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Voornaamste resultaten van de Raadszitting 

De Raad keurde onderhandelingsrichtsnoeren goed voor een nieuwe uitgebreide overeenkomst 

tussen de Europese Unie en Oekraïne. Het is de bedoeling de onderhandelingen te lanceren tijdens 

de ministeriële bijeenkomst EU-trojka - Oekraïne op 6 februari 2007 in Kiev. 

De Raad is ingenomen met het vreedzame, regelmatige verloop van de parlementsverkiezingen in 

de Republiek Servië op 21 januari. Hij nam nota van de voorlopige verkiezingsresultaten, die een 

duidelijke meerderheid voor de hervormingsgezinde politieke partijen aangeven, en riep op tot de 

spoedige vorming van een regering die gehecht is aan de Europese koers van Servië en bereid is de 

komende uitdagingen aan te pakken in een geest van constructieve samenwerking met de 

internationale gemeenschap. 

In verband met Iran juichte de Raad de goedkeuring van resolutie 1737 van de VN-Veiligheidsraad 

van 23 december 2006 toe en hij riep alle landen op deze resolutie onverwijld volledig uit te voeren. 

Met het oog op een met het EU-beleid strokende effectieve uitvoering op EU-niveau en herinnerend 

aan het feit dat het EU-beleid de verkoop van wapens aan Iran verbiedt, kwamen de ministers 

overeen dat de EU de uitvoer naar en de invoer uit Iran van goederen die vermeld staan op de 

lijsten van de NSG (de groep van nucleaire exportlanden) en de MTCR (de leden van het "Missile 

Technology Control Regime") moet voorkomen, transacties met personen en entiteiten die aan de 

criteria van de resolutie beantwoorden, moet verbieden en hun vermogensbestanddelen moet 

bevriezen, voorts het reizen naar de EU door individuen die aan deze criteria beantwoorden moet 

verbieden en maatregelen moet treffen om te voorkomen dat Iraanse onderdanen in de EU 

proliferatiegevoelige onderwerpen bestuderen. 

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

minister van Buitenlandse Zaken 

Bulgarije: 
de heer Ivailo KALFIN vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken 

Tsjechische Republiek: 
de heer Karel SCHWARZENBERG minister van Buitenlandse Zaken 

Denemarken: 
de heer Michael ZILMER-JOHNS staatssecretaris, ministerie van Buitenlandse Zaken  

Duitsland: 
de heer Frank-Walter STEINMEIER minister van Buitenlandse Zaken 
de heer Günter GLOSER staatsminister van Buitenlandse Zaken 

Estland 
de heer Urmas PAET minister van Buitenlandse Zaken 

Griekenland 
mevrouw Dora BAKOYANNIS minister van Buitenlandse Zaken 

Spanje 
de heer Miguel Ángel MORATINOS 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 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 

Cyprus: 
de heer Yiorgos LILLIKAS minister van Buitenlandse Zaken 

Letland 
de heer Eduards STIPRAIS permanent vertegenwoordiger 

Litouwen 
de heer Petras VAITIEKŪNAS minister van Buitenlandse Zaken 

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

en Immigratie 
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 
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Portugal: 
de heer Manuel LOBO ANTUNES staatssecretaris van Europese Zaken 

Roemenië 
de heer Mihai-Răzvan UNGUREANU minister van Buitenlandse Zaken 

Slovenië 
de heer Dimitrij RUPEL minister van Buitenlandse Zaken 
de heer Janez LENARČIČ staatssecretaris, Regeringsbureau voor Europese zaken 

Slowakije 
de heer Ján KUBIŠ minister van Buitenlandse Zaken 

Finland: 
de heer Erkki TUOMIOJA minister van Buitenlandse Zaken 

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

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

 

Commissie 
de heer Olli REHN lid 
de heer Louis MICHEL lid 
mevrouw Benita FERRERO-WALDNER lid 
de heer Peter MANDELSON lid 

 

Secretariaat-generaal van de Raad 
de heer Javier SOLANA secretaris generaal/hoge vertegenwoordiger voor het 

GBVB 
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BESPROKEN PUNTEN 

BETREKKINGEN MET OEKRAÏNE - Conclusies van de Raad 

De Raad keurde onderhandelingsrichtsnoeren goed voor een nieuwe uitgebreide overeenkomst 
tussen de Europese Unie en Oekraïne. Het is de bedoeling de onderhandelingen te lanceren tijdens 
de ministeriële bijeenkomst EU-trojka - Oekraïne op 6 februari 2007 in Kiev. 

