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LIITE I

JULKILAUSUMA BALLISTISTEN OHJUSTEN LEVIÄMISEN EHKÄISEMISESTÄ

Kansainvälisten normien ja poliittisten välineiden vahvistaminen joukkotuhoaseiden ja niiden
laukaisujärjestelmien leviämisen estämiseksi on ensisijaisen tärkeää EU:lle. Olemme sitoutuneet
edistämään tämän tavoitteen saavuttamista. Korostamme, että on tarpeen noudattaa edelleen tiukasti
kansallista vientivalvontaa ja vahvistaa monenvälisiä asesulku- ja vientivalvontajärjestelmiä.

Ballististen ohjusten leviämisen muodostaman erityisen haasteen osalta katsomme, että sitoutumista
olisi täydennettävä maailmanlaajuisella ja monenvälisellä lähestymistavalla yleisten asioiden
neuvostossa 14. toukokuuta 2001 hyväksyttyjen päätelmien mukaisesti.

Näkemyksemme mukaan Euroopan unionilla, joka on sitoutunut aseriisuntaa ja asesulkua
koskevien monenvälisten välineiden vahvistamiseen, olisi oltava johtava asema näissä
ponnisteluissa.

Pyydämme neuvostoa hyväksymään viipymättä yhteisen kannan ballististen ohjusten leviämisen
vastaisista toimista MTCR:n (ohjusteknologian valvontajärjestelmä) jäsenten ehdottamien
kansainvälisten käytännesääntöjen maailmanlaajuistamisen pohjalta. Aloite voi sopivana
ajankohtana johtaa kansainvälisen kokouksen koollekutsumiseen.

Aloitetta noudatetaan täysin avoimesti Euroopan unionin tärkeimpien kumppaneiden kanssa.

________________________
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LIITE II

JULKILAUSUMA ENTISESTÄ JUGOSLAVIAN TASAVALLASTA MAKEDONIASTA

Keskityimme keskustelussamme entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian tämänhetkiseen
tilanteeseen.

Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja selosti meille viimeistä Skopjen-matkaansa,
jonka hän teki yhdessä NATOn pääsihteerin kanssa. Olemme hyvin tyytyväisiä EU:n korkean
edustajan Javier Solanan päättäväiseen toimintaan tämänhetkisen kriisin yhteydessä. Olemme
tyytyväisiä yhteistyöhön NATOn ja Yhdysvaltojen kanssa.

Toistamme pitävämme tiukasti kiinni kansainvälisesti hyväksyttyjen rajojen loukkaamattomuudesta
alueella sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian suvereenisuudesta ja alueellisesta
koskemattomuudesta yhtenä monesta kansasta koostuvana valtiona.

Vahvistamme jälleen, että on tarpeen löytää poliittinen ratkaisu. Tämä edellyttää seuraavaa:

– Käynnistetään todellinen vuoropuhelu, joka kattaa kaikki asialistan kysymykset, muun
muassa perustuslakiin liittyvät kysymykset. Olimme tyytyväisiä siihen, että presidentti
Trajkovski ja kansallisen yhtenäisyyden hallitus ovat valmiita toimimaan sen mukaisesti.
Kehotamme heitä pyrkimään nyt konkreettisiin edistysaskeleihin, ja odotamme selontekoa,
jonka pääministeri Georgievski antaa yleisten asioiden neuvostolle 25. kesäkuuta.

– Saadaan aikaan pysyvä rauha. On ehdottomasti jatkettava tulitaukoa. Tuomitsemme jyrkästi
kaiken väkivallan käytön. Aseriisuntaa koskeva presidentti Trajkovskin suunnitelma, jonka
hallitus hyväksyi, luo hyvän perustan tähän suuntaan tapahtuvalle kehitykselle. Kehotamme
kaikkia demokraattisia voimia entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa,
naapurivaltioita ja kansainvälistä yhteisöä liittymään yhteen ääriliikkeitä vastaan.

Tulitauon lujittamiseen tähtäävät toimenpiteet on toteutettava viipymättä.

Ilmoitamme, että Euroopan unioni on valmis tukeutumaan tämänhetkisissä keskusteluissa
saavutettuun edistykseen ja lupautuu edistämään edelleen entisen Jugoslavian tasavallan
Makedonian kanssa käytävää vuoropuhelua.

Tässä yhteydessä olemme päättäneet nimittää rajoitetuksi ajaksi EU:n edustajan, joka asuu
Skopjessa ja joka toimii korkean edustajan alaisuudessa. EU jatkaa tiivistä yhteistyötä NATOn sekä
keskeisten kumppaneiden ja asiaan kuuluvien järjestöjen kanssa. Pyydämme neuvostoa
toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet.
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Toteamme, että poliittisessa vuoropuhelussa saavutettu yhteisymmärrys merkittävistä uudistuksista
luo edellytykset sille, että EU toimittaa apua entiselle Jugoslavian tasavallalle Makedonialle.

