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Principalele rezultate ale Consiliului

Consiliul a dezbătut situația din Kârgâzstan ca urmare a confruntărilor violente care au avut loc în 
sudul acestei țări și a adoptat concluzii în care se subliniază necesitatea restabilirii ordinii publice 
și a creării de instituții democratice și în care este confirmată disponibilitatea UE de a oferi 
ajutoare umanitare de urgență.

Consiliul a organizat un schimb de opinii cu trimisul Cvartetului Internațional, dl Tony Blair, cu 
privire la situația din Gaza ca urmare a operației desfășurate de Israel împotriva flotilei în apele 
internaționale. Acesta a adoptat concluzii în care solicită o anchetă imediată, exhaustivă și 
imparțială, consideră că situația din Gaza este insuportabilă și îndeamnă la o modificare a politicii 
de izolare, precum și la deschiderea punctelor de trecere în vederea circulației ajutoarelor 
umanitare, mărfurilor și persoanelor. Consiliul a afirmat că UE este pregătită să contribuie la 
punerea în aplicare a unui mecanism care să permită reconstrucția Gazei și relansarea economiei 
acesteia.

Consiliul a luat în discuție programul nuclear al Iranului și a adoptat concluzii în care salută 
Rezoluția Consiliuliu de Securitate al ONU 1929, care impune o a patra serie de sancțiuni. Acesta 
a pregătit de asemenea dezbaterea șefilor de stat sau de guvern din cadrul Consiliului European de 
joi cu privire la măsurile de însoțire și sprijinire a rezoluției ONU.

Miniștrii au purtat discuții cu privire la Balcanii de Vest cu procurorul Tribunalului Penal 
Internațional pentru fosta Iugoslavie (TPII), dl Serge Brammertz. Consiliul a adoptat concluzii în 
care salută rezultatele reuniunii la nivel înalt consacrate Balcanilor de Vest, care a avut loc la 
Sarajevo la 2 iunie 2010, și în care reamintește angajamentul UE față de perspectiva europeană a
țărilor din Balcanii de Vest.

În concluziile sale, Consiliul ia act de faptul că Serbia și-a menținut cooperarea cu TPII, declară 
că miniștrii au convenit să înainteze Acordul de stabilizare și de asociere cu Serbia parlamentelor 
naționale pentru ratificare, ia act de cererea de aderare la UE prezentată de Serbia la 22 
decembrie 2009 și salută angajamentul acestei țări în favoarea integrării în UE. Aceasta își 
exprimă îngrijorarea față de situația politică din Albania; miniștrii au abordat și subiectul referitor 
la situația din Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei.

Miniștrii au dezbătut situația din Somalia și chestiunea actelor de piraterie și au ascultat o 
prezentare a contraamiralului Peter Hudson, fostul comandant al operației navale UE NAVFOR 
Atalanta. Consiliul a adoptat concluzii prin care a prelungit operația UE NAVFOR Atalanta cu doi 
ani suplimentari și a aprobat în principiu extinderea zonei de operații spre est și sud.

Miniștrii au examinat situația din Cuba în cadrul evaluării anuale a poziției comune a UE.

Consiliul a adoptat poziția UE în vederea reuniunii la nivel înalt a ONU privind obiectivele de 
dezvoltare ale mileniului care va avea loc la New York în septembrie. Acesta a abordat de 
asemenea egalitatea de gen și dezvoltarea.
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PARTICIPANȚI

Înaltul Reprezentant
Dna Catherine ASHTON Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și 

politica de securitate

Belgia:
Dl Steven VANACKERE Viceprim-ministru și Ministrul Afacerilor Externe și 

Reformelor Instituționale
Dl Olivier CHASTEL Secretar de Stat pentru Afaceri Externe, însărcinat cu 

pregătirea în vederea Președinției UE, Adjunctul 
Ministrului Afacerilor Externe

Dl Jean DE RUYT Reprezentant Permanent

Bulgaria:
Dl Nickolay MLADENOV Ministrul Afacerilor Externe

Republica Cehă:
Dl Jan KOHOUT Viceprim-ministru, Ministrul Afacerilor Externe
Dl Viteslav GREPL Director general, Ministerul Afacerilor Externe

Danemarca:
Dna Lene ESPERSEN Ministrul Afacerilor Externe
Dl Søren PIND Ministrul Dezvoltării și Cooperării

Germania:
Dl Guido WESTERWELLE Ministrul Afacerilor Externe
Dl Dirk NIEBEL Ministrul Cooperării Economice și Dezvoltării
Dl Werner HOYER Secretar de Stat, Ministerul Federal al Afacerilor Externe

Estonia:
Dl Urmas PAET Ministrul Afacerilor Externe

Irlanda:
Dl Micheál MARTIN Ministrul Afacerilor Externe
Dl Peter POWER Ministru adjunct pentru dezvoltarea teritoriilor de peste 

mări

Grecia:
Dl Dimitris DROUTSAS Ministrul Adjunct al Afacerilor Externe
Dl Spyros KOUVELIS Adjunctul Ministrului Afacerilor Externe

Spania:
Dl Miguel Ángel MORATINOS CUYAUBÉ Ministrul Afacerilor Externe și al Cooperării
Dl Diego LÓPEZ GARRIDO Secretar de stat pentru Uniunea Europeană
Dna Soraya RODRÍGUEZ Secretar de stat pentru cooperare internațională

Franța:
Dl Bernard KOUCHNER Ministrul Afacerilor Externe și Europene
Dl Alain JOYANDET Secretar de stat pentru cooperare și francofonie

Italia:
Dl Franco FRATTINI Ministrul Afacerilor Externe
Dl Ferdinando NELLI FEROCI Reprezentant Permanent

Cipru:
Dl Marcos KYPRIANOU Ministru al afacerilor externe
Dl Andreas MAVROYIANNIS Reprezentant Permanent

Letonia:
Dl Aivis RONIS Ministrul Afacerilor Externe
Dna Elita KUZMA Ambasador, Ministerul Afacerilor Externe

Lituania:
Dl Audronius AŽUBALIS Ministrul Afacerilor Externe
Dl Evaldas IGNATAVICIUS Ministrul adjunct al Ministerului Afacerilor Externe

Luxemburg:
Dl Jean ASSELBORN Viceprim-ministru, Ministrul Afacerilor Externe și 

Imigrației
Dna Marie-Josée JACOBS Ministru pentru cooperare pentru dezvoltare și acțiunea 

umanitară
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Ungaria:
Dl János MARTONYI Ministrul Afacerilor Externe
Dl Gábor IVÁN Reprezentant Permanent

Malta:
Dl Tonio BORG Viceprim-ministru, Ministrul Afacerilor Externe

Țările de Jos:
Dl Maxime VERHAGEN Ministrul Afacerilor Externe
Dl Tom de BRUIJN Reprezentant Permanent

