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Voornaamste resultaten van de Raadszitting 

De Raad heeft de meeste recente ontwikkelingen in de Syrische crisis besproken en er wederom toe 
opgeroepen alle geweld te staken. Hij heeft tevens nadrukkelijk herhaald dat een politieke oplossing 
voor het conflict dringend nodig is, en verklaard ingenomen te zijn met de gezamenlijke oproep 
van de Verenigde Staten en Rusland om een vredesconferentie voor Syrië te organiseren, ter 
bevordering van een politiek proces dat is gebaseerd op de beginselen van het communiqué van 
Genève van 30 juni 2012. De EU zal alles in het werk stellen om passende omstandigheden te 
helpen creëren voor het succesvol bijeenroepen van die conferentie.  

Voorts heeft de Raad zijn goedkeuring gehecht aan elementen van de verlenging van de sancties 
van de EU tegen Syrië. Er is overeenstemming bereikt over het vaststellen van financiële en 
economische sancties bij het verstrijken van de lopende sanctieregeling. De Raad heeft tevens nota 
genomen van de toezeggingen van de lidstaten betreffende de eventuele uitvoer van wapens naar 
Syrië. 

De Raad heeft zich verheugd getoond over de op hoog niveau gehouden donorconferentie voor 
de ontwikkeling van Mali, ter ondersteuning van het Plan voor duurzaam herstel van het land, 
en achtte de inspanningen van de Malinese autoriteiten om de uitvoering van het stappenplan 
voor het overgangsproces te versnellen, bemoedigend. 

De ministers van Ontwikkelingssamenwerking hebben hun zesmaandelijkse bijeenkomst in het 
kader van de Raad Buitenlandse Zaken gehouden. De Raad heeft het standpunt van de EU vast-
gesteld ten aanzien van het financieel protocol betreffende het Elfde Europees Ontwikkelings-
fonds, voor de periode 2014-2020. In totaal wordt voor die periode 31,5 miljard EUR te 
beschikking gesteld voor de ACS-staten. 
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1  Wanneer de Raad verklaringen, conclusies of resoluties heeft aangenomen, wordt dat in de titel van het 
betrokken punt vermeld. De aangenomen teksten staan tussen aanhalingstekens. 

  De documenten waarvan het nummer in de tekst wordt genoemd, staan op de internetsite van de Raad 
http://www.consilium.europa.eu. 

  Besluiten ten aanzien waarvan verklaringen voor de Raadsnotulen zijn afgelegd die beschikbaar zijn voor 
het publiek, zijn aangegeven met een asterisk; de tekst van de verklaringen staat op de bovengenoemde 
internetsite van de Raad en is ook verkrijgbaar bij de Persdienst. 
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DEELNEMERS 

Hoge vertegenwoordiger 
mevrouw Catherine ASHTON hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse 

zaken en veiligheidsbeleid 

België: 
de heer Didier REYNDERS vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, 

Buitenlandse Handel en Europese Zaken 
de heer Jean-Pascal LABILLE minister van Overheidsbedrijven en 

Ontwikkelingssamenwerking 

Bulgarije: 
de heer Ivan NAYDENOV viceminister van Buitenlandse Zaken  
de heer Emil YALNAZOV directeur-generaal voor Internationale Zaken en 

Mensenrechten 

Tsjechië: 
de heer Karel SCHWARZENBERG eerste viceminister-president en minister van Buitenlandse 

Zaken 
de heer Vladimír GALUŠKA viceminister van Buitenlandse Zaken 

Denemarken: 
de heer Villy SØVNDAL minister van Buitenlandse Zaken 
de heer Christian FRIIS BACH minister van Ontwikkelingssamenwerking 

Duitsland: 
de heer Guido WESTERWELLE minister van Buitenlandse Zaken 
de heer Dirk NIEBEL minister van Economische Samenwerking en 

Ontwikkeling 

Estland: 
de heer Urmas PAET minister van Buitenlandse Zaken 
de heer Matti MAASIKAS permanent vertegenwoordiger 

