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BIJLAGE I

VERKLARING OVER DE PREVENTIE VAN DE PROLIFERATIE
VAN BALLISTISCHE RAKETTEN

Versterking van de internationale normen en politieke instrumenten ter voorkoming van de
verspreiding van massavernietigingswapens en de overbrengingsmiddelen daarvoor, is van het
allergrootste belang voor de EU. Het is onze inzet bij te dragen tot het bereiken van dit doel. Wij
benadrukken de noodzaak strikt de hand te houden aan onze nationale exportcontrole, en de
multilaterale regelingen voor non-proliferatie en exportcontrole te versterken.

Wat de bijzondere uitdaging van de proliferatie van ballistische raketten betreft, zijn wij van
mening dat deze inzet aangevuld moet worden met een wereldwijde, multilaterale aanpak, in
overeenstemming met de conclusies van 14 mei 2001 van de Raad Algemene Zaken.

Wij zijn van oordeel dat de Europese Unie, die zich inzet voor een ingrijpender ontwapening en
multilaterale instrumenten inzake non-proliferatie, een leidende rol moet spelen in het bijdragen tot
deze inspanningen.

Wij verzoeken de Raad onverwijld een gemeenschappelijk standpunt over de strijd tegen de
proliferatie van ballistische raketten aan te nemen, gebaseerd op het universeel maken van de door
de MTCR-leden voorgestelde internationale gedragscode. Dit initiatief zou te zijner tijd kunnen
leiden tot het beleggen van een internationale conferentie.

Dit initiatief zal in volledige transparantie met de belangrijkste partners van de Europese Unie
worden uitgevoerd.

______________
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BIJLAGE II

VERKLARING OVER DE VOORMALIGE JOEGOSLAVISCHE REPUBLIEK
MACEDONIË

Onze besprekingen spitsten zich toe op de huidige situatie in de Voormalige Joegoslavische
Republiek Macedonië.

De hoge vertegenwoordiger voor het GBVB heeft ons verslag uitgebracht over zijn laatste bezoek
aan Skopje met de secretaris-generaal van de NAVO. Wij spreken onze grote bewondering uit voor
het beslissende optreden van hoge vertegenwoordiger Solana in deze crisis. Wij juichen de
samenwerking met de NAVO en de Verenigde Staten toe.

Wij herhalen dat wij sterk gehecht zijn aan de onschendbaarheid van de internationaal erkende
grenzen in de regio en aan de soevereiniteit en territoriale integriteit van de FYROM als één multi-
etnische staat.

Wij onderstrepen nogmaals dat er een politieke oplossing nodig is. Dit impliceert

- de opening van een echte dialoog die alle punten op de agenda bestrijkt, met inbegrip van de
constitutionele kwesties; wij zijn verheugd dat president Trajkovski en de regering van
nationale eenheid bereid zijn dienovereenkomstig te handelen. Wij dringen er bij hen op aan
thans tastbare vorderingen te bewerkstelligen en verheugen ons op het verslag van eerste
minister Georgievski aan de Raad Algemene Zaken van 25 juni;

- de totstandbrenging van een duurzame vrede; het is absoluut noodzakelijk dat het staakt-het-
vuren niet geschonden wordt. Wij veroordelen krachtig elk gebruik van geweld. Het
ontwapeningsplan van president Trajkovski dat door de regering is aangenomen, vormt een
goede basis voor vooruitgang in die richting. Wij roepen alle democratische krachten in de
FYROM, de buurlanden en de internationale gemeen–schap op om samen tegen extremisme
op te treden.

Er zijn onverwijld stappen nodig om het staakt-het-vuren te bestendigen.

Wij verklaren dat de Europese Unie klaarstaat om voort te bouwen op de vooruitgang die in de
huidige besprekingen gemaakt is en verder actie te ondernemen om de politieke dialoog in de
FYROM te vergemakkelijken.

In dit verband zijn wij overeengekomen voor een bepaalde periode een vertegenwoordiger van de
EU in Skopje te benoemen die onder het gezag van de hoge vertegenwoordiger zal handelen. De
EU zal in nauwe samenwerking met de NAVO en de belangrijkste betrokken partners en
organisaties blijven handelen. Wij verzoeken de Raad passende maatregelen te nemen.

Wij verklaren dat een akkoord in de politieke dialoog over ingrijpende hervormingen voor de EU de
voorwaarden zal creëren om de FYROM verder bij te staan.