Austria:
Dl Michael SPINDELEGGER Ministrul Federal al Afacerilor Europene și Internaționale
Dl Hans-Dietmar SCHWEISGUT Reprezentant Permanent

Polonia:
Dl Radoslaw SIKORSKI Ministrul Afacerilor Externe
Dl Pawel WOJCIECHOWSKI Subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

Portugalia:
Dl Luis AMADO Ministrul Afacerilor Externe
Dl Pedro LOURTIE Secretar de stat pentru Uniunea Europeană

România:
Dl Teodor BACONSCHI Ministrul Afacerilor Externe
Dl Doru COSTEA Secretar de stat pentru afaceri globale

Slovenia:
Dl Samuel ŽBOGAR Ministrul Afacerilor Externe
Dna Dragoljuba BENČINA Secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

Slovacia:
Dl Miroslav LAJČÁK Ministrul Afacerilor Externe
Dna Olga ALGAYEROVA Secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

Finlanda:
Dl Alexander STUBB Ministrul Afacerilor Externe
Dl Paavo VÄYRYNEN Ministrul Comerțului Exterior și al Dezvoltării

Suedia:
Dl Carl BILDT Ministrul Afacerilor Externe
Dna Gunilla CARLSSON Ministrul cooperării internaționale pentru dezvoltare

Regatul Unit:
Dl William HAGUE Ministrul Relațiilor Externe
Dl Andrew MITCHELL Secretar de stat, Ministerul Dezvoltării Internaționale

Comisia:
Dl Andris PIEBALGS Membru
Dl Štefan FÜLE Membru
Dna Kristalina GEORGIEVA Membru
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PUNCTE DEZBĂTUTE

OBIECTIVELE DE DEZVOLTARE ALE MILENIULUI

Consiliul (miniștrii dezvoltării) a organizat un schimb de opinii în vederea pregătirii reuniunii 
plenare la nivel înalt a ONU care va avea loc la New York între 20-22 septembrie pentru a revizui 
punerea în aplicare a Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului (ODM) ale ONU.

Acesta a aprobat concluziile de stabilire a poziției UE în cadrul respectivei reuniuni.

ODM reprezintă prima serie de obiective de dezvoltare comune convenite la nivel internațional. În 
anul 2000, liderii mondiali au convenit să întreprindă acțiuni decisive de luptă împotriva sărăciei în 
diferitele sale forme la nivel mondial până în 2015 prin intermediul unor obiective măsurabile, cu 
termene precise. La numai cinci ani de la atingerea termenului, obiectivul acestora în cadrul 
reuniunii de la New York va fi demararea unei examinări complete a succeselor și lacunelor și 
obținerea unui acord asupra unei acțiuni concrete în scopul accelerării lucrărilor în curs.

Din 2000, UE și-a dublat asistența oficială pentru dezvoltare pentru a promova atingerea ODM-
urilor. În 2009, aceasta a oferit 49 de miliarde EUR, ceea ce reprezintă mai mult decât jumătate din 
ajutorul global pentru dezvoltare.

Un plan de acțiune al UE privind egalitatea de gen și responsabilizarea femeilor în contextul 
dezvoltării este anexat la concluziile Consiliului.

Concluziile figurează în documentul 10830/10.
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EGALITATEA DE GEN ȘI DEZVOLTAREA

Consiliul (miniștrii dezvoltării) a organizat un scurt schimb de opinii consacrat egalității de gen și 
politicii de dezvoltare, aprobând planul de acțiune al UE privind egalitatea de gen și 
responsabilizarea femeilor în contextul dezvoltării.

Planul de acțiune, care acoperă perioada 2010-2015, poate fi găsit în anexa la documentul 10830/10.
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AFRICA DE EST - PIRATERIA DIN LARGUL COASTELOR SOMALIEI

Cu ocazia sesiunii sale consacrate dezvoltării, Consiliul a analizat situația în Africa de Est, ca 
urmare a unei vizite a Înaltului Reprezentant la sfârșitul lunii mai, și a examinat pe scurt moduri de 
soluționare a cauzelor profunde ale pirateriei în regiune.

Consiliul a confirmat sprijinul său pentru o abordare cuprinzătoare a situației din regiune, care să 
facă legătura între politica de securitate și dezvoltare, între statul de drept și respectarea drepturilor 
omului, între aspectele legate de egalitatea de gen și dreptul umanitar internațional.

UE a angajat 215,4 milioane EUR ca ajutor pentru dezvoltare acordat Somaliei prin intermediul 
Fondului european de dezvoltare pentru perioada 2008-2013. Programul de ajutor pentru dezvoltare 
al Comisiei Europene consacrat Somaliei (care include toate regiunile din sudul și centrul Somaliei, 
Puntland și Somaliland) cuprinde 87 de proiecte și dispune de un buget de aproximativ 180 de 
milioane EUR. Principalele domenii ale cooperării pentru dezvoltare sunt guvernanța, securitatea și 
sprijinirea societății civile, educația, sectoarele producției și dezvoltarea rurală. Ajutorul umanitar al 
UE s-a ridicat la 45,8 milioane EUR în 2008.

Miniștrii afacerilor externe au dezbătut situația din Somalia în cursul unui prânz cu contraamiralul 
Peter Hudson, fostul comandant al operației navale a UE, UE NAVFOR Atalanta.

Consiliul a adoptat următoarele concluzii privind pirateria în largul coastelor Somaliei:

,,Consiliul ia act cu preocupare de impactul persistent al pirateriei în largul coastelor Somaliei 
asupra securității maritime internaționale, asupra activităților economice și a securității țărilor din 
regiune. Consiliul își reafirmă hotărârea de a intensifica implicarea generală a UE în vederea 
consolidării capacității regionale de combatere a pirateriei.