Ierland: 
de heer Eamon GILMORE viceminister-president (Tánaiste) en minister van 

Buitenlandse Zaken en Handel 
de heer Joe COSTELLO onderminister bij het ministerie van Buitenlandse Zaken 

en Handel, belast met Handel en Ontwikkeling 

Griekenland: 
de heer Dimitrios AVRAMOPOULOS minister van Buitenlandse Zaken 
de heer Théodoros SOTIROPOULOS permanent vertegenwoordiger 

Spanje: 
de heer José Manuel GARCÍA-MARGALLO minister van Buitenlandse Zaken 
de heer Jesús Manuel GRACIA ALDAZ staatssecretaris van Internationale Samenwerking en 

Ibero-Amerikaanse Zaken 

Frankrijk: 
de heer Laurent FABIUS minister van Buitenlandse Zaken 
de heer Pascal CANFIN minister onder de minister van Buitenlandse Zaken, belast 

met Ontwikkelingssamenwerking 

Italië: 
mevrouw Emma BONINO minister van Buitenlandse Zaken 
de heer Lapo PISTELLI viceminister van Buitenlandse Zaken 

Cyprus: 
de heer Ioannis KASOULIDES minister van Buitenlandse Zaken 
de heer Kornelios KORNELIOU permanent vertegenwoordiger 
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Letland: 
de heer Edgars RINKĒVIČS minister van Buitenlandse Zaken 
de heer Viktors MAKAROVS parlementair secretaris, ministerie van Buitenlandse Zaken 

Litouwen: 
de heer Linas A. LINKEVIČIUS minister van Buitenlandse Zaken 
de heer Rolandas KRIŠČIŪNAS viceminister van Buitenlandse Zaken 

Luxemburg: 
de heer Jean ASSELBORN viceminister-president en minister van Buitenlandse Zaken 
de heer Marc SPAUTZ minister van Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire 

Actie 

Hongarije: 
de heer János MARTONYI minister van Buitenlandse Zaken 
de heer Szabolcs TAKÁCS onderstaatssecretaris voor Internationale Zaken, ministerie 

van Buitenlandse Zaken 

Malta: 
de heer George VELLA minister van Buitenlandse Zaken 

Nederland: 
de heer Frans TIMMERMANS minister van Buitenlandse Zaken 
mevrouw Lilianne PLOUMEN minister voor Buitenlandse Handel en 

Ontwikkelingssamenwerking 

Oostenrijk: 
de heer Michael SPINDELEGGER vicekanselier en minister van Europese en Internationale 

Zaken 
de heer Hubert HEISS ambassadeur, waarnemend permanent vertegenwoordiger 

Polen: 
de heer Radosław SIKORSKI minister van Buitenlandse Zaken 
mevrouw Katarzyna PEŁCZYŃSKA- NAŁĘCZ onderstaatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, 

ministerie van Buitenlandse Zaken 

Portugal: 
de heer Paulo PORTAS minister van staat, minister van Buitenlandse Zaken 
de heer Francisco ALMEIDA LEITE staatssecretaris van Buitenlandse Zaken en Samenwerking 

Roemenië: 
de heer Titus CORLǍTEAN minister van Buitenlandse Zaken 
de heer Adrian BRATU ambassadeur, vertegenwoordiger bij het Politiek en 

Veiligheidscomité 

Slovenië: 
de heer Karl ERJAVEC viceminister-president, minister van Buitenlandse Zaken 
de heer Mitja ŠTRUKELJ ambassadeur, directeur-generaal voor Internationale 

Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp, 
ministerie van Buitenlandse Zaken 

Slowakije: 
de heer Miroslav LAJČÁK viceminister-president, minister van Buitenlandse Zaken 
de heer Peter BURIAN staatssecretaris, ministerie van Buitenlandse Zaken 

Finland: 
de heer Erkki TUOMIOJA minister van Buitenlandse Zaken 
mevrouw Heidi HAUTALA minister van Ontwikkeling 