De Raad nam tevens de volgende conclusies aan: 

"1. De Raad en de Commissie memoreren dat de Europese Unie in de conclusies van de Raad 
en in het actieplan EU-Oekraïne die beide op 21 februari 2005 zijn aangenomen, de 
Europese aspiraties van Oekraïne erkent en de Europese keuze van het land toejuicht. De 
EU onderkent en verwelkomt de vorderingen van Oekraïne met het consolideren van de 
democratie. 

2. De Raad en de Commissie verklaren dat 

– de Europese Unie vastbesloten blijft steun te geven aan de politieke en economische 
hervormingen van Oekraïne, die gericht zijn op verdere versterking van de 
democratie, stabiliteit en voorspoed in het land, en dat zij deze verbintenis wenst te 
bekrachtigen in de vorm van een nieuwe uitgebreide overeenkomst; 

– de Europese Unie met deze overeenkomst steeds nauwere betrekkingen met 
Oekraïne wil uitbouwen, met het oog op een geleidelijke economische integratie en 
verdieping van de politieke samenwerking; 

– een nieuwe uitgebreide overeenkomst eventuele toekomstige ontwikkelingen in de 
betrekkingen tussen de EU en Oekraïne onverlet laat. 

3. De Raad en de Commissie herinneren aan de conclusies van de Europese Raad van 
14-15 december 2006, waarin deze herhaalt vastbesloten te zijn het Europees 
nabuurschapsbeleid (ENP) te versterken teneinde rond de Unie een zone van welvaart, 
stabiliteit en veiligheid tot stand te brengen, gebaseerd op mensenrechten, democratie en 
rechtsstatelijkheid." 
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EUROPEES NABUURSCHAPSBELEID 

De Raad hield een gedachtewisseling over de mededeling van de Commissie betreffende ideeën 
voor het uitbreiden en versterken van het Europees nabuurschapsbeleid. 

Het Europees nabuurschapsbeleid van de Europese Unie werd gelanceerd teneinde de betrekkingen 
met de buren in het oosten en het zuiden te versterken en de stabiliteit en voorspoed te bevorderen 
na de uitbreiding tot 25 lidstaten in mei 2004 en tot 27 op 1 januari 2007. Tot nu toe zijn actie-
plannen overeengekomen met Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Israël, Jordanië, Libanon, 
Moldavië, Marokko, de Palestijnse autoriteit, Tunesië en Oekraïne. 

De ideeën van de Commissie om het beleid te versterken omvatten: de economische en handels-
component verstevigen, mobiliteit vergemakkelijken en migratie beheren, uitwisselingen van mens 
tot mens bevorderen, een thematische dimensie uitbouwen (onder meer voor energie, vervoer, 
milieu, plattelandsontwikkeling, informatiemaatschappij, volksgezondheid) en de politieke, de 
regionale en de financiële samenwerking versterken. 

De mededeling van de Commissie zal in de voorbereidende instanties van de Raad in detail worden 
bestudeerd. Het Europees nabuurschapsbeleid is een van de onderwerpen voor de informele bijeen-
komst van de ministers van Buitenlandse Zaken op 30 en 31 maart. Het voorzitterschap zal in juni 
over de vorderingen verslag uitbrengen aan de Raad. 
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SUDAN - Conclusies van de Raad 

De Raad nam de onderstaande conclusies aan: 

"1. De Raad blijft ernstig bezorgd over de humanitaire, de veiligheids- en de mensenrechten-
situatie in Darfur, die absoluut onduldbaar is. Hij veroordeelt de aanhoudende schendingen 
van het staakt-het-vuren door de partijen bij het conflict en spreekt met name zijn 
afkeuring uit over luchtaanvallen op civiele doelen door de Sudanese luchtmacht, zoals het 
bombarderen van dorpen in Noord-Darfur op 29 december en 5 januari. De Raad 
benadrukt dat er onmiddellijk een einde moet komen aan de vijandelijkheden, en hij 
verzoekt alle partijen af te zien van elke vorm van geweld tegen burgers en organisaties die 
humanitaire hulp bieden. De Raad verwacht van de Sudanese autoriteiten dat zij hun 
verantwoordelijkheid opnemen, alle burgers daadwerkelijk beschermen en een einde 
maken aan de straffeloosheid in Darfur. 

2. Een inclusief politiek proces is een voorwaarde voor duurzame vrede in Darfur. Daartoe 
spreekt de EU haar volledige steun uit voor de inspanningen van de speciale gezant van de 
VN, Jan Eliasson, en van de speciale gezant van de AU, Salim Salim, om het politieke 
proces nieuw leven in te blazen. De Raad roept de partijen bij het vredesakkoord voor 
Darfur (DPA), alsmede de niet-ondertekenaars ervan, op te goeder trouw onderhandelingen 
te openen. De Raad herhaalt dat de EU bereid is te blijven bijdragen aan deze inspanningen 
en steun blijft verlenen aan de interne dialoog en het intern overleg in Darfur. 

