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EU-Råd. Udenrigsrådet (FAC) mødtes 21.11.,12.12. og 15.12.  
I november vedtog EU's udenrigs-, handels- og udviklings-
ministre konklusioner om EU's handelspolitik, revision af 
eksportkontrol og det Transatlantiske Handels-og Investe-
ringspartnerskab. Desuden 

*drøftede de et regulativ imod unfair konkurrence gennem 
dumping og statsstøttede importartikler 

*drøftede de et forslag til forbedring af EU's konkurrence-
evne for offentlige kontrakter i tredjelande 

*gennemgik fremskridtet hen mod frihandelsaftaler med 
Japan og Vietnam, samt udsigterne til at indgå dem i 2015 

*godtog et brev til Fiji’s præsident om genoptagelse af 
partnerskab efter færdiggørelsen af det 11. Europæiske  
Udviklingsfonds program 

*forlængede mandatet for CSDP’s1 anti-pirateri mission ud 
for Somalia til december 2016 

*vedtog indstillinger for 4. Euro-Afrikanske ministerkonfe-
rence om migration og udvikling og for en ministerkonfe-
rence om Khartoum-processen2 (27.-28.11.14) 

12.december vedtog EU's udenrigs-, handels-, og udvik-
lingsministre konklusioner om migration i EU's udviklings-
samarbejde, en stærkere rolle her for privatsektoren, EU's 
aktionsplan for ernæring, og årsrapporten 2013 om 
udførelsen. Desuden 

*drøftede de en middel- til langtids-støtte til genopbygning 
og genopretning efter Ebola-epidemien med kommissæren 
for Humanitær Hjælp og Krisestyring samt EU's Ebola 
koordinator Stylianides 

*godkendte på EU's vegne indgåelsen og den foreløbige 
udførelse af den Økonomiske Partnerskabs-aftale mellem EU 
og de Vestafrikanske Stater, og disses Økonomiske Fælles-
skab og Økonomiske og Monetære Union 

*vedtog EU's position for det første møde i EU-Ukraines 
Associationsråd (15.12). 

 

 
                                                             
1 Fælles Sikkerheds-og Forsvarspolitik 
2 28 EU-lande og 9 afrikanske stater tilsigter at stoppe 
menneskesmugling (Eritrea er med som en tvivlsom 
partner). 
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*15.12.vedtog EU's  Udenrigs-og Forsvarsministre  konklusio-
ner om  Bosnien og Herzegovina, den Centralafrikanske 
Republik,  Iraq,  Sydsudan,  Syrien, Investeringsinitiativet for 
Sydlige Middelhav, og  tilføjelse til artiklen om små våben og 
lette våben i aftalerne mellem EU og Tredjelande. Desuden 

*bekræftede de Udenrigsrepræsentantens forslag om  yder-
ligere sanktioner som svar på den ulovlige annektion af Krim 
og Sevastopol  

*mærkede sig Stylianides’ rapport om Ebola-epidemien og 
EU's reaktion 

*forlængede støtteperioden for EU til Organisationen til 
Forbud mod Kemiske Våben samt Sikkerhedsrådets 
resolution 2118,  indtil september 2015 

*tildelte 3.5 mio Euro som støtte til stater i Sahel regionen 
der udøver fysisk sikkerhed og lagerstyring for at mindske 
risikoen for ulovlig handel med håndvåben og lette våben 

*tildelte 990.000 Euro til aktiviteter som støtte for Haag 
Retningslinjer mod udbredelse af missilvåben 

*vedtog EU's position for Stabiliserings-og Associeringsråds 
med Serbien 

*-og for 12. møde i EU-Marokko Associeringsråd 

*godkendte operationsplanen for CSDP-kapacitets-opbyg- 
nings-missionen for de indre sikkerhedsstyrker i Mal. 