Zweden: 
de heer Carl BILDT minister van Buitenlandse Zaken 
mevrouw Sofia STRAND staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van 

Ontwikkelingssamenwerking 

Verenigd Koninkrijk: 
de heer William HAGUE First Secretary of State en minister van Buitenlandse 

Zaken en Gemenebestzaken 
mevrouw Justine GREENING minister van Internationale Ontwikkeling 
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Commissie: 
mevrouw Maria DAMANAKI lid van de Commissie 
mevrouw Kristalina GEORGIEVA lid van de Commissie 
de heer Štefan FÜLE lid van de Commissie 
de heer Janez POTOČNIK lid van de Commissie 
de heer Andris PIEBALGS lid van de Commissie 

 

De regering van de toetredende staat was als volgt vertegenwoordigd: 

Kroatië: 
mevrouw Vesna PUSIĆ eerste viceminister-president en minister van Buitenlandse 

en Europese Zaken 
de heer Vladimir DROBNJAK ambassadeur, hoofd van de permanente 

vertegenwoordiging van de Republiek Kroatië bij de EU 
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BESPROKEN PUNTEN 

Landen van het Zuidelijk Nabuurschap – Syrië 

De Raad heeft de situatie in Syrië uitvoerig besproken, waarbij hij met name inging op de recente 
inspanningen om de politieke onderhandelingen tussen de partijen nieuw leven in te blazen en op de 
sancties van de EU tegen Syrië. 

De Raad heeft de volgende conclusies aangenomen: 

"1. De EU is ontzet over de geweldsescalatie en de aanhoudende wijdverbreide en 
systematische grove schendingen van de mensenrechten in Syrië; zij veroordeelt opnieuw 
de wreedheden van het Syrische regime, die volgens het verslag van de onafhankelijke 
onderzoekscommissie neerkomen op misdrijven tegen de menselijkheid, en roept ertoe op 
al het geweld stop te zetten. De EU spreekt haar grote bezorgdheid uit over de aan de gang 
zijnde militaire operaties van het regime en de aanhangers ervan in de stad al-Qusayr. De 
EU veroordeelt de recente slachtpartijen die door de Syrische strijdkrachten en de daaraan 
verbonden milities in Bayda en Baniyas zijn aangericht en waarbij meer dan 140 mensen, 
onder wie vrouwen en kinderen, zijn omgekomen.  

 De EU is diep bezorgd over de toename van het religieus en etnisch geïnspireerd geweld. 
De EU roept op tot de onmiddellijke vrijlating van de twee orthodoxe bisschoppen die 
onlangs zijn ontvoerd. 

 De EU betreurt de ernstige wandaden, waaronder oorlogsmisdrijven, die door anti-
regeringsgezinde gewapende groeperingen worden begaan en die zijn gedocumenteerd in 
het verslag van de onderzoekscommissie, ook al zijn die wandaden minder ernstig en 
minder grootschalig dan die welke door de strijdkrachten van het regime en de daarmee 
verbonden milities worden begaan. De EU roept alle partijen ertoe op de bewegings-
vrijheid en de fysieke integriteit van alle personeelsleden van Undof en Untso volledig te 
eerbiedigen. In dit verband veroordeelt de EU alle gijzelingen van vredeshandhavers.  

