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BILAGA I
UTTALANDE OM FÖREBYGGANDE AV SPRIDNING

AV BALLISTISKA MISSILER

Det är av största vikt för EU att stärka de internationella normerna och politiska instrumenten
för att förhindra spridningen av massförstörelsevapen och deras bärare. Vi har förbundit oss
att bidra till att uppnå detta mål. Vi betonar behovet av att bibehålla en strikt kontroll av vår
nationella export och att stärka de multilaterala kontrollsystemen för icke-spridning och
export.

När det gäller den särskilda utmaning som spridningen av ballistiska missiler utgör, anser vi
att detta åtagande bör kompletteras med ett globalt och multilateralt tillvägagångssätt
i enlighet med slutsatserna från rådet (allmänna frågor) den 14 maj 2001.

Vi anser att Europeiska unionen, som tagit klar ställning för att förstärka de multilaterala
instrumenten för nedrustning och icke-spridning, bör spela en ledande roll när det gäller att
bidra till dessa insatser.

Vi uppmanar rådet att utan dröjsmål anta en gemensam ståndpunkt om kampen mot spridning
av ballistiska missiler på grundval av den generalisering av den internationella
uppförandekoden som föreslagits av MTCR:s medlemmar. Detta initiativ skulle med tiden
kunna leda till att en internationell konferens sammankallades.

Detta initiativ kommer att fullföljas i samarbete med Europeiska unionens viktigaste partner
och med full insyn.

____________________
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BILAGA II
UTTALANDE OM F.D. JUGOSLAVISKA REPUBLIKEN MAKEDONIEN

Vi har inriktat vår diskussion på den rådande situationen i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.

Den höge företrädaren för den gemensamma säkerhets- och utrikespolitiken har för oss redogjort
för sitt senaste besök i Skopje tillsammans med Natos generalsekreterare. Vi lovordar starkt den
höge representanten Solanas beslutsamma agerande i den rådande krisen. Vi välkomnar samarbetet
med Nato och Förenta staterna.

Vi upprepar vårt starka engagemang när det gäller okränkbarheten i de internationellt erkända
gränserna i regionen och f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens suveränitet och territoriella
integritet som en mångetnisk stat.

Vi framhåller ånyo nödvändigheten av en politisk lösning. Detta innebär följande:
– En faktisk dialog inleds som omfattar alla frågor på dagordningen, inbegripet de

konstitutionella frågorna. Vi välkomnar president Trajkovskis och den nationella
enhetsregeringens beredvillighet att handla i enlighet med detta. Vi uppmanar dem enträget att
åstadkomma konkreta framsteg nu och ser fram mot premiärminister Georgijevskis rapport till
rådet (allmänna frågor) den 25 juni.

– En hållbar fred upprättas; det är av yttersta vikt att vapenvilan upprätthålls. Vi fördömer starkt
all användning av våld. President Trajkovskis plan för avväpning som antagits av regeringen
utgör en god grundval för framsteg i denna riktning. Vi uppmanar alla demokratiska krafter i
f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, grannstaterna och det internationella samfundet att
förena sig mot extremismen.

Det kommer att bli nödvändigt att utan dröjsmål vidta åtgärder för att konsolidera vapenvilan.

Vi förklarar att Europeiska unionen står redo att bygga vidare på de framsteg som görs i de
diskussioner som nu förs och att engagera sig vidare när det gäller att underlätta den politiska
dialogen i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.

För ändamålet har vi enats om att för en begränsad tid utse en representant för EU med placering i
Skopje, som kommer att agera under ledning av den höge representanten. EU kommer även i
fortsättningen att agera i nära samarbete med Nato och de viktigaste parter och organisationer som
berörs. Vi uppmanar rådet att vidta lämpliga åtgärder.

Vi tillkännager att en överenskommelse i den politiska dialogen om substantiella reformer kommer
att skapa förutsättningar för EU att lämna ytterligare bistånd till den f.d. jugoslaviska republiken
Makedonien.

