeenkomst met Zuid-Afrika - Automobielproducten 

De Raad heeft zijn goedkeuring gehecht aan het standpunt van de EU betreffende een in de 
Overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking met Zuid-Afrika aan te brengen 
wijziging om rekening te houden met de consolidering van de tariefpreferenties voor automobiel-
producten die Zuid- Afrika geniet uit hoofde van het schema van algemene tariefpreferenties van de 
Gemeenschap (SAP), alsook met de door Zuid-Afrika gedane toezeggingen om de markttoegang 
voor automobielproducten uit de EU te verbeteren. 

ALGEMENE ZAKEN 

Reactievermogen van de EU in nood- en crisissituaties  

De Raad heeft nota genomen van een aan de Europese Raad voor te leggen verslag van het 
voorzitterschap betreffende het reactievermogen van de EU in nood- en crisissituaties.  

Dat verslag biedt een overzicht van de vooruitgang die in de voorbije zes maanden is geboekt en 
omschrijft de toekomstige taken. 

De Europese Raad heeft tijdens in juni 2006 benadrukt dat het verbeteren van de alertheid van de 
Europese Unie op noodsituaties een absolute politieke noodzaak blijft. Hij kwam overeen dat het 
bijzondere aandacht verdient om: het snelle reactievermogen van de Europese Unie verder te 
ontwikkelen; de reeds overeengekomen stappen spoedig uit te voeren; lessen te trekken uit de 
opgedane ervaringen om de reacties op rampen te verbeteren; het nodige te doen voor de aanneming 
van de nodige wettelijke bepalingen om het vermogen van de Gemeenschap op het gebied van de 
civiele bescherming te verbeteren en de consulaire samenwerking tussen de EU-lidstaten te 
intensiveren. 

Stand van de besprekingen in andere Raadsformaties 

De Raad heeft kennis genomen van een verslag van het voorzitterschap over de besprekingen in 
andere Raadsformaties (16095/06). 
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SOCIAAL BELEID 

Zetel van het Europees genderinstituut 

De Conferentie van de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten heeft een besluit 
aangenomen waarbij Vilnius (Litouwen) wordt aangewezen als de plaats van vestiging van het 
Europees Instituut voor Gendergelijkheid (16303/1/06). 

Europees Sociaal Fonds - Terugdringen van vroegtijdig schoolverlaten - Conclusies van de 

Raad 

De Raad heeft de onderstaande conclusies aangenomen: 

"DE RAAD: 

1. IS INGENOMEN MET het Speciaal verslag van de Rekenkamer over de bijdrage van het 
Europees Sociaal Fonds tot het terugdringen van vroegtijdig schoolverlaten (VSV) en 
ACHT het zeer nuttig dat de controle enkele jaren voor het begin van de nieuwe 
programmeerperiode van het Europees Sociaal Fonds wordt uitgevoerd; 

2. MEMOREERT de doelstellingen van de agenda van Lissabon, zoals herzien in maart 
2005, en BRENGT IN HERINNERING dat de Europese Raad tegelijkertijd het Europees 
pact voor de jeugd heeft aangenomen, een van de instrumenten waarmee wordt gestreefd 
naar de verwezenlijking van de doelstellingen van Lissabon; 

3. BENADRUKT andermaal het belang van de werkgelegenheidsrichtsnoeren inzake het 
opvoeren en verbeteren van de investeringen in menselijk kapitaal, ondermeer door het 
aanzienlijk terugdringen van de schooluitval (geïntegreerd richtsnoer 23) en inzake het 
aanpassen van de onderwijs- en opleidingsstelsels aan nieuwe vaardigheidsvereisten, onder 
meer door de aantrekkelijkheid, het open karakter en de kwaliteitsnormen van onderwijs en 
opleiding te garanderen en nog te verbeteren (geïntegreerd richtsnoer 24); 

4. IS HET met de Rekenkamer EENS dat het probleem van het vroegtijdig schoolverlaten 
van het allergrootste belang is; 

5. IS HET EENS met de aanpak van de Rekenkamer om in zes lidstaten, in een beperkt aantal 
gevallen, de bijdrage van het ESF aan het terugdringen van het vroegtijdig schoolverlaten 
te controleren. Doel van de controle is geweest te beoordelen hoe adequaat de procedures 
zijn die de Commissie en de lidstaten volgen om de efficiëntie en de effectiviteit van de 
door het ESF medegefinancierde acties tegen vroegtijdig schoolverlaten te bewerk-
stelligen; 
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6. MERKT evenwel OP dat het verslag betrekking heeft op de situatie in 2004; MERKT ook 
OP dat de situatie sindsdien is geëvolueerd, zowel in de lidstaten als op Gemeenschaps-
niveau, met name ten gevolge van de nieuwe ESF-verordening die onlangs is aangenomen; 