3. Een effectief en alomvattend staakt-het-vuren zou vertrouwen in het politieke proces 
wekken. De Raad dringt erop aan dat alle partijen hun toezeggingen in verband met het 
staakt-het-vuren nakomen en herinnert aan Resolutie 1591 (2005) van de Veiligheidsraad 
van de Verenigde Naties waarin is bepaald dat degenen die het vredesproces hinderen 
daarvoor verantwoording zullen moeten afleggen en dat dienovereenkomstig passende 
maatregelen zullen worden genomen. De Raad herhaalt tevens hoe belangrijk het is dat de 
niet-ondertekenaars van het DPA worden betrokken bij het effectieve toezicht op het 
staakt-het-vuren, en verwelkomt de inspanningen van de commandant van de AMIS-
troepenmacht op dit gebied. 

4. De Raad verwelkomt de brief van 23 december 2006 van de president van de Republiek 
Sudan aan de secretaris-generaal van de Verenigde Naties als een bemoedigende stap. De 
EU verwacht van de Sudanese regering dat zij, op basis van de ondubbelzinnige 
instemming met de volledige uitvoering van de VN-steunpakketten voor de AU-missie in 
Sudan (AMIS) en in nauwe samenwerking met de AU en de VN in het kader van het 
tripartiete mechanisme, zich beijvert voor de spoedige uitvoering van de lichte en zware 
steunpakketten en de voltooiing van de voorbereidingen voor de hybride troepenmacht. De 
Raad is bereid om met name in het kader van de VN verdere maatregelen te overwegen 
tegen elke partij die de uitvoering hiervan belemmert. 
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5. De Raad moedigt tevens de AU en de VN aan om zo spoedig mogelijk de laatste hand te 
leggen aan de noodzakelijke plannen voor de ontwikkeling van de hybride troepenmacht. 
In dit verband ziet hij uit naar de benoeming van de gemeenschappelijke speciale vertegen-
woordiger. 

6. De EU bevestigt andermaal dat zij steun wil blijven verlenen aan AMIS in de overgangs-
periode die zal leiden tot de overeengekomen hybride troepenmacht in Darfur, en zij 
bevestigt de verlenging, vanaf 1 januari 2007, van het civiel-militaire optreden van de EU 
ter ondersteuning van AMIS voor een periode van zes maanden. De Raad roept andere 
landen en organisaties op aanvullende financiële en materiële steun aan AMIS te verlenen. 

7. De EU verwelkomt het besluit van de VN-Mensenrechtenraad om een evaluatiemissie naar 
Darfur te sturen. Zij verzoekt de voorzitter van de Mensenrechtenraad vaart te zetten achter 
de selectie en inzet van een onafhankelijk en geloofwaardig team. De EU verwacht van de 
Sudanese regering dat zij volledig met deze missie meewerkt. 

8. De destabiliserende gevolgen van het conflict in Darfur voor de ruimere regio, en met 
name voor Tsjaad en de Centraal-Afrikaanse Republiek, blijven de Raad zorgen baren. 
Alle partijen moeten hun steun aan in de regio actieve rebellenbewegingen volledig 
stopzetten. De EU neemt er nota van dat de autoriteiten van de Centraal-Afrikaanse 
Republiek en Tsjaad hebben verklaard in te stemmen met een VN-aanwezigheid op hun 
grondgebied, en zij ziet uit naar verdere VN-aanbevelingen. 

9. De Raad wijst op de tweede verjaardag van het alomvattend vredesakkoord (CPA) dat een 
einde heeft gemaakt aan het gewapende conflict in Zuid-Sudan, en hij bevestigt zijn 
volledige steun aan het vredesproces. Hoewel er reeds belangrijke mijlpalen van het CPA 
zijn bereikt, merkt de Raad met grote bezorgdheid op dat essentiële bepalingen ervan nog 
niet zijn uitgevoerd. De Raad roept de partijen derhalve op dringend het vertrouwen in het 
akkoord te herstellen door effectieve maatregelen voor een versnelde uitvoering ervan te 
nemen." 
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SOMALIË- Conclusies van de Raad 

De Raad nam de onderstaande conclusies aan: 

"1. De EU is van oordeel dat er een kans bestaat op een duurzame oplossing voor de 
problemen in Somalië. Zij meent dat de huidige dynamiek door alle partijen moet worden 
aangegrepen om te komen tot een bestendige politieke regeling waardoor Somalië 
duurzame vrede, ontwikkeling en welvaart tot stand zal kunnen brengen. 

