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BILAG I

ERKLÆRING OM FOREBYGGELSE AF SPREDNING
AF BALLISTISKE MISSILER

En styrkelse af de internationale standarder og politiske instrumenter til forebyggelse af en
spredning af masseødelæggelsesvåben og midler til affyring af sådanne våben er af afgørende
betydning for EU. Vi er fast besluttet på at bidrage til, at dette mål nås. Vi understreger, at
medlemsstaternes nationale eksportkontrol fortsat skal håndhæves strengt, og at de multilaterale
ordninger vedrørende ikke-spredning og eksportkontrol skal styrkes.

Med hensyn til spredning af ballistiske missiler, som udgør en særlig udfordring, mener vi, at vores
tilsagn bør suppleres med en global og multilateral strategi i overensstemmelse med konklusionerne
af 14. maj 2001 fra Rådet (almindelige anliggender).

Vi mener, at Den Europæiske Union, der er fast besluttet på, at de multilaterale instrumenter
vedrørende nedrustning og ikke-spredning skal styrkes, bør spille en førende rolle i denne indsats.

Vi opfordrer Rådet til straks at vedtage en fælles holdning om bekæmpelse af spredning af
ballistiske missiler på grundlag af en universel anvendelse af den internationale adfærdskodeks,
som MTCR-medlemmerne har foreslået. Dette initiativ kunne med tiden føre til, at der indkaldes til
en international konference.

Dette initiativ vil blive fortsat i fuld åbenhed med Den Europæiske Unions nøglepartnere.

________________________
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BILAG II

ERKLÆRING OM DEN TIDLIGERE JUGOSLAVISKE REPUBLIK MAKEDONIEN

Vi har koncentreret vores drøftelser om den aktuelle situation i Den Tidligere Jugoslaviske
Republik Makedonien.

Den højtstående repræsentant for FUSP har givet os en redegørelse for sit seneste besøg i Skopje
sammen med NATO's generalsekretær. Vi finder hr. Solanas beslutsomme optræden i den
nuværende krise meget prisværdig. Vi hilser samarbejdet med NATO og USA velkomment.

Vi gentager, at vi lægger meget stor vægt på ukrænkeligheden af de internationalt anerkendte
grænser i regionen og på Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens suverænitet og
territoriale integritet som én multietnisk stat.

Vi understreger på ny, at en politisk løsning er nødvendig. Dette indebærer:

– åbning af en reel dialog om alle de punkter, der er på dagsordenen, herunder
forfatningsmæssige spørgsmål; vi konstaterer med tilfredshed, at præsident Trajkovski og den
nationale samlingsregering er indstillet på at handle i overensstemmelse hermed. Vi opfordrer
dem indtrængende til at gøre konkrete fremskridt nu og ser frem til den rapport, som
premierminister Georgievski vil udarbejde til samlingen i Rådet (almindelige anliggender)
den 25. juni

– skabelse af en varig fred; det er bydende nødvendigt, at våbenhvilen opretholdes. Vi
fordømmer på det kraftigste enhver anvendelse af vold. Præsident Trajkovskis plan for
afvæbning, som regeringen har vedtaget, er et godt grundlag for fremskridt i denne retning. Vi
appellerer til alle demokratiske kræfter i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, til
nabolandene og til det internationale samfund om at stå sammen imod ekstremisme.

Det vil være nødvendigt straks at tage skridt til at konsolidere en våbenhvile.

Vi erklærer, at Den Europæiske Union er rede til at bygge videre på de fremskridt, der bliver gjort i
de igangværende drøftelser, og at involvere sig yderligere i at fremme den politiske dialog i Den
Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.

I den forbindelse har vi besluttet at udpege en repræsentant for EU for en begrænset periode med
placering i Skopje og med reference til den højtstående repræsentant. EU vil fortsat handle i nært
samarbejde med NATO og med de vigtigste berørte partnere og organisationer. Vi opfordrer Rådet
til at træffe passende foranstaltninger.