Consiliul salută succesele înregistrate de operația Atalanta în ceea ce privește descurajarea, 
prevenirea și perturbarea activitățile piraților și, în special, în ceea ce privește protejarea 
Programului alimentar mondial și a transporturilor Misiunii Uniunii Africane în Somalia 
(AMISOM). Consiliul este de acord cu prelungirea operației pentru încă doi ani, până în decembrie 
2012. Consiliul intenționează desfășurarea unei dezbateri strategice cu privire la operație la 
începutul toamnei, în cadrul implicării cuprinzătoare a UE în regiune. De asemenea, Consiliul este 
de acord, în principiu, cu extinderea zonei de operații spre est și sud, în răspuns la extinderea razei 
de acțiune a atacurilor piraților. Acesta încurajează energic comunitatea maritimă internațională să 
promoveze în continuare respectarea deplină a celor mai bune practici recomandate, în vederea 
creșterii în continuare a capacității sale de îndeplinire a responsabilității privind menținerea 
securității navelor proprii.
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Consiliul salută implicarea actuală a Înaltului Reprezentant în ceea ce privește țările din regiune, în 
vederea promovării dezvoltării cooperării regionale în combaterea pirateriei. De asemenea, acesta 
salută conferința ministerială regională privind pirateria, convocată de Înaltul Reprezentant în 
Seychelles la 21 mai, în sprijinul procesului de dezvoltare a unor soluții regionale. Consiliul 
reafirmă angajamentul UE de a ajuta țările din regiune în vederea consolidării capacităților acestora 
de a facilita urmărirea în justiție și arestarea persoanelor suspectate de piraterie, în conformitate cu 
legislația internațională privind drepturile omului în vigoare. Consiliul salută cooperarea dintre 
Kenya și Seychelles și invită celelalte țări din regiune să se alăture acestor eforturi. Consiliul 
încurajează eforturile actuale depuse de Înaltul Reprezentant în vederea identificării unor soluții 
durabile în vederea evitării impunității pentru săvârșirea infracțiunilor de piraterie și așteaptă cu 
interes progrese concrete în acest sens. UE este pregătită să continue cooperarea cu comunitatea 
internațională într-o manieră coerentă, în special cu Grupul de contact pentru combaterea pirateriei 
în largul coastelor Somaliei și așteaptă cu interes raportul elaborat în acest sens de Secretariatul 
General al Organizației Națiunilor Unite, conform solicitării din Rezoluția 1918 a Consiliului de 
Securitate al ONU.

Consiliul subliniază că o soluție de durată la amenințarea pirateriei în largul coastelor Somaliei și în 
zona Golfului Aden poate fi găsită doar prin valorificarea asumării responsabilității de către 
Somalia și prin abordarea provocărilor subiacente privind securitatea și dezvoltarea în Somalia.

Reamintind concluziile sale adoptate în iulie și decembrie 2009, Consiliul își reafirmă angajamentul 
pentru o abordare cuprinzătoare cu privire la criza din Somalia. Acesta își reafirmă sprijinul pentru 
procesul de la Djibouti, pentru guvernul federal de tranziție și salută acordul semnat de acest guvern 
și Puntland, inclusiv memorandumul de înțelegere din aprilie 2010 privind pirateria, precum și 
acordul din martie 2010 cu Ahlu Sunna Wal´Jamaa. De asemenea, Consiliul salută rezultatele 
conferinței de la Istanbul și activitățile desfășurate de reprezentantul special al Secretarului General 
al ONU (UNSRSG), Ould Abdallah. Consiliul încurajează implicarea constructivă continuă a 
tuturor regiunilor din Somalia. Bazându-se pe documentul Consiliului din 2009 „Politica UE 
privind Cornul Africii - către o strategie globală a UE” și pe comunicarea Comisiei privind Cornul 
Africii din 2006, Consiliul invită Înaltul Reprezentant și Comisia să formuleze propuneri pentru o 
strategie globală a UE în ceea ce privește relațiile cu Cornul Africii, ca fundament al unei cooperări 
continue cu partenerii regionali.”
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GAZA - Concluziile Consiliului

Consiliul a discutat situația referitoare la Gaza și a adoptat următoarele concluzii:

„1. UE regretă profund pierderea de vieți omenești în timpul operației militare israeliene în 
apele internaționale împotriva flotilei care se îndrepta spre Gaza și condamnă recurgerea la 
violență. Consiliul consideră că este esențial să se efectueze o anchetă imediată, completă 
și imparțială privind aceste evenimente și circumstanțele în care s-au produs. Pentru a 
atrage încrederea comunității internaționale, această anchetă ar trebui să includă o 
participare internațională credibilă.

2. Situația din Gaza rămâne intolerabilă. Continuarea politicii de închidere este inacceptabilă 
și neproductivă din punct de vedere politic. UE solicită o schimbare urgentă și 
fundamentală a politicii, care să conducă la o soluție durabilă a situației din Gaza. În 
conformitate cu Rezoluția 1860 a CSONU, UE își reiterează îndemnul pentru o deschidere 
imediată, durabilă și necondiționată a punctelor de trecere pentru a permite trecerea 
ajutorului umanitar, a mărfurilor și a persoanelor înspre și dinspre Gaza, inclusiv a 
mărfurilor din Cisiordania. Consiliul solicită găsirea unei soluții care să țină seama de 
preocupările legitime ale Israelului privind securitatea, inclusiv încetarea tuturor actelor de 
violență și a contrabandei cu arme în Gaza.

3. Consiliul deplânge recurgerea continuă la atacurile cu rachete. Toate persoanele 
responsabile trebuie să întreprindă măsuri imediate și concrete pentru a stopa și a preveni 
asemenea acte de violență. Consiliul solicită celor care l-au răpit și îl țin în detenție pe 
soldatul israelian Gilad Shalit să îl elibereze fără întârziere. De asemenea, Hamas trebuie 
să permită accesul necondiționat al CICR și să pună capăt obstrucționării operațiunilor 
desfășurate de ONG-uri și de agențiile ONU în Gaza.

4. UE este dispusă să contribuie la punerea în aplicare a unui mecanism întemeiat pe Acordul 
din 2005 privind circulația și accesul, care ar permite reconstrucția Gazei și redresarea 
economiei sale. În acest scop, principalul obiectiv ar trebui să fie un acces deplin și regulat 
pe cale terestră, și posibil marină, pe baza unei liste de mărfuri interzise, asigurându-se în 
același timp un control strict al destinației mărfurilor importate. În vederea obținerii de 
progrese pe teren, Înaltul Reprezentant va continua să colaboreze cu guvernul israelian, cu 
Autoritatea Palestiniană, cu membrii Cvartetului și cu alte părți relevante în regim de 
urgență și să prezinte opțiunile Uniunii Europene în vederea următorului Consiliul Afaceri 
Externe.

5. Consiliul reamintește concluziile sale din decembrie 2009. UE subliniază importanța vitală 
a continuării discuțiilor indirecte în vederea reluării negocierilor directe care ar trebui să 
conducă la un acord negociat între părți în termen de 24 de luni. Trebuie intensificate toate 
eforturile pentru a se ajunge la reconcilierea palestiniană sub conducerea președintelui 
Mahmoud Abbas. Consiliul recunoaște eforturile Egiptului în această privință.”
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BALCANII DE VEST - Concluziile Consiliului

Consiliul a dezbătut chestiunea Balcanilor de Vest - inclusiv o prezentare în cursul unui prânz a dlui 
Serge Brammertz, procuror al Tribunalului penal internațional pentru Fosta Iugoslavie (TPII) - și a
adoptat următoarele concluzii:

,,REUNIUNEA DE LA SARAJEVO

Consiliul salută rezultatele reuniunii la nivel înalt privind Balcanii de Vest, organizată de 
președinția Consiliului și prezidată de Ministrul de Externe al Spaniei, domnul Moratinos, care a 
avut loc la 2 iunie 2010 la Sarajevo pentru a marca cea de a zecea aniversare a reuniunii la nivel 
înalt de la Zagreb și își exprimă aprecierea pentru participarea tuturor partenerilor. Consiliul 
așteaptă cu interes acțiunile oportune care vor fi întreprinse în urma reuniunii.