2. De EU blijft echter bezorgd over de stand van zaken in het verzoeningsproces en met name 
de gevolgen voor dat proces van de recente gebeurtenissen, waaronder het voorstel dat het 
overgangsparlement op grond van de noodtoestand heeft aangenomen, strekkende tot het 
ontslag van zijn voorzitter. De EU dringt erop aan dat de werking van de politieke 
instellingen en van de civiele samenleving zo spoedig mogelijk volledig wordt hervat. 

3. De EU blijft bezorgd over de humanitaire situatie en over de moeilijkheden waarmee 
humanitaire organisaties in Somalië de laatste jaren te maken krijgen. De toegang voor 
hulporganisaties mag niet worden belemmerd. De EU roept de buurlanden op in dit 
verband al het mogelijke te doen. De EU zal humanitaire hulp blijven verlenen. Zij 
verzoekt alle partijen het geweld te staken en het volkenrecht, met inbegrip van de 
mensenrechten en het humanitaire recht, te eerbiedigen. 

4. De Raad is ingenomen met eerdere en huidige stappen om de spanningen te verminderen, 
waaronder die van de Afrikaanse Unie (AU), de "Intergovernmental Authority on 
Development" (IGAD) en haar voorzitter, alsook van de Arabische Liga. 

5. De EU herinnert eraan dat zij reeds aanzienlijke steun verleent aan de federale overgangs-
instellingen die geleidelijk hun autoriteit over heel Somalië aan het vestigen zijn. De EU 
roept de federale overgangsinstellingen op hun interne geschillen bij te leggen en, in een 
geest van nationale verzoening, de hand te reiken aan alle Somaliërs van goede wil. Het is 
van het grootste belang ervoor te zorgen dat de voornaamste belanghebbenden, onder wie 
stamoudsten, Islamitische leiders, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de civiele 
samenleving en vrouwen, worden betrokken bij een, niemand uitsluitend, politiek en 
institutioneel proces op basis van het voorlopig federaal handvest. De EU vraagt dat de 
voorwaarden worden geschapen waarin het parlement zijn politieke activiteiten kan 
hervatten. 
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6. Een breed opgezet politiek proces dat niemand uitsluit, zal een basis bieden voor verdere 
internationale steun voor de stabilisatie, waartoe Resolutie 1725 van de VN-Veiligheids-
raad in beginsel reeds toestemming heeft verleend. Internationale bijstand zou de 
ontwikkeling en uitvoering van plannen voor ontwapening, demobilisatie en reïntegratie 
(DDR), alsmede de hervorming van de veiligheidssector (SSR) kunnen ondersteunen. Een 
stabilisatiemacht zou de werking van niemand uitsluitende instellingen en het verzoenings-
proces bevorderen. De EU neemt nota van het besluit van de Raad voor Vrede en 
Veiligheid van de AU van 19 januari 2007 om in te stemmen met de inzet van de AU-
missie in Somalië (AMISOM) voor een periode van zes maanden en verwelkomt de 
huidige inspanningen van de AU en de lidstaten om na te gaan wie er eventueel troepen 
kan leveren. 

7. De EU is bereid financiële steun te verlenen aan AMISOM binnen het kader van een 
onderling afgestemde en wereldwijde internationale inspanning, en zij benadrukt hoe 
belangrijk een niemand uitsluitende politieke dialoog en een echte verzoening zijn als basis 
voor stabiliteit, en welke belangrijke rol de VN speelt bij het faciliteren van een stabilisatie 
op langere termijn van Somalië. Te dien einde is de EU bereid welwillend na te gaan of 
steun uit de 15 miljoen euro van de Vredesfaciliteit voor Afrika beschikbaar kan worden 
gesteld ten behoeve van AMISOM, zodra is voldaan aan de nodige voorwaarden zoals de 
toestemming van de VN. De EU verzoekt de AU tevens na te gaan of er andere mogelijke 
financieringsbronnen voor de verdere financiering van de stabilisatiemacht zijn. 

8. De EU zal, als grootste donor van Somalië, hulp blijven verlenen voor de wederopbouw 
van Somalië, alsook het vermogen van de federale overgangsinstellingen blijven 
versterken zodat zij uitvoering kunnen geven aan het federaal overgangshandvest en zich, 
op basis van het nationale veiligheidsstabilisatieplan, kunnen inzetten voor SSR- en DDR-
activiteiten. Een effectief politiek proces van verzoening en duurzame instellingen, waarin 
alle betrokken partijen vertegenwoordigd zijn, zijn echter essentieel voor de weder-
opbouwinspanningen en voor het welslagen van de geplande rondetafelconferentie van 
donoren." 
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IRAN - Conclusies van de Raad 

De Raad nam de onderstaande conclusies aan: 

"De Raad heeft het nucleaire programma van Iran besproken. De Raad betreurt dat Iran heeft nagelaten 
de herhaaldelijk door de raad van beheer van het IAEA en de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties 
geëiste maatregelen te nemen. De Raad verwelkomt de eenparige aanneming van Resolutie 1737 van de 
Veiligheidsraad op 23 december 2006. Deze resolutie is een noodzakelijke en evenredige reactie op het 
negeren door Iran van de bezwaren van de internationale gemeenschap en van Resolutie 1696 van de 
VN-Veiligheidsraad. 