Vi erklærer, at EU fortsat vil kunne yde bistand til Den Tidligere Jugoslaviske Republik
Makedonien, hvis der i den politiske dialog nås til enighed om væsentlige reformer.

Vi bekræfter på ny, at EU er fast besluttet på at udøve sit ansvar. Sammen med vore vigtigste
partnere vil vi fremme stabiliteten, den demokratiske udvikling og fremgangen i regionen, navnlig
gennem stabiliserings- og associeringsprocessen og stabilitetspagten.

________________________
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BILAG III

DOKUMENTER FORELAGT FOR DET EUROPÆISKE RÅD I GÖTEBORG

•  Formandskabets rapport om debatten om EU's fremtid
(9520/01 + COR 1)

•  Rådets forberedelser til udvidelsen
(9518/01 + ADD 1 REV 1)

•  Meddelelse fra Kommissionen: "En bæredygtig udvikling i Europa for en bedre verden: En
EU-strategi for bæredygtig udvikling"
(9175/01)

•  Rapport fra Rådet (almindelige anliggender) om integration af miljøhensyn i de eksterne
politikker, der henhører under Rådet (almindelige anliggender)
(7791/01 + COR 1)

•  Rapport fra Rådet (det indre marked, forbrugerpolitik og turisme): Strategi for integration af
miljøbeskyttelse og bæredygtig udvikling i politikken vedrørende det indre marked
(8970/01)

•  Konklusioner fra Rådet (landbrug) om miljøintegration og bæredygtig udvikling i den fælles
landbrugspolitik (8486/01)

•  Konklusioner fra Rådet (fiskeri) om integration af miljøhensyn og bæredygtig udvikling i den
fælles fiskeripolitik
(7885/01 + COR 1(sv))

•  Resolution fra Rådet (transport) om opfølgning af topmøderne i Cardiff og Helsingfors med
hensyn til integration af miljø og bæredygtig udvikling i transportpolitikken
(7329/01)

•  Konklusioner fra Rådet (energi og industri) om en strategi for integrering af bæredygtig
udvikling i EU's erhvervspolitik
(8328/01)

•  Resolution fra Rådet (energi og industri) om integration af miljøaspekter og bæredygtig
udvikling på det energipolitiske område
(8490/01)

•  Konklusioner fra Rådet (udviklingssamarbejde) om en strategi for integration af miljøhensyn i
EF's økonomiske samarbejde og udviklingssamarbejde til fremme af bæredygtig udvikling
(8971/01)
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•  Rådets henstilling af 15. juni 2001 vedrørende overordnede retningslinjer for
medlemsstaternes og Fællesskabets økonomiske politikker
(9326/01)

•  Formandskabets rapport om alle aspekter af skattepakken (udarbejdet i nært samarbejde med
Kommissionens tjenestegrene)
(9548/01)

•  Rapport fra Udvalget for Social Beskyttelse om bæredygtige pensioner
(8792/01 + ADD 1)

•  Formandskabets rapport om den europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik
(9526/1/01 REV 1 + REV 2 (de))

•  EU-program til forebyggelse af voldelige konflikter
(9537/1/01 REV 1)

•  Konklusioner fra Rådet (almindelige anliggender) om samarbejde mellem EU og FN om
konfliktforebyggelse og krisestyring
(9528/2/01 REV 2)

•  Rapport fra den højtstående repræsentant og Kommissionen om en styrket rolle i forbindelse
med tilskyndelse til genoptagelse af fredsprocessen i Mellemøsten

•  Formandskabets og Kommissionens fuldstændige rapport om politikkerne inden for
rammerne af den nordlige dimension
(9804/01)

•  Rapport fra Rådet (almindelige anliggender) om gennemførelsen af den fælles strategi for
Middelhavsområdet
(9124/01)

•  Rapport fra Rådet (almindelige anliggender) om implementeringen af EU's fælles strategi
over for Rusland
(9805/01)

•  Rapport fra Rådet (almindelige anliggender) om revision af stabiliserings- og
associeringsprocessen
(9765/01)

•  Formandskabets rapport om regionerne i den yderste periferi: status
(9815/01)

________________________
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