Vi framhåller ånyo EU:s beslutsamhet att utöva sitt ansvar. Tillsammans med våra huvudpartner
kommer vi att främja stabilitet, demokratisk utveckling och välstånd i regionen, särskilt genom
stabiliserings- och associeringsprocessen samt stabilitetspakten.

____________________
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BILAGA III

DOKUMENT SOM LAGTS FRAM FÖR EUROPEISKA RÅDET I GÖTEBORG

• Ordförandeskapets rapport om debatten om Europeiska unionens framtid
(9520/01 + COR 1)

• Att förbereda rådet för utvidgningen
(9518/01 + ADD 1 REV 1)

• Meddelande från kommissionen: Hållbar utveckling i Europa för en bättre värld: en strategi
för hållbar utveckling i Europeiska unionen

(9175/01)

• Rapport från rådet (allmänna frågor) till Europeiska rådet om integrering av miljöfrågor i den
externa politiken inom ansvarsområdet för rådet (allmänna frågor)
(7791/01 COR 1)

• Rapport från rådet (inre marknaden, konsumentfrågor och turism): Strategi för integrering av
miljöskydd och hållbar utveckling i politiken för inre marknaden
(8970/01)

• Slutsatser från rådet (jordbruk) om miljöintegrering och hållbar utveckling i den gemensamma
jordbrukspolitiken
(8486/01)

• Slutsatser från rådet (fiske) om integrering av miljöhänsyn och hållbar utveckling i den
gemensamma fiskeripolitiken
(7885/01 + COR 1 (sv))

• Rådet (transport) – Rådets resolution om uppföljning av toppmötena i Cardiff och Helsingfors
om integrering av miljöfrågorna och principen om en hållbar utveckling i transportpolitiken
(7329/01)

• Slutsatser från rådet (energi/industri) om en strategi för att integrera hållbar utveckling i
Europeiska unionens företagspolitik
(8328/01)

• Resolution från rådet (energi/industri) för integrering av miljöaspekter och hållbar utveckling
i energipolitiken
(8490/01)
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• Slutsatser från rådet (utveckling) om en strategi för integrering av miljöaspekter i EG:s politik
för ekonomiskt samarbete och utvecklingssamarbete för att främja en hållbar utveckling
(8971/01)

• Rådets rekommendation av den 15 juni 2001 om allmänna riktlinjer för medlemsstaternas och
gemenskapens ekonomiska politik
(9326/01)

• Ordförandeskapets rapport om alla aspekter av skattepaketet (utarbetad i nära samarbete med
kommissionen)
(9548/01)

• Rapport från Kommittén för socialt skydd om pensionssystemens hållbarhet
(8792/01 + ADD 1)

• Rapport från ordförandeskapet om den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken
(9526/1/01 REV 1 + REV 2 (de))

• Europeiska unionens program för förebyggande av våldsamma konflikter
(9537/1/01 REV 1 + COR 1 (fi))

• Slutsatser från rådet (allmänna frågor) om samarbetet mellan EU och FN i fråga om
konfliktförebyggande och krishantering
(9528/2/01 REV 2)

• Rapport från den höge representanten/kommissionen om en ökad roll för att främja ett
återupptagande av fredsprocessen i Mellanöstern

• Uttömmande rapport från ordförandeskapet/kommissionen om den nordliga dimensionen
(9804/01)

• Rapport från rådet (allmänna frågor) om genomförandet av den gemensamma strategin för
Medelhavsområdet
(9124/01)

• Rapport från rådet (allmänna frågor) om genomförandet av EU:s gemensamma strategi
avseende Ryssland
(9805/01)

• Rapport från rådet (allmänna frågor) om översynen av stabiliserings- och
associeringsprocessen
(9765/01)

• Rapport från ordförandeskapet om regionerna i de yttersta randområdena: Läget
(9815/01)

____________________
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