7. NEEMT NOTA van de conclusies van het verslag waarin enerzijds striktheid, zuinigheid, 
doeltreffendheid en doelmatigheid bij het gebruik van ESF-middelen benadrukt worden, en 
anderzijds wordt opgeroepen na te gaan wie het meest risico lopen om de school vroeg-
tijdig te verlaten en de maatregelen op hen te richten, en ESF-financiering innovatief te 
gebruiken bij de aanpak van VSV; 

8. NEEMT NOTA van de bij het verslag gevoegde opmerkingen van de Commissie, waarin 
in het bijzonder wordt onderstreept dat het ESF de door de lidstaten bepaalde nationale 
prioriteiten in concrete prioriteiten en financieringsmaatregelen heeft omgezet; 

9. IS HET EENS met de voornaamste aanbevelingen van de Rekenkamer met betrekking tot 
de te nemen maatregelen: 

– definiëren en identificeren van de verspreidingsgraad van VSV; 

– nagaan wie het meest risico lopen om de school voortijdig te verlaten en de 
maatregelen op hen richten; 

– aanmoedigen van het uitwisselen van informatie en optimale praktijken tussen 
organisaties die verantwoordelijk zijn voor de aanpak van VSV; 

– actief bevorderen van het innovatieve gebruik van ESF-financiering bij de aanpak 
van VSV; 

10. BENADRUKT dat zowel de arbeidsmarkt- als de onderwijsautoriteiten en -organisaties bij 
de bestrijding van VSV betrokken moeten worden; 

11. ERKENT dat de lidstaten in eerste instantie verantwoordelijk zijn voor het uitstippelen en 
uitvoeren van hun eigen beleid op het gebied van werkgelegenheid en onderwijs, en dat 
ESF-steun tegen vroegtijdig schoolverlaten alleen doeltreffend kan zijn als recht wordt 
gedaan aan de specifieke situatie en het specifieke beleid in de verschillende lidstaten; 

12. NEEMT ER met voldoening NOTA VAN dat ook in de programmeerperiode 2007-2013 
ESF-middelen voor deze belangrijke aangelegenheid zullen worden uitgetrokken; 

13. NEEMT ER NOTA VAN dat de Commissie in partnerschap met de lidstaten aan de 
versterking van de toezicht-, evaluatie-, beheer- en controlesystemen voor de nieuwe 
programmeerperiode werkt; 
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14. MEMOREERT het verband met activiteiten op het gebied van onderwijs en jeugd, met 
name de uitvoering van het Europees pact voor de jeugd; BENADRUKT dat de Europese 
jongeren moeten kunnen profiteren van het beleid en de maatregelen inzake onderwijs, 
opleiding, mobiliteit, integratie in het arbeidsproces en sociale integratie; 

15. ROEPT op tot coördinatie tussen de verschillende communautaire instrumenten en 
uitgavenprogramma's op het gebied van werkgelegenheid, levenslang leren, onderwijs en 
opleiding, alsook voor jongeren, in de programmeerperiode 2007-2013; 

16. BENADRUKT het belang van een constante flexibiliteit in de gekozen aanpak, volgens de 
behoeften en de prioriteiten van de lidstaten, in voorkomend geval op het regionale en het 
lokale niveau; 

17. BENADRUKT het belang van wederzijds leren, onder meer door intercollegiale toetsing, 
uitwisseling van goede praktijken en informatieverspreiding. 

ENERGIE 

EU-netwerk van correspondenten inzake energiezekerheid - Conclusies van de Raad 

De Raad heeft de onderstaande conclusies aangenomen: 

"In het gezamenlijk paper van de Commissie en de secretaris-generaal/hoge vertegenwoordiger 
(doc. 9971/06), dat werd toegejuicht door de Europese Raad van juni 2006, wordt vermeld dat een 
extern energiebeleid "gebaseerd [moet] zijn op een voorafgaande, duidelijke inventarisatie van de 
EU-belangen, en betrouwbare risicobeoordelingen", gekoppeld aan de nodige toezichtvermogens 
ten behoeve van "vroegtijdige waarschuwing" en versterking van het "reactievermogen" van de EU. 
In het paper werd gesteld dat "De EU zich [moet] beraden op een netwerk van correspondenten 
voor de continuïteit van de energievoorziening, onder meer bestaande uit vertegenwoordigers van 
de lidstaten, de Commissie en het secretariaat-generaal van de Raad, om toe te zien op de 
continuïteit van de energievoorziening en een analyse en actieplannen op te stellen". 