Reamintind concluziile sale din 7-8 decembrie 2009, Consiliul reafirmă angajamentul clar al UE 
față de perspectiva europeană a țărilor din Balcanii de Vest, în conformitate cu Agenda de la 
Salonic și cu consensul reînnoit privind extinderea și așteaptă cu interes trecerea la etapele 
următoare ale procesului. Acesta reamintește faptul că evoluția fiecărei țări înspre Uniunea 
Europeană depinde de eforturile individuale ale acesteia de a îndeplinii criteriile de la Copenhaga și 
condițiile Procesului de stabilizare și asociere.

Consiliul salută angajamentul Balcanilor de Vest în ceea ce privește intensificarea ritmului 
reformelor în domeniile-cheie. Acesta subliniază că este important să se răspundă provocărilor care 
urmează, în special celor din domeniul statului de drept, inclusiv lupta împotriva corupției și a 
criminalității organizate.

Consiliul salută angajamentul Balcanilor de Vest în ceea ce privește continuarea consolidării 
cooperării regionale pe baza principiului integrării și al responsabilității regionale. Acesta salută 
lăudabilele inițiative recente în ceea ce privește reconcilierea și încurajează continuarea eforturilor 
în acest scop. Consiliul reamintește importanța cooperării regionale și a relațiilor de bună vecinătate 
și încurajează toate părțile implicate să abordeze chestiunile rămase nesoluționate cu țările vecine.

Reamintind concluziile sale anterioare potrivit cărora UE sprijină cu fermitate obiectivul abolirii 
regimului vizelor pentru toate țările din Balcanii de Vest, precum și declarația comună a 
Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009, Consiliul salută progresele 
înregistrate de Albania și de Bosnia și Herțegovina în îndeplinirea criteriilor pentru liberalizarea 
vizelor, astfel cum s-a subliniat în propunerea Comisiei din 27 mai 2010 de decizie a Parlamentului 
European și a Consiliului de modificare a Regulamentului 539/2001, astfel cum se aplică în statele 
membre. Consiliul și Parlamentul European vor lua o decizie de îndată ce Comisia va aprecia că 
toate criteriile de referință rămase au fost îndeplinite și din perspectiva acestei aprecieri.
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SERBIA

Ca urmare a ultimului raport al procurorului TPII, Consiliul ia act de faptul că Serbia și-a menținut 
cooperarea cu tribunalul în vederea obținerii unor noi rezultate pozitive.

Consiliul încurajează Serbia să urmeze recomandările procurorului.

Reamintind concluziile Consiliului din 29 aprilie 2008 și 7-8 decembrie 2009, miniștrii au convenit 
să prezinte Acordul de stabilizare și de asociere parlamentelor lor naționale în vederea ratificării.

Consiliul subliniază faptul că cooperarea deplină cu TPII rămâne un element esențial al Acordului 
de stabilizare și de asociere.

Consiliul a luat act de faptul că Serbia și-a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană la 22 
decembrie 2009 și a salutat angajamentul Serbiei față de integrarea în UE. Consiliul a decis să 
revină asupra cererii de aderare.

* * *

În ceea ce privește Serbia, reamintind decizia sa din 29 aprilie 2008 și având în vedere eforturile 
depuse de autoritățile Serbiei în cooperare cu TPII în vederea obținerii unor noi rezultate pozitive, 
Consiliul a decis că ar trebui să înceapă procedurile de ratificare a Acordului de stabilizare și de 
asociere. 

ALBANIA

Consiliul este în continuare preocupat de situația politică din Albania în urma alegerilor generale 
din 28 iunie 2009. Acesta salută revenirea opoziției în parlament, legată de inițiativa de facilitare 
formulată de membrii Parlamentului European Daul și Schulz, în numele grupurilor lor politice, 
care a fost susținută de Înaltul Reprezentant și de comisarul Füle. Este timpul să se găsească o 
soluție la criza actuală, pe o bază care să se dovedească viabilă pe termen lung.

Consiliul regretă, totuși, faptul că inițiativa de facilitare nu a întrunit încă susținerea necesară care 
să permită guvernului albanez și opoziției să își depășească diferențele de opinie. Consiliul reafirmă 
faptul că guvernul albanez împreună cu opoziția au responsabilitatea de a găsi rapid, în mod 
transparent și cu respectarea deplină a Constituției albaneze, soluțiile și căile de urmat necesare țării 
în drumul său către UE.
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Consiliul încurajează Albania să continue în mod activ reformele necesare pentru o punere în 
aplicare fără obstacole și rapidă a Acordului de stabilizare și de asociere, ținând seama de 
prioritățile Parteneriatului european și își reafirmă sprijinul față de perspectiva europeană a acestei 
țări.

Consiliul reamintește că cererea Albaniei de aderare la UE, depusă în aprilie 2009, va fi examinată 
în conformitate cu principiile stabilite în Tratatul UE, cu criteriile definite de Consiliul European de 
la Copenhaga din 1993, precum și cu Concluziile Consiliului European din decembrie 2006 
referitoare la consensul reînnoit privind extinderea. Consiliul este de acord să revină asupra acestei 
chestiuni după ce Comisia își va fi prezentat avizul.”

IRAN - Concluziile Consiliului

Consiliul a adoptat următoarele concluzii:

,,Consiliul salută adoptarea Rezoluției 1929 a Consiliului de Securitate al ONU. Această rezoluție 
evidențiază îngrijorarea profundă a comunității internaționale față de programul nuclear iranian. 
Oferta de negociere se află în continuare pe masa negocierilor. Consiliul își reiterează sprijinul 
pentru o soluție negociată și pentru eforturile depuse de Înaltul Reprezentant al UE, dna Catherine 
Ashton, pentru a întâlni pe omologii săi iranieni și a discuta programul lor nuclear și alte chestiuni 
de interes comun.

Consiliul a dezbătut această chestiune și a pregătit următorul Consiliu European în cursul căruia va 
fi abordată chestiunea adoptării măsurilor ferme de însoțire și sprijinire a rezoluției Consiliului de 
Securitate al ONU.”