De Raad is ingenomen met de maatregelen van Resolutie 1737, die betrekking hebben op de meest 
gevoelige onderdelen van het nucleaire programma en het raketprogramma van Iran, en roept alle 
landen op tot volledige en onverwijlde toepassing van deze maatregelen. 

Met het oog op een met het EU-beleid strokende effectieve uitvoering van de maatregelen van 
Resolutie 1737 van de VN-Veiligheidsraad, en herinnerend aan het feit dat het EU-beleid de verkoop 
van wapens aan Iran verbiedt, zijn de ministers overeengekomen dat de EU de uitvoer naar en de 
invoer uit Iran van goederen die vermeld staan op de lijsten van de NSG (de groep van nucleaire 
exportlanden) en de MTCR (de leden van het "Missile Technology Control Regime") moet voorkomen, 
transacties met personen en entiteiten die aan de criteria van Resolutie 1737 van de VN-Veiligheids-
raad beantwoorden, moet verbieden en hun vermogensbestanddelen moet bevriezen, voorts het reizen 
naar de EU door individuen die aan deze criteria beantwoorden, moet verbieden en maatregelen moet 
treffen om te voorkomen dat Iraanse onderdanen in de EU proliferatiegevoelige onderwerpen 
bestuderen. 

De Raad is ingenomen met het verzoek van de VN-Veiligheidsraad aan de directeur-generaal van het 
IAEA om binnen 60 dagen verslag uit te brengen en aan de hand van dat verslag het optreden van Iran 
te evalueren, alsook met het besluit de uitvoering van de maatregelen op te schorten indien en zolang 
Iran alle met verrijking en opwekking verband houdende activiteiten, inclusief onderzoek en 
ontwikkeling, opschort, en dit door het IAEA te laten constateren, teneinde onderhandelingen mogelijk 
te maken, en is tevens ingenomen met het besluit om, indien Iran hieraan niet voldoet, bijkomende 
maatregelen uit hoofde van artikel 41 van Hoofdstuk VII van het Handvest van de Verenigde Naties te 
treffen om Iran ertoe te brengen de resoluties van de VN-Veiligheidsraad na te leven en aan de 
verlangens van de raad van beheer van IAEA te voldoen. In dat verband beklemtoont de Raad dat hij 
een proportionele, in intensiteit toenemende aanpak blijft voorstaan. 

De Raad herhaalt dat hij de inspanningen om een op onderhandelingen gebaseerde langetermijn-
oplossing te vinden, zal blijven steunen. Hij spreekt nogmaals zijn steun uit voor de verreikende 
voorstellen die de hoge vertegenwoordiger van de EU op 6 juni 2006 aan Iran heeft voorgelegd en 
die het pad kunnen effenen voor hernieuwde betrekkingen met Iran op basis van wederzijds respect 
en ruimere samenwerking, en roept Iran op deze kans op een op onderhandelingen gebaseerde 
oplossing te grijpen." 
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EXTERNE BETREKKINGEN IN DE ENERGIESECTOR 

De Raad wisselde van gedachten over de aspecten betreffende externe betrekkingen van een door de 
Commissie voorgesteld pakket energie- en klimaatveranderingsmaatregelen, met het oog op de 
goedkeuring van een "energiebeleid voor Europa" door de Europese Raad van 8 en 9 maart. 

In de mededeling van de Commissie worden de prioriteiten voor het energiebeleid voor de periode 
2007-2009 uiteengezet. Een aantal delegaties gaf blijk van instemming met de aanpak van de 
Commissie, met name het verzoek energie te zien als een centraal onderdeel van alle externe 
betrekkingen van de EU. 

Onder de prioriteiten die voor het driejarenactieplan moeten worden vastgesteld, benadrukten de 
delegaties in het bijzonder: 

– de diversifiëring van de energievoorziening (bron en type, vervoerswegen); 

– het energiepartnerschap van de EU met Rusland (vooral het hoofdstuk over energie in de 
overeenkomst die volgt op de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst, met onder 
andere de beginselen die zijn vastgelegd in het Energiehandvestverdrag); 

– de versterking van de energiebetrekkingen met de buurlanden en -regio's van de EU 

– de intensivering van de energiebetrekkingen met de voornaamste verbruikende landen, 
zoals de Verenigde Staten, China en India, in de eerste plaats wat klimaatbescherming, 
energie-efficiëntie en hernieuwbare energiebronnen betreft. 