In de Commissiemededeling aan de informele bijeenkomst van de staatshoofden en regeringsleiders 
in Lahti werd gesteld dat voor een goede follow-up van en coherentie in de uitvoering van de EU-
externe energie-initiatieven en -processen het van wezenlijk belang is dat de EU-partners permanent 
op de hoogte zijn en worden gebracht van de ontwikkelingen, en bereid zijn om in geval van een 
externe energiecrisis informatie met elkaar te delen. Tijdens de Top in Lahti werd bevestigd dat 
wordt voortgewerkt zodat het netwerk vóór het eind van het jaar gecreëerd wordt. 
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Door evaluaties van externe factoren die van invloed zijn op de energiezekerheid in de EU te delen, 
zal het netwerk mede zorgen voor een betere integratie van het interne en externe beleid van de 
Unie en tot verhoogde samenwerking tussen de lidstaten en de EU-instellingen. De opzet van het 
netwerk zal zodanig zijn dat het noodsituaties kan helpen voorkomen. Het moet zich niet bezig-
houden met beleids- of besluitvorming, maar bestaande geopolitieke en met energie verband 
houdende informatie vergaren en verwerken. 

De Raad, gelet op het bovenstaande, 

– bevestigt de instelling van het EU-netwerk van correspondenten inzake energiezekerheid; 

– verzoekt alle lidstaten voor 31 januari 2007 hun energiecorrespondent(en) te benoemen, 
zodanig dat het netwerk begin 2007 operationeel kan worden; 

– geeft aan dat zodra de benoemingen gedaan zijn, de Commissie als contactpunt in 
onderlinge overeenstemming met het voorzitterschap, een eerste vergadering van het 
netwerk zal bijeenroepen om een duidelijke opdrachtbeschrijving op te stellen op basis van 
de blauwdruk die in de bijlage is gegeven; 

– verzoekt de Commissie om te rapporteren over het functioneren van het netwerk en, aan de 
hand van de opgedane ervaring, uiterlijk in december 2007 richtsnoeren te geven voor de 
verdere ontwikkeling en eventuele herziening van het EU-netwerk van correspondenten 
inzake de energiezekerheid." 
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Bijlage 

HET EU-NETWERK VAN CORRESPONDENTEN INZAKE ENERGIEZEKERHEID 

Doel 

Doel van het netwerk is allereerst de Unie toe te rusten met de collectieve capaciteit om toezicht te 
houden op de externe continuïteit van de energievoorziening aan de Unie, en ten tweede die 
toezichtfunctie te gebruiken als vroegtijdig waarschuwingssysteem zodat de Unie over adequate 
informatie en analyses beschikt op grond waarvan zij bij specifieke dreigingen maatregelen kan 
nemen. 

De meerwaarde van het netwerk is gelegen in het feit dat het door gebruik te maken van een brede 
waaier van informatie (markt-, technische en geopolitieke informatie), in staat zal zijn algeheel 
toezicht te houden op de externe aspecten van de energievoorziening, gezamenlijke evaluaties te 
ontwikkelen en vroegtijdige waarschuwing te geven bij een te verwachten verstoring van enige 
vorm van energievoorziening, waar en wanneer die zich ook voordoet. 

Het is niet de bedoeling dat het netwerk een formele rol gaat spelen bij de beleids- of besluit-
vorming of de operationele follow-up, die in handen van de Raad en de Commissie blijft, volgens 
hun respectieve bevoegdheden krachtens de Verdragen. 

Informatie 

De informatie die via het netwerk wordt verzameld en verwerkt, moet de belangrijke aspecten van 
de continuïteit van de energievoorziening in derde landen bestrijken, zoals gegevens over 
onderhoud en ontwikkeling van infrastructuur en belangrijke marktinformatie en informatie van 
regelgevende of politieke aard die van invloed kan zijn op de energiezekerheid van de EU. Die 
informatie moet betrekking hebben op alle energiebronnen, primaire zowel als secundaire, en alle 
brandstoffen. Ten einde de passende context te bieden, moet informatie over interne energie-
aspecten ook beschikbaar worden gesteld via het webportaal van het netwerk. 