2. De EU herhaalt dat een politieke oplossing voor het conflict dringend nodig is, en verklaart 
ingenomen te zijn met de gezamenlijke oproep van de Verenigde Staten en Rusland om 
een vredesconferentie voor Syrië te organiseren, ter bevordering van een politiek proces 
dat is gebaseerd op de beginselen van het communiqué van Genève van 30 juni 2012. De 
EU zal alles in het werk stellen om de passende omstandigheden te helpen creëren voor het 
succesvol bijeenroepen van die conferentie. De EU roept beide partijen op een gunstig 
gevolg te geven aan deze oproep, en in alle openheid deel te nemen aan een waarachtig 
onderhandelingsproces onder Syrische leiding dat gericht is op een democratische en 
vreedzame politieke oplossing op basis van het communiqué van Genève van 30 juni 2012, 
dat onder meer voorziet in de oprichting, met wederzijdse toestemming, van een 
transitioneel regeerorgaan met volledige uitvoerende bevoegdheden. De EU zal blijven 
samenwerken met alle betrokken partijen, en in het bijzonder met de VN, de Liga van 
Arabische Staten, gezamenlijk speciaal vertegenwoordiger Brahimi en al degenen die zich 
oprecht aan het succes van dit initiatief hebben gecommitteerd.  
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3. De EU is ingenomen met de verklaring van 20 april 2013 van de Nationale Coalitie 
voor de Syrische revolutionaire en oppositiekrachten (SOC) – die de EU aanvaardt als 
legitieme vertegenwoordigers van het Syrische volk – waarin de beginselen worden 
uiteengezet van een democratisch, pluralistisch en inclusief Syrië dat de mensenrechten, 
met inbegrip van de rechten van religieuze en etnische minderheden, en de rechtsstaat 
eerbiedigt, extremisme verwerpt en zich ertoe verbindt de beveiliging van de chemische 
wapens die in Syrië aanwezig zijn, te garanderen, de internationale inspanningen inzake 
non-proliferatie te ondersteunen en zijn internationale verplichtingen op dat gebied na te 
komen. De EU is ingenomen met de aanneming op 15 mei door de Algemene Vergadering 
van de Verenigde Naties van de resolutie betreffende de situatie in Syrië, waarin, onder 
meer, steun wordt uitgesproken voor een politiek proces op basis van het communiqué van 
Genève en de totstandbrenging van de SOC als daadwerkelijke representatieve gespreks-
partners die nodig zijn voor een politieke transitie, wordt verwelkomd. 

 De EU onderstreept het belang van de algemene vergadering van de SOC die momenteel in 
Istanbul aan de gang is. De EU roept de SOC en alle oppositiegroepen op te blijven werken 
aan een politieke regeling en zich inclusiever op te stellen. Een sterkere en meer verenigde 
oppositie die alle Syriërs een geloofwaardig alternatief biedt, blijft essentieel. De EU richt 
een krachtige oproep tot de Coalitie om deel te nemen aan de geplande vredesconferentie 
en de delegatie van de oppositie te leiden. De EU zal de coalitie bij die inspanningen 
alsmede in haar betrekkingen met de internationale gemeenschap in brede zin ook in de 
toekomst gaarne terzijde staan en steunen. 

4. De EU dringt er bij alle partijen bij het conflict op aan het internationaal humanitair 
recht en het recht inzake mensenrechten ten volle te eerbiedigen. Al wie zich schuldig 
maakt aan wreedheden en alle statelijke en niet-statelijke actoren die mensenrechten-
schendingen begaan, moeten ter verantwoording worden geroepen. De EU bevestigt 
opnieuw dat die schendingen niet ongestraft mogen blijven en herinnert eraan dat de VN-
Veiligheidsraad de situatie in Syrië aanhangig kan maken bij het Internationaal Strafhof, 
zoals in de brief van Zwitserland aan de Veiligheidsraad van 14 januari 2013 is gevraagd, 
en dit te allen tijde. De EU roept Syrië ertoe op de onderzoekscommissie in het gehele land 
onmiddellijke, volledige en onbelemmerde toegang te verlenen. De EU roept de VN-
Veiligheidsraad ertoe op de situatie in Syrië onverwijld te behandelen in al haar aspecten, 
inclusief de genoemde kwesties. De EU veroordeelt andermaal iedere vorm van terreur. 