MUNCA COPIILOR - Concluziile Consiliului

Consiliul a adoptat următoarele concluzii:

,,1. 12 iunie este ziua internațională împotriva muncii copiilor. În această zi, comunitatea 
internațională, în baza convingerii ferme că persoanele vulnerabile trebuie protejate, iar 
tinerii au dreptul la un viitor, celebrează obiectivul nostru comun de a trăi într-o lume în 
care copiii să nu fie constrânși să muncească. Deși în perioada 2000-2004, la nivel 
mondial, s-a înregistrat o diminuare a muncii copiilor, de atunci, această tendință pozitivă a 
încetinit.
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2. Consiliul își exprimă îngrijorarea profundă față de faptul că peste 200 de milioane de copii 
muncesc în prezent, mai mult de jumătate dintre aceștia muncind în condiții periculoase. 
Consiliul își reafirmă angajamentul față de apărarea și promovarea drepturilor copiilor, 
inclusiv dreptul copiilor la educație și la o viață lipsită de constrângerea de a munci.

3. Consiliul salută cu fermitate documentul „Lupta împotriva muncii copiilor” pregătit de 
Comisie, ca urmare a discuțiilor purtate în cadrul Consiliului în mai 2008. Consiliul 
sprijină concluzia studiului Comisiei, potrivit căreia eforturile UE în vederea eliminării 
muncii copiilor pot fi accelerate, în baza unei abordări politice cuprinzătoare. Consiliul este 
de acord cu Comisia asupra faptului că instrumentele de care dispun UE și statele membre 
- în special dialogul politic, alături de cooperarea pentru dezvoltare și stimulentele 
comerciale, pot fi folosite pentru a contribui mai eficient la obiectivul internațional stabilit 
de eliminare a celor mai grave forme de muncă a copiilor până în 2016 și de eradicare, în 
final, a tuturor formelor de muncă a copiilor dacă acestea sunt aplicate într-un mod 
complementar și ca parte a unui cadru politic mai larg, care se concentrează pe dezvoltare 
și pe eradicarea sărăciei.

4. Consiliul este perfect conștient de rolul și responsabilitățile care îi revin UE în lupta pentru 
eradicarea muncii copiilor și este de acord să ia o serie de măsuri suplimentare pentru a 
spori contribuția sa la realizarea acestui obiectiv. Sunt necesare eforturi deosebite pentru 
contracararea tuturor formelor de discriminare care contribuie la fenomenul muncii 
copiilor și pentru a aborda munca periculoasă a copiilor în regiuni, sectoare și activități în 
cadrul cărora munca copiilor prevalează. Consiliul consideră că următoarele măsuri 
reprezintă un prim pas ca urmare a raportului Comisiei și va reveni asupra chestiunii.

5. Dialogul și afacerile multilaterale - promovarea drepturilor copiilor constituie o parte 
integrantă a politicii UE privind drepturile omului. Orientările UE pentru promovarea și 
protecția drepturilor copilului evidențiază necesitatea integrării acestor drepturi în cadrul 
politicii și acțiunii UE. Consiliul evidențiază faptul că eradicarea fenomenului muncii 
copiilor constituie o obligație legală bazată pe tratatele și convențiile internaționale, în 
special Convenția drepturilor copilului și Convențiile OIM 138 și 182. Consiliul invită ÎR, 
Comisia și statele membre ale UE să încurajeze în mod activ punerea eficientă în aplicare a 
acestor obligații în dialogul UE cu țările terțe.
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6. Consiliul reamintește faptul că cele mai grave forme de muncă a copiilor constituie o 
violență împotriva copiilor. Aceasta afectează copiii de vârste foarte mici și atrage după 
sine daune grave fizice și emoționale. Consiliul salută numirea de către Secretarul General 
al ONU a dnei Marta Santos Pais în funcția de Reprezentant Special pentru violența 
împotriva copiilor și se angajează să colaboreze cu domnia sa, în special în privința 
urmărilor raportului Secretarului General al ONU privind munca copiilor, prezentat în 
cadrul ultimei sesiuni a Adunării Generale a ONU, precum și a rezoluției adoptate de 
Adunarea Generală. Consiliul subliniază necesitatea utilizării în mod eficient a sistemului 
multilateral și a parteneriatelor existente, recunoscând, în același timp, rolul principal al 
OIM în combaterea fenomenului muncii copiilor.

7. Cooperarea pentru dezvoltare - Cooperarea pentru dezvoltare în rândul donatorilor UE 
reprezintă o contribuție importantă în cadrul eforturilor de combatere a muncii copiilor. 
Consiliul ia act de faptul că eradicarea muncii copiilor necesită o abordare holistică, 
inclusiv prin prevenire, și nu se referă doar la îmbunătățirea situației drepturilor omului, ci 
dă importante randamente sociale și economice și contribuie la eradicarea sărăciei și 
promovarea dezvoltării umane. Consiliul invită Comisia și statele membre să încurajeze 
țările partenere să adopte și să pună în aplicare planurile naționale de acțiune împotriva 
muncii copiilor, programe cu un calendar precis menite să pună capăt celor mai grave 
forme de muncă a copiilor cel mai târziu până în 2016, să includă munca copiilor în 
programele naționale de muncă decentă ale OIM și în cadrul strategiilor regionale de 
combatere a formelor transfrontaliere de muncă a copiilor.

8. Consiliul invită Comisia și statele membre să colaboreze cu țările partenere pentru a se 
asigura că drepturile copiilor, inclusiv lupta împotriva muncii copiilor atunci când este 
cazul, sunt integrate în strategiile de reducere a sărăciei și se adresează tuturor sectoarelor 
relevante. Consiliul salută includerea unei cereri specifice de propuneri privind munca 
copiilor în cadrul programului tematic „Investește în oameni”.
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9. Consiliul reafirmă concluziile sale din decembrie 2009 privind drepturile omului și 
democrația în țările terțe, în care și-a exprimat sprijinul deplin pentru activitatea 
Reprezentantului Special al ONU pentru afaceri și drepturile omului. Adoptând măsurile 
necesare punerii în aplicare a cadrului propus al ONU privind mediul de afaceri și 
drepturile omului, Uniunea Europeană ar avea, de asemenea, o contribuție semnificativă la 
lupta împotriva muncii copiilor. Consiliul își afirmă, de asemenea, sprijinul față de 
Declarația tripartită a OIM, inițiativa „Global Compact” a ONU și orientările OCDE 
pentru companiile multinaționale. Consiliul ar saluta o viitoare Comunicare a Comisiei 
privind responsabilitatea socială a întreprinderilor, care să abordeze chestiunile afacerilor 
și drepturilor omului în contextul global și să acorde considerația necesară muncii copiilor. 
În acest context, Consiliul invită Comisia să organizeze o conferință a părților implicate cu 
reprezentanții comunității de afaceri, ai societății civile, ai organizațiilor internaționale, ai 
instituțiilor europene, precum și ai statelor membre, pentru a discuta despre progresele 
înregistrate și măsurile care mai trebuie luate în viitor.