Toistamme, että EU kantaa päättäväisesti vastuunsa. Edistämme tärkeimpien kumppaneidemme
kanssa alueen vakautta, demokraattista kehitystä ja hyvinvointia erityisesti vakautus- ja
assosiaatioprosessin sekä vakaussopimuksen avulla.

________________________
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LIITE III

GÖTEBORGIN EUROOPPA-NEUVOSTOLLE TOIMITETUT ASIAKIRJAT

•  Puheenjohtajavaltion selvitys Euroopan unionin tulevaisuutta koskevasta keskustelusta
(9520/01 + COR 1)

•  Neuvoston valmistautuminen laajentumiseen
(9518/01 + ADD 1 REV 1)

•  Komission tiedonanto: "Kestävä kehitys Euroopassa paremman maailman vuoksi: kestävää
kehitystä koskeva Euroopan unionin strategia" – komission ehdotus Göteborgin Eurooppa-
neuvostolle
(9175/01)

•  Neuvoston (yleiset asiat) selvitys ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta yleisten
asioiden neuvoston toimivaltaan kuuluvissa ulkoisissa politiikoissa
(7791/01 + COR 1)

•  Neuvoston (sisämarkkinat, kuluttaja-asiat ja matkailu) selvitys:
Strategia ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen huomioon ottamiseksi
sisämarkkinapolitiikassa
(8970/01)

•  Neuvoston (maatalous) päätelmät ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta ja kestävästä
kehityksestä yhteisessä maatalouspolitiikassa
(8486/01)

•  Neuvoston (kalastus) päätelmät ympäristövaatimusten ja kestävän kehityksen huomioon
ottamisesta yhteisessä kalastuspolitiikassa
(7885/01 + COR 1 (sv))

•  Neuvosto (liikenne)
Neuvoston päätöslauselma Cardiffin ja Helsingin huippukokousten jatkotoimista
ympäristönäkökohtien ja kestävän kehityksen huomioon ottamiseksi liikennepolitiikassa
(7329/01)

•  Neuvoston (teollisuus ja energia) päätelmät strategiasta kestävän kehityksen huomioon
ottamiseksi Euroopan unionin yrityspolitiikassa
(8328/01)
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•  Neuvoston (teollisuus ja energia) päätöslauselma strategiasta ympäristönäkökohtien ja
kestävän kehityksen huomioon ottamiseksi energiapolitiikassa
(8490/01)

•  Neuvoston (kehitys) päätelmät strategiasta ympäristönäkökohtien huomioon ottamiseksi EY:n
taloudellisessa ja kehitysyhteistyössä kestävää kehitystä edistävällä tavalla
(8971/01)

•  Neuvoston suositus, annettu 15 päivänä kesäkuuta 2001, jäsenvaltioiden ja yhteisön
talouspolitiikan laajoiksi suuntaviivoiksi
(9326/01)

•  Puheenjohtajavaltion selvitys kaikista veropakettiin liittyvistä näkökohdista (laadittu tiiviissä
yhteistyössä komission yksiköiden kanssa)
(9548/01)

•  Sosiaalisen suojelun komitean kertomus eläkkeiden kestävyydestä
(8792/01 + ADD 1)

•  Puheenjohtajavaltion selvitys Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta
(9526/1/01 REV 1 + REV 2 (de))

•  Euroopan unionin ohjelma väkivaltaisten konfliktien estämiseksi
(9537/1/01 REV 1 + COR 1 (fi))

•  Neuvoston (yleiset asiat) päätelmät EU:n ja YK:n yhteistyöstä konfliktineston ja
kriisinhallinnan alalla
(9528/2/01 REV 2)

•  Korkean edustajan ja komission selvitys siitä, miten Euroopan unioni voisi paremmin edistää
Lähi-Idän rauhan prosessin aloittamista uudelleen

•  Puheenjohtajavaltion ja komission kokonaisselvitys pohjoista ulottuvuutta koskevista
politiikoista
(9804/01)

•  Neuvoston (yleiset asiat) selvitys Välimeren aluetta koskevan yhteisen strategian
täytäntöönpanosta
(9124/01)

•  Neuvoston (yleiset asiat) selvitys Venäjää koskevan yhteisen strategian toteuttamisesta
(9805/01)
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•  Neuvoston (yleiset asiat) raportti vakautus- ja assosiaatioprosessin arvioinnista
(9765/01)

•  Puheenjohtajavaltion selvitys syrjäisimmistä alueista: Tilanneselvitys
(9815/01)

________________________
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