5. De EU verzoekt alle partijen ervoor te zorgen dat hulporganisaties een veilige en 
onbelemmerde toegang tot hulpbehoevenden in alle gebieden in Syrië hebben. Zij betreurt 
dat de humanitaire hulpverlening wordt belemmerd en wijst er alle partijen, en in het 
bijzonder de regering van Syrië, nadrukkelijk op dat die belemmeringen dringend moeten 
worden weggenomen. Zij beklemtoont dat alle partijen in Syrië, en in het bijzonder de 
Syrische autoriteiten, volledig dienen samen te werken met de Verenigde Naties en de 
betrokken humanitaire organisaties. De verlening van noodhulp moet worden gefaciliteerd 
via alle mogelijke humanitaire kanalen, ook over de grenzen en de strijdlinies heen, 
zodat alle hulpbehoevenden kunnen worden bereikt. De EU herhaalt haar oproep om de 
veiligheid van alle verleners van humanitaire hulp te garanderen, en haar verzoek om 
specifieke bescherming te bieden aan medisch personeel en medische voorzieningen.  
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 De EU herhaalt dat zij zich zal inzetten voor de leniging van humanitaire noden in Syrië en 
in de buurlanden ervan, met name Libanon en Jordanië, alsmede in de landen van de 
ruimere regio, overeenkomstig de consensus in de EU over humanitaire hulp. De EU 
beveelt deze landen aan hun grenzen open te houden zodat zij als toevluchtsoord voor 
vluchtelingen kunnen dienen, en zij uit haar bezorgdheid over het lot van de Palestijnse 
vluchtelingen. 

 De EU roept alle donoren ertoe op de toezeggingen die zij tijdens de conferentie over 
humanitaire hulp in Koeweit op 31 januari hebben gedaan, gestand te doen, en zich te 
committeren aan het verlenen van verdere bijstand aan de hulpbehoevenden. 

6. De EU blijft zich grote zorgen maken over de overloopeffecten van de Syrische crisis in de 
buurlanden, en steunt de inspanningen van die landen om deze in te perken. 

 De EU is ernstig bezorgd over de betrokkenheid van extremistische en buitenlandse niet-
statelijke actoren bij de gevechten in Syrië, die het conflict verder aanwakkert en een 
bedreiging vormt voor de stabiliteit in de regio. 

 De EU blijft hechten aan de soevereiniteit, de onafhankelijkheid en de territoriale 
integriteit van Syrië. 

7. De EU is ernstig bezorgd over het mogelijke gebruik van chemische wapens in Syrië. 
De EU wijst opnieuw op de belangrijke rol van de door de secretaris-generaal van de 
Verenigde Naties ingestelde onderzoeksmissie die de beschuldigingen van het gebruik van 
chemische wapens in Syrië moet onderzoeken. De EU roept de Syrische autoriteiten ertoe 
op volledig mee te werken met het onderzoek, en de missie onverwijld volledige en 
onbelemmerde toegang te verlenen in het gehele land. Het is volstrekt onaanvaardbaar dat 
iemand onder welke omstandigheden dan ook chemische wapens zou gebruiken. De EU 
zal de coördinatie met de internationale partners met betrekking tot de dreiging van 
chemische en biologische wapens intensiveren en zoeken naar manieren om samen te 
werken, ook met partners in de regio en relevante internationale organisaties en instanties, 
teneinde in het bijzonder het risico op doelbewuste of accidentele verspreiding van die 
wapens naar buurlanden te voorkomen of te bestrijden. 

8. De EU zal zich verder inzetten om haar bijstand en steun voor de burgerbevolking op te 
voeren, in coördinatie met de eenheid voor coördinatie van de bijstand van de SOC en met 
lokale civiele structuren teneinde de verlening van basisdiensten aan de burgerbevolking in 
stand te houden of te herstellen. 