9a. Consiliul ar saluta orientările viitoare ale Comisiei cu privire la achizițiile responsabile și 
încurajează autoritățile responsabile cu achizițiile să utilizeze posibilitățile existente pentru 
a ține seama, inter alia, de considerentele sociale în diferitele etape ale procesului de 
achiziții, ori de câte ori este posibil și relevant pentru achizițiile individuale.

10. Stimulentele comerciale - Consiliul subliniază importanța SPG + în promovarea dezvoltării 
durabile și a bunei guvernanțe, inclusiv a punerii în aplicare a convențiilor OIM 138 și 182. 
În acest scop, Consiliul invită Comisia să îmbunătățească schema SPG în contextul 
viitoarei revizuiri a regulamentului SPG.

11. Consiliul invită Comisia să studieze și să raporteze, înainte de sfârșitul anului 2011, cele 
mai grave forme de muncă a copiilor și de comerț legat de aceasta, luând în considerare 
experiența internațională și opiniile organizațiilor internaționale competente.”
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HAITI ȘI RĂSPUNSUL ÎN CAZ DE DEZASTRE

Consiliul a organizat un schimb de opinii cu privire la Haiti și la răspunsul în caz de dezastre, 
cuprinzând o prezentare din partea Înaltului Reprezentant și a dnei Kristalina Georgieva, Comisarul 
pentru ajutor umanitar, pe baza scrisorii lor comune adresate membrilor Consiliului. Acestea au 
subliniat că răspunsul statelor membre și al instituțiilor UE la cutremurul din Haiti a fost rapid, de 
mare amploare și global și au remarcat importanța de a se utiliza în viitor actualele structuri și de a 
se îmbunătăți în continuare vizibilitatea și disponibilitatea.

CUBA

În cursul prânzului lor de lucru, miniștrii au examinat situația din Cuba în cadrul evaluării anuale a 
poziției comune a UE. Aceștia au avut un schimb de opinii pe baza raportului stabilit în cadrul 
reuniunii ministeriale UE-Cuba care a avut loc la 10 iunie și au convenit să abordeze această 
chestiune în viitorul apropiat.

PROCESUL DE LA CORFU

Consiliul a organizat un schimb de opinii cu privire la procesul de la Corfu referitor la securitatea 
europeană în perspectiva reuniunii ministeriale informale a OSCE care va avea loc în iulie și a unui 
eventual summit al OSCE mai târziu anul acesta.
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ALTE CHESTIUNI

Kârgâzstan - Concluziile Consiliului

Consiliul a discutat evenimentele recente din Kârgâzstan și a adoptat următoarele concluzii:

„Consiliul își exprimă profunda îngrijorare cu privire la confruntarea violentă care a avut loc în 
sudul Kârgâzstanului, care a dus deja la un număr important de pierderi de vieți umane. Consiliul 
exprimă sincere condoleanțe familiilor victimelor.

Consiliul subliniază necesitatea restabilirii ordinii publice și a respectării statului de drept, insistă 
asupra faptului că violența și toate provocările ar trebui să înceteze imediat și solicită tuturor 
părților să dea dovadă de reținere. Dialogul trebuie restabilit, această necesitate fiind o prioritate.

Consiliul insistă asupra necesitătii continuării procesului politic în vederea construirii instituțiilor 
democratice în Kârgâzstan, în special prin referendumul cu privire la o nouă constituție și cu privire 
la alegeri anticipate, astfel cum a anunțat guvernul provizoriu. Acest proces reprezintă cea mai bună 
șansă pentru a asigura pacea, stabilitatea instituțională, dialogul deschis, statul de drept și 
democrația pentru populația Kârgâzstanului.

Consiliul confirmă disponibilitatea UE de a răspunde celor mai urgente nevoi umanitare ale 
populației afectate. O decizie de finanțare de urgență va fi luată de către Comisie. Consiliul solicită 
tuturor părților implicate, precum și țărilor vecine, să ia măsurile adecvate pentru a asigura accesul 
la populația vulnerabilă și să contribuie, după caz, la punctele și coridoarele de sprijin umanitar, în 
deplină conformitate cu dreptul internațional.

Consiliul salută strânsa coordonare dintre Uniunea Europeană, OSCE și Organizația Națiunilor 
Unite și eforturile celor trei trimiși speciali. Consiliul solicită, de asemenea, Înaltului Reprezentant 
să mențină relații strânse cu OSCE, ONU și alți actori adecvați.”
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REUNIUNI ȘI EVENIMENTE ÎN MARJA CONSILIULUI

Următoarele reuniuni și evenimente au avut loc în marja reuniunii Consiliului:

Luni, 14 iunie 2010

– Consiliul de cooperare cu Consiliul de Cooperare al Golfului

– Consiliul de asociere cu Muntenegru

Marți, 15 iunie 2010

– ECOWAS ministerial

– Consiliul de cooperare cu Algeria

– Consiliul de asociere cu Libanul

– Consiliul de cooperare cu Ucraina

– Consiliul de cooperare cu Moldova
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ALTE PUNCTE APROBATE

AFACERI EXTERNE

Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite - prioritățile UE

Consiliul a aprobat prioritățile UE în ceea ce privește pacea și securitatea, mediul, dezvoltarea 
durabilă și drepturile omului pentru cea de a 65-a sesiune a Adunării Generale a Organizației 
Națiunilor Unite care va începe în septembrie (10170/10).

Tratatul de la Lisabona reafirmă angajamentul UE față de principiile Cartei ONU, făcând apel la 
găsirea de soluții multilaterale la problemele și la provocările cu care se confruntă împreună. Pentru 
a contribui la realizarea acestui obiectiv, UE va continua să depună eforturi în sensul construirii 
unui sistem multilateral mai puternic, în special în vederea consolidării reprezentativității, a 
transparenței, a responsabilității, a eficienței și a eficacității Organizației Națiunilor Unite.

Tratatul privind comerțul cu arme

Consiliul a adoptat o decizie privind activitățile UE de susținere a procesului de pregătire a 
Conferinței ONU consacrată tratatului privind comerțul cu arme (documentul 8683/10).

Decizia vizează susținerea statelor membre ale ONU în procesul de dezvoltare și de îmbunătățire a 
expertizei naționale și regionale pentru a implementa controale eficace ale transferurilor de arme, 
astfel încât să se poată asigura faptul că viitorul tratat privind comerțul cu arme va fi cât se poate de 
eficace la intrarea sa în vigoare.