28.11. forstærkede EU-Rådet restriktioner mod separatister 
der opererer i Østukraine (anmodning fra Udenrigsrådet ) 

*- og pålagde væsentlige ekstra sanktioner mod 
investeringer, tjenesteydelser og handel med Krim og 
Sevastopol (anmodning fra Udenrigsrådet) 

Rådet for Almene Sager (GAC) mødtes 16.12. EU's Udenrigs- 
og europæiske ministre vedtog konklusioner for 
dagsordenen efter 2015, udvidelses- og stabiliserings- samt 
associeringsprocessen som skal sikre respekt for lovstyre, en 
flerårs programsætning og lovplanlægning, og samarbejde 
mellem humanitær hjælp og civile sikkerhedsmyndigheder. 
Desuden 

*gennemgik de den strategiske dagsorden med særligt 
henblik på afsnit om EU som en stærk global aktør 

*udvekslede synspunkter på EC’s arbejdsprogram for 2015 

*vedtog handlingsplanen for den Europæiske Unions Mari-
time Sikkerheds-Strategi 
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 Det europæiske Råd mødtes 18.12. EU's stats- og 
regeringsoverhoveder vedtog konklusioner om Ukraine. 

Fælles Sikkerheds-og Forsvarspolitik (CSDP). 21.11. 
forlængede Udenrigsrådet EU's anti-pirateri-mission ud for 
Somaliakysten til december 2016 

16.12.udvidede man mandatet for overvågning i Georgien til 
dec.2016 

17.12 forlængede man politimissionen i Afghanistan til 
dec.2016 

EU-kommissionen (EC) udsendte nov.-dec. EU's budget for 
2015, og 2013-årsrapport om instrumentet til stabilitet samt 
årsrapporten om udførelsen af handelsaftalen mellem EU og 
Colombia-Peru.  

EU-Parlamentet (EP) holdt plenarmøder 24.-27.11 og 15.-
18.december i Strasbourg. I november vedtog medlemmer-
ne resolutioner ECs retningslinjer for vurdering af 
indflydelse, 25årsdagen for FN-konventionen om Børns 
Rettigheder, børns underernæring i udviklingslande, 
blasfemi-love i Pakistan, sagen mod den anklagede 
krigsforbryder Seselj i Serbien, bortførelse og mishandling af 
kvinder i Iraq, FNs Klimakonference 2014 (Lima), samt EU og 
det globale rammeprogram for udvikling efter 2015. 

I december vedtog de resolutioner om handels-præferencer 
for Moldova, tarif-behandling for varer lavet i Ecuador, EU's 
nye fælles-budget for finansåret 2015, fornyelse af EUs indre 
sikkerheds-strategi, anerkendelse af Palæstinensisk stats-
status, situationen i Middelhavet og behovet for en helheds-
tilgang i EU til migration, fornyelse af overenskomsten med 
Ukraine om samarbejde i videnskab og teknologi, 
forfølgelsen af den demokratiske opposition i Venezuela, 
sagerne om Biram Dah Abeid (Mauretanien),3 dr. Amin 
Mekki Medani (Sudan)4, samt indgåelse af associerings-
aftale med Georgien. 

 

Modtaget 2. jan.2015.    /Hans Aaen 

                                                             
3 Fremtrædende politiker, formand for Anti-Slaveri 
Sammenslutningen. Tildelt FNs Menneskerettigheds-pris 2013. 
Fængslet under usle forhold, anklaget for forskellige civile 
forseelser. Landet rummer 155.000 slaver, 4 % af bef. En regerings-
delegation besøgte EP for at hindre en resolution. 
 
4 Fremtrædende advokat, forkæmper for fred og Men-
neskerettigheder. Tidligere formand for Sudans Men-
neskerettighedsovervågning. Flere funktioner under FN rundt om i 
verden (Vestbred-Gaza, Kroatien, Iraq og Afghanistan). Fængslet 
dec.2014 i isolation. 76 år, diabetes, nægtet medicin. 

 