Het netwerk zal betrouwbare informatie uit een verscheidenheid van bronnen gebruiken (lidstaten 
en de Commissie, onder meer via hun netwerk van delegaties in derde landen, het SitCen bij het 
secretariaat-generaal van de Raad, internationale organisaties zoals het IEA en de IAEA, het 
Amerikaanse Energy Information Agency en een groot aantal andere bronnen,ook uit de private 
sector). Het netwerk zal ook inbreng gebruiken uit de bestaande structuren die ofwel door de 
Commissie of het secretariaat-generaal van de Raad beheerd worden, of waar de Commissie aan 
deelneemt. 

De Commissie zal aan al haar diensten en delegaties in derde landen instructies geven om een 
systeem voor snelle uitwisseling van informatie op te zetten dat gericht is op de situatie van de 
energiesector in derde landen, en op de gevolgen daarvan voor de stabiliteit in de regio. De lidstaten 
zouden hetzelfde kunnen doen met hun vertegenwoordigingen. Hoewel het netwerk waardevoller 
wordt naarmate de deelname van de lidstaten ruimer wordt, zal de informatieverstrekking door de 
lidstaten op vrijwillige basis geschieden. 
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De verzamelde gegevens, hun herkomst en de evaluaties van het netwerk zullen ter beschikking 
worden gesteld op het webportaal. Verdere verspreiding van de informatie behoort alleen op need-
to-know basis te geschieden, met inachtneming van de toepasselijke geheimhoudingsvoorschriften. 

Samenstelling 

Het netwerk moet een lichte structuur hebben. Het moet bestaan uit energiecorrespondenten van de 
lidstaten, het secretariaat-generaal van de Raad en de Commissie. De lidstaten benoemen hun 
correspondent(en). Bij de vaststelling van hun aantal moeten beveiligingsoverwegingen worden 
afgewogen tegen de noodzaak om het netwerk te voorzien van deskundigheid op het gebied van 
zowel energie als buitenlandse zaken. Zij hebben of krijgen toegang tot de deskundigheid die nodig 
is voor evaluatie van de informatie die door het netwerk verzameld en verwerkt wordt. De 
Commissiediensten vervullen de rol van contactpunt, in nauwe samenwerking met het secretariaat-
generaal van de Raad. Het contactpunt moet de werkzaamheden van het netwerk coördineren en 
alle nodige technische/logistieke steun verlenen. 

Bijeenkomsten 

Er moet zo veel mogelijk gebruik worden gemaakt van "virtuele" bijeenkomsten. Op verzoek van 
een lid van het netwerk, kan het contactpunt, in overleg met het voorzitterschap, niettemin een 
bijeenkomst van het netwerk beleggen. Afgezien van de bijeenkomsten die bedoeld zijn om 
specifieke kwesties te bespreken of mogelijke reacties op een specifieke dreiging te evalueren, moet 
het netwerk ten minste een keer per jaar bijeenkomen om de algemene situatie te beoordelen, en 
zijn eigen werking en functioneren te evalueren. Met het oog op de continuïteit kunnen de 
bijeenkomsten plaatsvinden onder het gezamenlijke voorzitterschap van het voorzitterschap en de 
Commissie. 

Werking van het netwerk 

De belangrijkste resultaten die het netwerk ter beschikking zal stellen van de bevoegde Raads-
instanties en de Commissie zijn evaluaties van externe factoren die van invloed zijn op de 
energiezekerheid in de EU. 

Met het oog op de betrouwbaarheid van de informatie die voor deze evaluaties wordt gebruikt, zal 
de verzamelde informatie worden getoetst door het contactpunt met de hulp van het crisiscentrum 
van de Commissie en het Situatiecentrum van het Raadssecretariaat. Het nut en de reikwijdte van 
een specifieke evaluatie die gebaseerd is op de ontvangen informatie, zal in het netwerk besproken 
worden, vanuit het gegeven dat dubbel werk moet worden voorkomen. 

Zodra nadere evaluatie nodig wordt geacht, gaat via het netwerk een verzoek uit om aanvullende 
gegevens te verstrekken. 