Aspectele principale și opțiunile de bază ale PESC - raportul anual pentru 2009

Consiliul a aprobat raportul anual pentru 2009 al Înaltului Reprezentant al Uniunii Europene pentru 
afaceri externe și politica de securitate către Parlamentul European privind aspectele principale și 
opțiunile de bază ale politicii externe și de securitate comună. Acesta este primul raport anual 
prezentat de Înaltul Reprezentant, dna Ashton, Parlamentului European.
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Revenind asupra anului 2009, raportul consideră proliferarea armelor de distrugere în masă, armele 
convenționale, terorismul, securitatea energetică, schimbările climatice și conflictele regionale drept 
amenințări majore pentru securitatea europeană și descrie măsurile adoptate pentru a face față 
acestor provocări.

De asemenea, acesta prezintă eforturile depuse de UE pentru a crea stabilitate în Europa și în afara 
sa prin diverse politici precum politica europeană de vecinătate și alte acorduri specifice; ilustrează 
contribuția UE la o ordine multilaterală mai eficace prin cooperarea sa cu alte organizații 
internaționale și regionale și explică rolul UE în cadrul promovării democrației, a drepturilor omului 
și a statului de drept.

În plus, raportul descrie tentativele întreprinse de UE pentru consolidarea relațiilor cu partenerii săi 
strategici precum Statele Unite, Federația Rusă, China, India, Mexic, Brazilia, Japonia, Canada și 
Africa du Sud și oferă o trecere în revistă a eforturilor UE în domeniile prevenirii conflictelor, 
consolidării și diversificării politicii de securitate și apărare comune (PSAC).

În ceea ce privește perspectivele pentru 2010, raportul evidențiază viitoarele provocări politice și 
răspunsurile pe care le UE le poate deja adopta pentru a le face față. În acest context, raportul indică 
în concluzie că, în ciuda progreselor înregistrate pentru asigurarea securității și prosperității în țările 
vecine, amenințările au crescut și rămân încă multe de făcut în aceste domenii.

Concluziile figurează în documentul 10659/10.

Relațiile cu Asia Centrală

Consiliul a aprobat un raport comun al Consiliului și al Comisiei cu privire la punerea în aplicare a 
strategiei UE pentru Asia Centrală.

În raport se afirmă că punerea în aplicare a strategiei a permis realizarea de progrese importante în 
ultimii trei ani în educație, dezvoltarea economică, comerț și investiții, energie și transporturi, 
politici de mediu, precum și în a face față amenințărilor și provocărilor comune. Au fost de 
asemenea luate inițiative importante de promovare a drepturilor omului, a statului de drept, a bunei 
guvernanțe și a democratizării.

Strategia UE pentru un nou parteneriat cu Asia Centrală, adoptată de Consiliul European în iunie 
2007, a făcut posibilă consolidarea relațiilor cu cele cinci țări din Asia Centrală: Kazahstan, 
Kârgâzstan, Tadjikistan, Turkmenistan și Uzbekistan.
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UE-Uzbekistan - Memorandum de înțelegere în domeniul energiei

Consiliul a aprobat textul unui memorandum de înțelegere privind cooperarea în domeniul energiei 
cu Uzbekistanul.

Memorandumul îi urmează strategiei unui nou parteneriat între UE și țările din Asia Centrală, 
adoptat de Consiliul European din iunie 2007, care a subliniat interesul comun de diversificare a 
rutelor de export, structurile cererii și ofertei, precum și a surselor de energie și de sprijinire a 
dezvoltării de structuri ale economiei de piață în Asia Centrală.

Acordul de parteneriat și cooperare cu Uzbekistan

Council a autorizat Comisia să deschidă negocieri cu privire la un acord de modificare a Acordului 
de parteneriat și cooperare al UE cu Uzbekistan.

Relațiile cu Caucazul de Sud - Concluziile Consiliului

Consiliul a adoptat următoarele concluzii:

„1. Consiliul reamintește concluziile sale din 8 decembrie 2009 prin care salută angajamentul 
exprimat de Armenia, Azerbaidjan și Georgia de a îmbunătăți relațiile pe care acestea le au 
cu UE în cadrul oferit de Parteneriatul estic, ca dimensiune estică specifică a politicii de 
vecinătate a Uniunii Europene.

2. Consiliul așteaptă cu interes începerea, în cursul lunii iulie 2010, a negocierilor cu privire la 
viitoarele acorduri de asociere, în vederea realizării asocierii politice și a integrării 
economice progresive a acestor țări în raport cu UE, inclusiv instituirea de zone de liber 
schimb complexe și cuprinzătoare (DCFTA), odată ce țările respective au îndeplinit 
condițiile necesare. Procesele de negociere se vor baza pe principiul integrării, al 
diferențierii, al condiționalității și al implicării comune. Consiliul subliniază că implicarea 
activă a țărilor partenere și angajamentul acestora față de principiile și valorile comune, 
inclusiv democrația, statul de drept și respectarea drepturilor omului și buna guvernanță, 
sunt esențiale pentru succesul negocierilor și punerea în aplicare a acestor acorduri 
ambițioase. UE își exprimă angajamentul de a acorda asistență în acest sens țărilor 
partenere.
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3. Consiliul ia act de faptul că recenta decizie privind instituirea noilor subcomitete în 
contextul acordurilor de parteneriat și cooperare în vigoare cu țările din Caucazul de Sud va 
determina extinderea considerabilă a dialogului sectorial și va contribui la progresul punerii 
în aplicare a planurilor de acțiune în cadrul politicii europene de vecinătate.

4. Consiliul recunoaște importanța majoră acordată de țările din Caucazul de Sud mobilității 
cetățenilor. Ținând seama de importanța unui mediu de securitate și în conformitate cu 
Programul de la Stockholm și cu Declarația comună a reuniunii la nivel înalt de la Praga 
privind Parteneriatul estic, UE este pregătită să promoveze mobilitatea cetățenilor țărilor din 
Caucazul de Sud și ai altor țări ale Parteneriatului estic prin facilitarea vizelor și prin 
acorduri de readmisie; odată ce aceste acorduri sunt încheiate și puse în aplicare cu succes, 
UE este pregătită să avanseze către un proces controlat, luând treptat măsuri în direcția 
liberalizării vizelor, ca obiectiv pe termen lung, pentru fiecare caz în parte, și să descrie 
condițiile pentru o mobilitate bine gestionată și sigură. În acest context, Consiliul a invitat 
Comisia să dezvolte, înainte de sfârșitul anului 2010, un plan privind modul în care să fie 
avansată cooperarea în acest domeniu.