Wij herhalen dat de EU vastbesloten is haar verantwoordelijkheid te nemen. Met onze belangrijkste
partners zullen wij de stabiliteit, de democratische ontwikkeling en de welvaart in de regio
bevorderen, met name via het stabilisatie- en associatieproces en het stabiliteitspact.

____________________
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BIJLAGE III

DOCUMENTEN VOORGELEGD AAN DE EUROPESE RAAD VAN GÖTEBORG

•  Verslag van het voorzitterschap over het debat over de toekomst van de Europese Unie
(9520/01 + COR 1)

•  Voorbereiding van de Raad op de uitbreiding
(9518/01 + ADD 1 REV 1)

•  Mededeling van de Commissie: "Duurzame ontwikkeling in Europa voor een betere wereld:
Een strategie van de Europese Unie voor duurzame ontwikkeling"

(9175/01)

•  Verslag van de Raad (Algemene Zaken) betreffende de integratie van milieuoverwegingen in
de aspecten van het externe beleid die onder de bevoegdheid van de Raad Algemene Zaken
vallen

(7791/01 + COR 1)

•  Verslag van de Raad (Interne Markt, Consumentenzaken en Toerisme): Strategie voor de
integratie van milieubescherming en duurzame ontwikkeling in het internemarktbeleid

(8970/01)

•  Conclusies van de Raad (Landbouw) over de integratie van milieuoverwegingen en duurzame
ontwikkeling in het gemeenschappelijk landbouwbeleid

(8486/01)

•  Conclusies van de Raad (Visserij) over de integratie van milieuoverwegingen en duurzame
ontwikkeling in het gemeenschappelijk visserijbeleid

(7885/01 + COR 1 (sv))

•  Raad (Vervoer) - Resolutie van de Raad over de follow-up van de Top van Cardiff/Helsinki
over de integratie van milieu en duurzame ontwikkeling in het vervoersbeleid

(7329/01)

•  Conclusies van de Raad (Energie/Industrie) over een strategie voor de integratie van
duurzame ontwikkeling in het ondernemingenbeleid van de Europese Unie

(8328/01)

•  Resolutie van de Raad (Energie/Industrie) betreffende de integratie van milieuaspecten en
duurzame ontwikkeling in het energiebeleid

(8490/01)

•  Conclusies van de Raad (Ontwikkelingssamenwerking) betreffende een strategie inzake de
integratie van milieuoverwegingen in de economische en ontwikkelingssamenwerking van de
EG ter bevordering van duurzame ontwikkeling

(8971/01)
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•  Aanbeveling van de Raad van 15 juni 2001 over de globale richtsnoeren voor het economisch
beleid

(9326/01)

•  Verslag van het voorzitterschap over alle aspecten van het belastingpakket (opgesteld in
nauwe samenwerking met de Commissiediensten)

(9548/01)

•  Verslag van het Comité voor sociale bescherming over de houdbaarheid van de pensioenen
(8792/01+ ADD 1)

•  Verslag van het voorzitterschap over het Europees Veiligheids- en Defensiebeleid
(9526/1/01 REV 1 + REV 2 (de))

•  Programma van de Europese Unie voor de preventie van gewelddadige conflicten
(9537/1/01 REV 1 + COR 1 (fi))

•  Conclusies van de Raad (Algemene Zaken) betreffende de samenwerking tussen de EU en de
VN op het gebied van conflictpreventie en crisisbeheersing

(9528/2/01 REV 2)

•  Verslag van de hoge vertegenwoordiger/Commissie over een grotere rol bij de bevordering
van de hervatting van het vredesproces in het Midden-Oosten

•  Volledig verslag van voorzitterschap/Commissie over het beleid inzake de Noordelijke
dimensie

(9804/01)

•  Verslag van de Raad (Algemene Zaken) over de uitvoering van de gemeenschappelijke
strategie voor het Middellandse-Zeegebied

(9124/01)

•  Verslag van de Raad (Algemene Zaken) over de uitvoering van de gemeenschappelijke
strategie van de Europese Unie ten aanzien van Rusland

(9805/01)

•  Verslag van de Raad (Algemene Zaken) betreffende de toetsing van het Stabilisatie- en
Associatieproces

(9765/01)

•  Verslag van het voorzitterschap over de ultraperifere gebieden: stand van zaken
(9815/01)

________________________
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