Een aantal delegaties was in principe ook tevreden met het voorstel voor een energiepartnerschap 
met Afrika. Het voorzitterschap verzocht de delegaties nadere opmerkingen schriftelijk toe te 
zenden. 
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WESTELIJKE BALKAN - Conclusies van de Raad 

De Raad nam de onderstaande conclusies aan: 

"Montenegro 

De Raad heeft een besluit aangenomen inzake de beginselen, prioriteiten en voorwaarden van het 
Europees partnerschap met Montenegro. In het partnerschap worden de prioriteiten voor de korte en 
de middellange termijn voor Montenegro op zijn weg naar de Europese Unie bepaald, en het zal het 
sleutelinstrument zijn voor de verdere begeleiding van Montenegro daarbij. De Raad riep op tot een 
snelle en effectieve uitvoering van de prioriteiten en bevestigde andermaal zijn bereidheid 
Montenegro bij dat streven ten volle te steunen. 

De Raad was ingenomen met de eerste trojkavergadering EU-Montenegro. 

Servië 

De Raad was verheugd over het vreedzame en ordelijke verloop van de parlementsverkiezingen in 
de Republiek Servië op 21 januari en over de eerste beoordeling van de OVSE/ODIHR-
Verkiezingswaarnemingsmissie dat de verkiezingen vrij en eerlijk zijn verlopen en in het algemeen 
een compliment voor de door Servië bereikte democratische normen vormden. De Raad nam nota 
van de voorlopige verkiezingsresultaten, die erop wijzen dat een duidelijke meerderheid heeft 
gestemd voor hervormingsgezinde politieke partijen. De Raad riep ertoe op snel een regering te 
vormen die vasthoudt aan Servië's Europese koers en bereid is in een geest van constructieve 
samenwerking met de internationale gemeenschap de in het verschiet liggende uitdagingen aan te 
gaan. De EU blijft bereid Servië in zijn Europese perspectief te steunen." 
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MIDDEN-OOSTEN - Conclusies van de Raad 

De Raad nam de onderstaande conclusies aan: 

"- Vredesproces in het Midden-Oosten 

1. De Raad staat volledig achter president Abbas en diens voortdurende inspanningen ten 
behoeve van de nationale eenheid. Hij roept alle Palestijnen op deze inspanningen te 
ondersteunen en een einde te maken aan het interne geweld. De EU is bereid tot samen-
werking met een legitieme Palestijnse regering wier programma in overeenstemming is 
met de beginselen van het Kwartet. 

2. De Raad is ingenomen met de ontmoeting op 23 december 2006 tussen premier Olmert en 
president Abbas en benadrukt dat de beloften die tijdens deze ontmoeting zijn gedaan, 
onverwijld moeten worden ingelost. Hij neemt er nota van dat Israël een deel van de 
ingehouden Palestijnse belastingen en douane-inkomsten heeft overgedragen. Hij roept de 
partijen op de afspraken van Sharm-el Sheik van 2005 snel weer op te nemen. De Raad 
hoopt dat deze ontmoeting gevolgd zal worden door een hele reeks ontmoetingen in het 
kader van een hernieuwd politiek proces, dat zou moeten uitmonden in zinvolle onder-
handelingen over de definitieve status van het gebied. Het uiteindelijke doel dient te zijn 
een einde te maken aan de in 1967 begonnen bezetting en een onafhankelijke, democra-
tische en levensvatbare Palestijnse staat te creëren die in vrede en veiligheid naast Israël en 
zijn andere buren kan bestaan. 

3. De Raad roept de partijen op het staakt-het-vuren in Gaza te consolideren en uit te breiden 
tot de Westelijke Jordaanoever. Hij veroordeelt het voortdurend afvuren van raketten op 
Israël en verzoekt de Palestijnse leiders alles te doen wat in hun vermogen ligt om een 
einde te maken aan dit soort acties. Terwijl hij Israël looft om de terughoudendheid die het 
in Gaza aan de dag legt, roept hij het land tevens op zijn militaire ingrijpen op de 
Westelijke Jordaanoever te staken. 

4. De EU roept op tot onmiddellijke vrijlating van de ontvoerde Israëlische soldaat en looft de 
inspanningen die onder meer de partners in de regio zich in dit verband hebben getroost. 
Hij wenst ook de onmiddellijke vrijlating van de Palestijnse ministers en parlementsleden 
die in Israël worden vastgehouden. 