5. Consiliul recunoaște că existența conflictelor afectează nu numai dezvoltarea politică și 
economică, ci și cooperarea regională și stabilitatea continentului european. În acest context, 
Consiliul își reiterează angajamentul de a susține procesele îndreptate spre soluționarea 
pașnică și durabilă a conflictelor în regiune și face apel la toate părțile să își ia angajamentul 
deplin în legătură cu aceste procese.

6. UE va continua să promoveze stabilitatea, prosperitatea și cooperarea pe întreg teritoriul 
Caucazului de Sud, inclusiv pe baza oportunităților oferite de cadrul multilateral al 
Parteneriatului estic, și își reafirmă angajamentul de a oferi asistență în acest sens Armeniei, 
Azerbaidjanului și Georgiei.”

Irak - misiunea integrată de sprijinire a statului de drept

Consiliul a adoptat o decizie de prelungire cu 24 de luni a Misiunii integrate a UE de sprijinire a 
statului de drept în Irak (EUJUST LEX Irak), de la 1 iulie 2010 la 30 iunie 2012.

Pe parcursul acestei perioade suplimentare, EUJUST LEX își va transfera treptat activitățile și 
structurile relevante în Irak, concentrându-se pe formarea specializată, dar menținând în același 
timp și activități în afara țării.
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Decizia prevede o valoare financiară de referință suplimentară de 17,5 milioane EUR.

Luând în considerare noile evoluții ale condițiilor de securitate din Irak și rezultatele activităților 
misiunii în Irak, Consiliul va examina rezultatele noului mandat și va decide cu privire la viitorul 
misiunii de după 30 iunie 2012.

Misiunea EUJUST LEX Irak a fost instituită prin Acțiunea comună 2005/190/PESC.

Republica Democratică Congo - misiunea de poliție a UE

Consiliul a adoptat o decizie de prelungire cu trei luni a misiunii de poliție a UE organizată pentru 
sprijinirea reformei sectorului de securitate în Republica Democratică Congo.

Această decizie prelungește misiunea, instituită prin Acțiunea comună 2007/405/PESC, de la 1 iulie 
2010 la 30 septembrie 2010, cu o valoare financiară de referință de 2,02 milioane EUR.

Comitetul politic și de securitate a aprobat această prelungire de trei luni la 13 aprilie, după 
consultarea autorităților congoleze și a celorlalte părți vizate.

Armele ușoare și armele de calibru mic - Raport anual

Consiliul a aprobat al nouălea raport anual privind contribuția Uniunii Europene la combaterea 
acumulării și proliferării cu caracter destabilizator a armelor ușoare și a armelor de calibru mic, 
prevăzut în Acțiunea comună 2002/589/PESC (9997/10).

Acesta a aprobat de asemenea un raport semestrial privind progresele înregistrate în ceea ce privește 
punerea în aplicare a strategiei UE în acest domeniu.

Armele de distrugere în masă - Rapoarte privind progresele înregistrate

Consiliul a aprobat un raport privind punerea în aplicare a strategiei UE de combatere a proliferării 
armelor de distrugere în masă, care cuprinde activitățile întreprinse în prima jumătate a anului 2010.
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Raportul, care acoperă prima jumătate a anului 2010, pune accentul pe acțiuni desfășurate în 
domenii prioritare precum:

– rolul UE în cadrul forurilor multilaterale privind dezarmarea și neproliferarea și al 
organizațiilor internaționale;

– sprijinul politic și financiar permanent care este adus proiectelor, mai ales programelor de 
asistență destinate țărilor terțe;

– cooperarea cu partenerii internaționali în scopul atingerii unei convergențe de opinii la 
scară mondială asupra necesității de promovare a tuturor obiectivelor cuprinse în tratatul de 
neproliferare a armelor nucleare;

– abordarea crizelor legate de proliferare, în toate regiunile lumii, pe care UE le consideră 
deosebit de îngrijorătoare;

– punerea în aplicare a listei de priorități aprobată de Consiliu în iunie 2008, precum și a 
„Noilor linii de acțiune ale Uniunii Europene privind combaterea proliferării armelor de 
distrugere în masă și a vectorilor acestora”, adoptate de Consiliu în decembrie 2008; și

– utilizarea eficientă a resurselor financiare pentru un impact maxim al activităților 
întreprinse de UE în acest domeniu.

Revizuirea măsurilor UE pentru combaterea terorismului.

Consiliul a efectuat o revizuire a listei persoanelor, grupurilor și entităților care intră sub incidența 
articolului 4 din Poziția comună 2001/931/PESC. Consiliul trebuie să efectueze această revizuire 
periodic, cel puțin de două ori pe an, pentru a se asigura că păstrarea respectivelor persoane, grupuri 
și entități pe listă este justificată.

– Consiliul a confirmat lista astfel cum figurează în anexa la Poziția comună 2009/468/PESC 
din 15 iunie 2009.
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COOPERAREA PENTRU DEZVOLTARE

Consiliul de Miniștri ACP-UE

Consiliul a luat act de pregătirile în vederea celei de a 35-a sesiuni comune a Consiliului de Miniștri 
ACP-UE, care va avea loc la Oagadugu, în Burkina Faso, la 21 și 22 iunie.

O a doua versiune revizuită a acordului de cooperare ACP-UE ar trebui să fie semnată cu această 
ocazie.

Diviziunea muncii la nivel transnațional - Concluziile Consiliului

Consiliul a adoptat concluziile prevăzute în documentul 10348/10.

Taxele și dezvoltarea - Cooperarea cu țările în curs de dezvoltare - Concluziile Consiliului

Consiliul a adoptat concluziile prevăzute în documentul 10349/10.

POLITICA COMERCIALĂ

Acordul comercial interimar cu Turkmenistan

Consiliul a adoptat o decizie de aprobare a încheierii unui acord interimar privind comerțul și 
aspectele legate de comerț între UE, Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului și 
Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Turkmenistan, pe de altă parte.



14.VI.2010

11022/10 28

RO

Antidumping - Tipuri de sisteme de scanare a încărcăturii din China - nitrat de amoniu din 
Ucraina 

Consiliul a adoptat regulamentele:

– de instituire a unei taxe antidumping definitive și de colectare definitivă a taxei provizorii 
instituite la importurile de anumite tipuri de sisteme de scanare a încărcăturii originare din 
China (doc. 9934/10);

– de impunere a unei taxe antidumping definitive și de percepere definitivă a taxei provizorii 
impuse la importurile de anumite sârme din molibden originare din China (doc. 9938/10); și

– de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de nitrat de amoniu originar 
din Ucraina ca urmare a  unei reexaminări în perspectiva expirării măsurilor antidumping 
efectuate în temeiul  Regulamentului 1225/2009 (doc. 10084/10 ).