 De EU blijft gecommitteerd aan het verlenen van niet-humanitaire bijstand via alle 
mogelijke kanalen teneinde zoveel mogelijk hulpbehoevenden te bereiken en blijft in de 
Groep economisch herstel ijveren voor nauwe samenwerking met andere internationale 
actoren. Gelet op het feit dat een doeltreffende hulpverlening aan de meest hulp-
behoevenden in Syrië moet worden gegarandeerd, spreekt de EU haar waardering uit voor 
het werk dat met het oog op de oprichting van het trustfonds voor het herstel van Syrië 
door de covoorzitters van de Groep economisch herstel wordt verricht. 
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 De EU zal nauw met de internationale partners blijven samenwerken op het gebied van 
planning om ervoor te zorgen dat de internationale gemeenschap klaar is om Syrië snelle 
ondersteuning te verlenen zodra de transitie zich voltrekt. De EU zal onverwijld werk 
maken van de opstelling van een alomvattend antwoord op de uitdagingen waaraan na de 
crisis het hoofd zal moeten worden geboden, onder meer op het gebied van justitie en 
veiligheid." 

De Raad heeft overeenstemming bereikt over de volgende verklaring: 

"De Raad heeft overeenstemming bereikt over de volgende elementen van de verlenging van de 
beperkende maatregelen tegen Syrië: 

1) Bij het verstrijken van de lopende sanctieregeling zal de Raad voor een periode van 
12 maanden beperkende maatregelen aannemen op de onderstaande gebieden, zoals 
gespecificeerd in Besluit 2012/739/GBVB van de Raad: 

– uitvoer- en invoerbeperkingen, met uitzondering van wapens en aanverwant 
materieel, alsmede uitrusting die voor binnenlandse repressie zou kunnen worden 
gebruikt; 

– beperkingen op de financiering van bepaalde ondernemingen; 

– beperkingen op infrastructuurprojecten; 

– beperkingen op de financiële steun voor handel; 

– financiële sector; 

– vervoerssector; 

– toegangsbeperkingen; 

– bevriezing van tegoeden en economische middelen. 

2) Met betrekking tot de mogelijke uitvoer van wapens naar Syrië heeft de Raad nota 
genomen van de toezegging van de lidstaten om in het kader van hun nationaal beleid als 
volgt te werk te gaan: 

– de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van militaire uitrusting of van uitrusting 
die voor binnenlandse repressie zou kunnen worden gebruikt, zal geschieden ten 
behoeve van de Nationale Coalitie voor de Syrische revolutionaire en oppositie-
krachten en zal bedoeld zijn voor de bescherming van burgers;  
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– De lidstaten eisen passende waarborgen tegen misbruik van de verleende 
vergunningen, in het bijzonder relevante informatie over de eindgebruiker en de 
eindbestemming van de levering; 

– De lidstaten nemen de aanvragen inzake uitvoervergunningen per geval in 
overweging met volledige inachtneming van de criteria in Gemeenschappelijk 
Standpunt 2008/944/GBVB van de Raad van 8 december 2008 tot vaststelling van 
gemeenschappelijke voorschriften voor de controle op de uitvoer van militaire 
goederen en technologie. 

De lidstaten zullen in dit stadium niet overgaan tot de levering van de bovengenoemde 
uitrusting. 

De Raad zal zijn standpunt, na raadpleging van de secretaris-generaal van de VN, 
vóór 1 augustus 2013 opnieuw bezien aan de hand van een verslag van de hoge 
vertegenwoordiger over de ontwikkelingen in verband met het initiatief VS-Rusland en 
over de mate waarin de Syrische partijen zich engageren." 
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Gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

De Raad heeft het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB) besproken ter 
voorbereiding van de Europese Raad over veiligheid en defensie in december 2013.  

De Europese Raad van december 2012 had verzocht drie thema's voor te bereiden: het verbeteren 
van de doeltreffendheid, de zichtbaarheid en het effect van het GVDB; het bevorderen van de 
ontwikkeling van de defensievermogens; en het versterken van de Europese defensie-industrie. De 
hoge vertegenwoordiger van de Unie zal naar verwacht uiterlijk in september 2013 voorstellen doen 
voor het versterken van het GVDB en het verbeteren van de beschikbaarheid van de nodige 
vermogens (zie conclusies van de Europese Raad, punten 20 t/m 25). 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/134353.pdf
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Mali 

De Raad heeft de volgende conclusies aangenomen: 