5. De EU acht het van belang dat de Palestijnse instellingen versterkt worden. Zij zal blijven 
streven naar praktische en zichtbare maatregelen op het gebied van onder andere toegang 
en verkeer, bestuur, veiligheid, en goed werkende overheidsdiensten. Zij is ingenomen met 
de verlenging met drie maanden van het tijdelijke internationale mechanisme (TIM), dat 
- in coördinatie met het bureau van de president - essentiële noodhulp verstrekt aan een 
groot deel van de Palestijnse bevolking. Zij doet andermaal een beroep op Israël om alle 
ingehouden Palestijnse belasting- en douane-inkomsten over te dragen. Zij geeft Israel in 
overweging dit te doen via het TIM. De Raad herinnert aan het enorme belang van de 
volledige uitvoering van de overeenkomst betreffende verkeer en toegang en herhaalt in dit 
verband dat hij onveranderd voorstander blijft van de missie van de EU voor bijstand-
verlening inzake grensbeheer aan de grensovergang bij Rafah. Hij dringt erop aan dat 
Rafah en alle andere grensovergangen, met name Karni, worden heropend en open blijven. 
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6. Het verontrust de EU ten zeerste dat de Israëlische regering onlangs nieuwe nederzettings-
activiteiten heeft toegestaan en dat de bouw van de scheidingsmuur op Palestijns grond-
gebied wordt voortgezet. Deze ontwikkelingen zijn in strijd met het internationale recht en 
de routekaart. De Raad doet een beroep op Israël af te zien van alle activiteiten die de 
levensvatbaarheid van een overeengekomen twee-statenoplossing op de helling te zetten. 
Bijzonder verontrustend zijn in dit verband de kolonisatieactiviteiten in en rond Oost-
Jeruzalem en in de Jordaanvallei. De EU erkent geen wijzigingen in de grenzen van voor 
1967 die niet door de partijen zijn overeengekomen. 

7. In dit verband benadrukt de EU dat ze vastbesloten is in het kader van het toegenomen 
engagement van het Kwartet een actieve rol te spelen teneinde met spoed een politiek en 
diplomatiek proces op gang te brengen dat politieke vooruitzichten biedt op een alom-
vattende regeling van het Israëlisch-Arabische conflict in overeenstemming met de 
routekaart en met de desbetreffende resoluties van de VN-Veiligheidsraad, mede met 
inachtneming van de verklaring van Beiroet van de Arabische Liga. De Raad acht nauwe 
samenwerking met de partijen en de regionale partners noodzakelijk. Overeenkomstig de 
routekaart dient het Kwartet, in overleg met de partijen, te gelegener tijd een internationale 
conferentie bijeen te roepen om deze doelstellingen te bereiken. Op dit beslissende 
moment ziet de Raad uit naar een spoedige bijeenkomst van de hoofdrolspelers van het 
Kwartet. 

- Libanon 

1. De Raad is verheugd over de internationale conferentie ter ondersteuning van Libanon en het 
Libanese volk, die op 25 januari 2007 te Parijs zal plaatsvinden, en is bereid deze te steunen, 
met name via het Europese nabuurschapsbeleid (ENB). De EU werkt er, in nauwe coördinatie 
met de Libanese regering, actief aan mee om van deze conferentie een volledig succes te 
maken. De Raad waardeert het ambitieuze programma voor herstel, wederopbouw en 
hervorming dat de Libanese regering op 4 januari 2007 heeft aangenomen. De EU verwelkomt 
tevens de beslissing van de Libanese regering om in te stemmen met het actieplan in het kader 
van het ENB, hetgeen de weg vrijmaakt voor nog intensievere samenwerking ter ondersteuning 
van de nationale prioriteiten van Libanon. De Raad erkent de noodzaak van internationale 
financiële en andere bijstand als aanvulling op de inspanningen van de Libanese regering om 
een stevig fundament te leggen voor een duurzame en billijke economische en sociale 
ontwikkeling in Libanon. 

2. De EU benadrukt dat een oplossing voor de huidige politieke impasse van het grootste belang 
is voor de stabiliteit en de ontwikkeling van Libanon, en in het belang is van alle Libanezen. 
Zo'n oplossing kan er alleen komen via dialoog en met volledige eerbiediging van de 
democratische instellingen van het land. In dit kader waardeert de Raad de bemiddelings-
pogingen van de secretaris-generaal van de Arabische Liga. 