Die evaluatie moet worden gemaakt door de beschikbare deskundigheid bij de leden van het 
netwerk (de lidstaten, het secretariaat-generaal van de Raad en de Commissie) zo goed mogelijk te 
gebruiken en daarbij naar een evenwichtig resultaat te streven. 
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Het netwerk zal tot taak hebben via het netwerk, in nauwe samenwerking met het Raadssecretariaat, 
de aandacht van de bevoegde instanties te vestigen op de evaluaties, waaraan mogelijk een 
operationeel vervolg moet worden gegeven, of waarbij vroegtijdig specifieke situaties kunnen 
worden gesignaleerd waartegen de EU misschien moet optreden. 

Indien een vervolgdebat nodig is, kunnen vergaderingen van het netwerk worden belegd. 

Communicatiemethode 

Voor het permanente toezicht en de permanente uitwisseling van informatie is een veilig 
communicatiemechanisme nodig. De Commissie zal daartoe een speciaal beveiligd webportaal met 
gecontroleerde toegang ontwikkelen en onderhouden. Alleen netwerkcorrespondenten krijgen 
toegang tot het portaal. De website, waarvan reeds een prototype bestaat, zal het operationele 
instrument van het netwerk zijn. De Gemeenschap zal daar naar verwacht geen extra personele of 
financiële middelen voor ter beschikking moeten stellen. 

Wisselwerking met bestaande structuren en gegevensverzameling en -analyse 

Het netwerk zal het werk van de bestaande structuren op energiegebied niet overnemen of 
overdoen, maar veeleer aanvullen. 

Doordat het netwerk een toezichthoudende rol heeft kan het ook als vroegtijdig waarschuwings-
systeem dienen. Dit betekent dat het informatie en evaluaties kan invoeren in bestaande structuren, 
en daarmee vervolgens het beleids- en besluitvormingsproces faciliteren. Het netwerk zelf zal 
echter geen besluitvormingsbevoegdheden hebben. 

Het netwerk zal alleen effectief kunnen functioneren als het uit een breed arsenaal aan informatie 
kan putten. Het moet onder meer gaan om gegevens van het Internationaal Energieagentschap, en 
gegevens die beschikbaar worden gesteld in het kader van het JODI-initiatief, met ook bijdragen uit 
de Europese Waarnemingspost voor Energievoorziening, voorgesteld in het Groenboek van de 
Commissie over Een Europese strategie voor duurzame, concurrerende en continu geleverde 
energie, die ondergebracht zou worden bij de Commissie en, gebruik makend van de databank van 
het Europees marktobservatiesysteem (EMOS), zich zou richten op de vraag- en aanbodpatronen op 
de energiemarkt van de EU zou bestrijken. Het netwerk moet ook gebruik kunnen maken van het 
Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Commissie (GCO) voor technische en 
wetenschappelijke ondersteuning. Wat de bredere politieke informatie betreft, heeft het netwerk de 
mogelijkheid om te putten uit bronnen van de lidstaten, de Commissie en het Situatiecentrum bij het 
secretariaat-generaal van de Raad. 
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Op langere termijn houdt de toezichthoudende rol van het netwerk, en het feit dat het alle energie-
sectoren bestrijkt, in dat het een bredere taakstelling heeft dan de Groep Coördinatie gas (GCG) en 
de Groep Olievoorziening, die essentieel tot taak hebben de continuïteit van de voorziening te 
coördineren in crisissituaties. Door de vroegtijdige waarschuwingsfunctie kan het ook genoopt 
worden die coördinerende rol te gaan spelen door zijn evaluaties onder de aandacht van die groepen 
te brengen. 

Het netwerk zal zich niet bezighouden met kwesties die verband houden met de werking en het 
beheer van de distributie-/transmissienetten van de EU. Daarom is er geen risico van overlapping en 
duplicatie met het werk van organen zoals de Europese groep van regelgevende instanties, de Raad 
van Europese energieregelgevers of de Europese Organisatie van Transmissiesysteembeheerders 
(ETSO)." 
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MILIEU 

Biodiversiteit - Conclusies van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen der 

lidstaten 

De Raad heeft de onderstaande conclusies aangenomen: 

"De Raad 

1. BENADRUKT de wezenlijke bijdrage van biodiversiteit en ecosysteemdiensten aan het 
menselijk welzijn, met name voor armen die zowel gebruikers zijn van die hulpbronnen als 
bijdragen tot de ontwikkeling ervan; ERKENT de belangrijke band tussen biodiversiteit en 
terugdringing van de armoede en andere millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling; en 
ONDERSTREEPT dat het behoud, het duurzame gebruik en de eerlijke verdeling van de 
biologische diversiteit en de instandhouding van ecosysteemdiensten kernpunten van 
ontwikkeling zijn. 

