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Det europæiske Råd

Udenrigsrådet (FAC) mødtes  23.juli.
Ministrene  vedtog  konklusioner  om  Syrien, 
Libyen,  Sudan,  Sydsudan,  Sahel-regionen 
(især Mali), Somalia, Libanon og Zimbabwe,
samt om den Fælles Sikkerheds- og Forsvars-
politik (CSDP). De behandlede også

* oversigt over situationen i DRP Congo
* udvekslede synspunkter om, hvordan EUs
udenrigspolitik  kan  understøtte  EUs  ydre 
energipolitik
* besluttede  at bevilge 1.7 mio. Euro til støtte 
for  Konventionen om Biologiske og Kemiske 
Våben
* aftalte en fælles holdning hen imod det 9. 
møde  i  Stabiliserings-  og  Samlingsrådet 
mellem  EU  og  den  forhenværende 
jugoslaviske republik Makedonien.
*vedtog EUs indstilling til det 11.møde i EU-
Israel- Forbindelsesrådet
*  godkendte  EUs  prioriteringer  til  det 
67.møde i FNs Generalforsamling
* enedes  om EUs prioriteter  for samarbejde 
med Europarådet i 2012-13
*godtog underskrivning af en tillægsprotokol 
til EU-Middelhavs Sammenslutnings overens-
komst med kongeriget Jordan
*  godtog  underskrivning  af  EUs  budget  til 
støtte  for processen hen imod konferencen i 
2012 om oprettelse af en Mellemøstzone fri
for  kernevåben  og  andre  masseødelæg-
gelsesvåben
*  afsatte  930.000  Euro  til  at  betale  til  ak-
tiviteter til støtte for Haag-Protokollen om ad-
færd  mod  udbredelse  af  ballistiske  missiler, 
og,  mere   alment,  for  en  række  aktiviteter 
imod udbredelse af sådanne missiler
* godkendte halvårs fremskridtsrapporten om
iværksættelse af EUs strategi imod udbredelse 
af masseødelæggelsesvåben, for første halvdel 
af 2012.
*  godkendte  et  EU-arbejdsdokument  om 
udfaldet af  2012- revisionskonferencen om 

FNs handlingsprogram til at forebygge, be-
kæmpe og fjerne den ulovlige handel med 
håndvåben og lette våben af alle slags
*vedtog EUs indstilling inden for ACP-EUs
ambassadørkomite om at nå en beslutning om 
overførsel  af  195  mio.  Euro  fra  de  ledige 
ressourcer   i  det  10.  Europæiske  Udvik-
lingsfond  til  porteføljen  for  Indre  ACP1 

samarbejde.

Fælles  Sikkerheds  -og  Forsvarspolitik 
(CSDP)  
16.7. godtog Europarådet udsendelse af to nye 
CSDP-missioner til at opbygge regional mar-
itim kapacitet  på Afrikas Horn og i  staterne 
ved Vestindiens  Ocean, og at  støtte kampen 
mod  organiseret  forbrydelse  og  terrorisme  i 
Sahel-regionen. 
Nyudnævnelser  til  EUs  politimission  i 
Afghanistan   (Karl  Åke  Roghe,  S)  og  EUs 
flysikkerhedsmission  i  Sydsudan  (Lasse 
Rosenkrantz, DK).
13.9.  vedtog  Rådet  en  udvidelse  af  EUs 
overvågningsmission  i  Georgien  indtil 
14.9.2013.

EUs Ydre Handlingstjeneste (EEAS).
19.7. og  27.7.  meddelte  Udenrigsrepræ-
sentant  Ashton  udnævnelser  til  EUs 
delegation i Djibouti (J.Silva de la Peña, F) og 
til direktør for EEAS i Europa og Centralasien 
(L.F.Fernandez, Sp). 

EUs Særlige Repræsentation 
28.7.  godkendte  Rådet  en  udnævnelse  til 
særlig  repræsentant  for  Menneskerettigheder 
(Stavros Lambridis, Gr.)
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1 ACP står for: African, Caribbean and Pacific group of 
states