3. De Raad herhaalt zijn oproep tot onmiddellijke vrijlating van de twee ontvoerde Israëlische 
soldaten. 
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4. De Raad bevestigt andermaal zijn vaste voornemen om de soevereiniteit, de onafhankelijkheid 
en de territoriale integriteit van Libanon te versterken. Hij dringt er bij Israël op aan niet langer 
met zijn luchtmacht het Libanese luchtruim te schenden. De Raad roept Syrië en andere landen 
in het gebied op zich niet langer te mengen in de binnenlandse aangelegenheden van Libanon 
en zich daarentegen actief in te zetten voor de stabilisering van Libanon. De Raad heeft 
waardering voor de bijstand die UNIFIL de Libanese strijdkrachten heeft verleend om het 
gehele Libanese grondgebied terug te brengen onder het gezag van de Libanese regering, zulks 
overeenkomstig Resolutie 1701 van de VN-Veiligheidsraad. Andermaal bevestigt hij dat hij 
premier Siniora en de wettige en democratisch verkozen regering volledig steunt in hun streven 
om met alle politieke actoren in Libanon in gesprek te blijven en de omvangrijke taken die hun 
wachten, aan te pakken, met name de volledige uitvoering van Resolutie 1701 en de andere 
relevante resoluties van de VN-Veiligheidsraad, de oprichting van het speciale tribunaal voor 
Libanon krachtens Resolutie 1664 van de VN-Veiligheidsraad en de wederopbouw van het 
land." 
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LIBIË - Conclusies van de Raad 

De Raad nam de onderstaande conclusies aan: 

"De Raad van de Europese Unie spreekt zijn ernstige bezorgdheid uit over het onaanvaardbare 
vonnis van de strafrechter in Libië van 19 december 2006, waarbij vijf Bulgaarse verpleegkundigen 
en een Palestijnse arts die reeds bijna acht jaar gevangen zaten in verband met de hiv/aids-zaak in 
het ziekenhuis van Benghazi in 1999, in een nieuw proces schuldig bevonden en ter dood 
veroordeeld zijn. Dit vonnis gaat eerst en vooral voorbij aan sterke bewijzen van de onschuld van 
de verdachten, die zijn aangedragen door internationale deskundigen met wereldfaam. 

Voorts verklaart de Raad andermaal dat de EU principieel onder alle omstandigheden tegen de 
doodstraf gekant is. 

De Raad verwacht dat de gerechtelijke procedure met spoed volgens internationaal aanvaarde 
normen wordt afgewikkeld. 

Onder verwijzing naar zijn conclusies van 11 oktober 2004 verwacht de Raad van de Libische 
autoriteiten dat zij ervoor zullen zorgen dat deze zaak op een positieve, billijke en snelle wijze 
wordt opgelost, waarbij op korte termijn de gezondheidswerkers worden vrijgelaten. In die context 
kunnen de betrekkingen tussen de Europese Unie en Libië verder worden uitgebouwd. 

De Europese Unie blijft uiting geven aan haar medeleven en solidariteit met het lijden van de met 
hiv/aids besmette kinderen en hun familieleden in Benghazi. De Europese Unie herinnert aan het 
succes van het EU-actieplan voor Benghazi, dat als louter humanitaire maatregel is gelanceerd, 
alsmede aan de instelling van het Benghazi International Fund (het internationaal fonds voor 
Benghazi), dat klaar is om te worden geactiveerd." 
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DE DOODSTRAF 

Tijdens de lunch wisselden de ministers van gedachten over mogelijke verdere initiatieven van de 
Europese Unie voor een moratorium op de doodstraf in de internationale fora, waaronder de 
Verenigde Naties. 

De EU ijvert overeenkomstig de in 1998 vastgestelde richtsnoeren consequent voor de afschaffing 
van de doodstraf. In december 2006 heeft de EU in de Algemene Vergadering van de VN een 
verklaring over de doodstraf gepresenteerd die door 85 landen uit alle landengroepen werd 
ondertekend. In februari zal zij actief deelnemen aan het derdewereldcongres tegen de doodstraf in 
Parijs. 

DIVERSEN 

- Vrijhandelsonderhandelingen met de Golfstaten 

De Raad werd door Commissielid Peter Mandelson ingelicht over de onderhandelingen met de 
Samenwerkingsraad van de Golf over de oprichting van een vrijhandelszone EU-GCC. 

De Raad bevestigde het belang dat hij hecht aan een snelle en gunstige afwikkeling; het 
Commissielid verwacht dat de onderhandelingen zullen worden voltooid na een laatste 
gespreksronde in Brussel eind februari en voor de ministeriële bijeenkomst EU-GCC in mei. 

* 

* * 

IN DE MARGE VAN DE RAAD 

In de marge van de Raad werden de volgende bijeenkomsten gehouden: 

– eerste trojkabijeenkomst met Montenegro; 

 

– trojkabijeenkomst met de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa 
(OVSE) 
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ANDERE GOEDGEKEURDE PUNTEN 

Zie doc. 5462/07. 

 