2. TOONT ZICHT VERHEUGD over de boodschap uit Parijs; DEELT de bezorgdheid die is 
geuit over de voortdurende achteruitgang van de biodiversiteit en de ecosysteemdiensten, 
en ONDERSTREEPT de urgente noodzaak dat krachtig en gecoördineerd wordt 
opgetreden teneinde deze ontwikkeling een halt toe te roepen. 

3. WAARDEERT dat de Conferentie over de integratie van biodiversiteit in de Europese 
Ontwikkelingssamenwerking in Parijs, van 19 tot en met 21 September 2006, deskundigen 
op het gebied van ontwikkeling, milieu en biodiversiteit, beleidsmakers uit de EU en uit 
partnerlanden, alsmede de particuliere sector heeft samengebracht, waardoor een breed 
spectrum van belanghebbenden vertegenwoordigd was; en BENADRUKT het belang van 
verdere gezamenlijke inspanningen om de reeds gedane toezeggingen uit te voeren. 

4. BELICHT het belang van het opnemen van biodiversiteit en de instandhouding van 
ecosysteemdiensten in de beleidsdialoog met partnerlanden en -regio's, waarbij deze 
worden aangespoord om de behoeften verder in kaart te brengen en er bij voorrang 
aandacht aan te geven in nationale en regionale ontwikkelingsstrategieën en -plannen; en 
BENADRUKT, in dit verband, de belangrijke koppelingen met goed bestuur en de 
samenhang met relevante internationale verdragen. 

5. HERHAALT dat, om duurzame resultaten te bereiken, de integratie van ecosysteem-
diensten en biodiversiteit in de programma's voor ontwikkelingsamenwerking en eventuele 
financiële steun in aansluiting daarop van de internationale gemeenschap en partnerlanden, 
gebaseerd moeten zijn op nationale en regionale verantwoordelijkheid die tot uiting komt 
in de integratie en het mainstreamen van biodiversiteit in ontwikkelingsstrategieën en 
-plannen; 

6. ONDERSTREEPT in dit verband het belang van de versterking van het maatschappelijk 
middenveld en van programma's voor capaciteitsopbouw voor alle belanghebbende 
partijen; 
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7. BENADRUKT de noodzaak om toezeggingen in praktische maatregelen om te zetten; 

8. VERZOEKT de Commissie, in het kader van haar rapportage over biodiversiteit en in 
nauwe samenwerking met de lidstaten, regelmatig verslag uit te brengen aan de Raad over 
de uitvoering van de belangrijkste prioritaire maatregelen die in de boodschap uit Parijs in 
kaart zijn gebracht; en MEMOREERT het belang om, waar dienstig, nauw samen te 
werken met partnerlanden bij monitoringprocessen." 

TRANSPARANTIE 

Evaluatie van het transparantiebeleid van de Raad 

De Raad heeft kennis genomen van een verslag van het voorzitterschap over zijn transparantie-
beleid (15951/1/06). 

In juni jongstleden heeft de Europese Raad een algemeen transparantiebeleid uiteengezet met het 
oog op meer openheid en meer betrokkenheid van de burger bij de werkzaamheden van de EU. De 
Europese Raad heeft de Raad verzocht de uitvoering van de desbetreffende maatregelen te bezien 
om het effect daarvan op de efficiëntie van 's Raads werkzaamheden te beoordelen. 

In dit eerste verslag wordt erop gewezen dat er tussen juli en half november een aanmerkelijke 
stijging was van het aantal openbare beraadslagingen, debatten en wetgevingswerkzaamheden in 
verband met belangrijke kwesties die de Unie en haar burgers raken. 

Voorts zijn er 120 openbare zittingen en persconferenties uitgezonden via de website van de Raad 
(videostreaming) 1. Het aantal bezoeken aan de website die toegang biedt tot de Raadsdocumenten 
over openbare beraadslagingen of debatten bedraagt meer dan 19.000. 

De conclusie van het verslag luidt dat aangezien de nieuwe transparantieregels pas minder dan vijf 
maanden worden toegepast, het te vroeg is om definitieve conclusies te trekken en dat eind 2007 
een grondiger evaluatie moet worden verricht. 

 

                                                

1 http://www.consilium.europa.eu/videostreaming. 
 