"1. De Europese Unie (EU) is verheugd over de uitkomst en de conclusies van de op 15 mei 
in Brussel op hoog niveau gehouden donorconferentie voor de ontwikkeling van Mali, 
ter ondersteuning van het Plan voor duurzaam herstel van het land. Zij roept Mali en alle 
internationale partners ertoe op hun toezeggingen met spoed te effectueren en daarbij te 
zorgen voor een efficiënte en gecoördineerde follow-up van de conferentie. De EU onder-
streept dat Mali volledig verantwoordelijk is voor de uitvoering van het stappenplan voor 
het overgangsproces. 

2. De Raad acht de inspanningen van de Malinese autoriteiten met het oog op een versnelde 
uitvoering van het stappenplan voor het overgangsproces bemoedigend, met name de 
vaststelling van een herzien juridisch en bestuurlijk kader voor de in juli te houden 
presidentsverkiezingen. De Europese Unie verklaart eens te meer het voorbereiden en het 
verloop van een geloofwaardig electoraal proces met technische en financiële bijstand te 
willen ondersteunen, in nauwe samenspraak met de Verenigde Naties, onder leiding van de 
speciale vertegenwoordiger van de Verenigde Naties voor Mali, en de andere betrokkenen 
ter plaatse. In die optiek steunt de Raad het besluit van de hoge vertegenwoordiger om een 
verkiezingswaarnemingsmissie naar Mali af te vaardigen, zoals gevraagd door de 
overgangsautoriteiten. 

3. De EU wijst erop hoeveel belang zij hecht aan de bescherming van de burgerbevolking, en 
aan de naleving van de mensenrechten en het internationaal humanitair recht. Bestrijding 
van straffeloosheid en de volledige uitoefening van de rechtspleging moeten de hoeksteen 
van de verzoening vormen. 

4. De EU zegt opnieuw haar steun toe aan de nationale commissie voor dialoog en 
verzoening, die zij aanspoort zo spoedig mogelijk met haar werk te beginnen en een 
inclusieve nationale dialoog op gang te brengen die zowel openstaat voor civiele 
vertegenwoordigers als voor de vertegenwoordigers van de niet-terroristische en niet-
criminele gewapende groepen die de wapens hebben neergelegd. Zij spreekt haar 
voldoening uit over het aanwijzen van een regeringsvertegenwoordiger die zal onder-
handelen met die groeperingen, voor zover zij zich ertoe hebben verbonden de eenheid, de 
territoriale integriteit en de soevereiniteit van Mali te eerbiedigen. Het is van het grootste 
belang dat zodanige omstandigheden worden gecreëerd dat het gezag van de staat op het 
gehele grondgebied van Mali kan worden hersteld en dat verkiezingen kunnen 
plaatsvinden, ook in het gebied rond Kidal en in de vluchtelingenkampen.  

5. De EU looft de cruciale bijdrage van de Internationale ondersteuningsmissie ten behoeve 
van Mali onder Afrikaanse leiding (MISMA) tot het volledige herstel van de territoriale 
integriteit van Mali en spreekt haar steun uit voor de omvorming van MISMA tot een VN-
missie voor de stabilisering van Mali (MINUSMA) als bepaald in resolutie 2100 (2013) 
van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. MINUSMA zal een belangrijke bijdrage 
leveren aan de bescherming van de burgerbevolking op het hele grondgebied.  
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6. De Raad blijft bereid in het kader van het EVDB en de andere toepasselijke instrumenten 
en in het licht van de conclusies van de donorconferentie, de optie van dringende steun aan 
de Malinese autoriteiten op het gebied van binnenlandse veiligheid en justitie te onder-
zoeken en zo bij te dragen aan de duurzame stabilisering van het gehele land, in nauwe 
samenwerking met MINUSMA. 

7. De Raad prijst de vorderingen die door de militaire missie EUTM Mali zijn geboekt bij het 
adviseren en helpen opleiden van de Malinese strijdkrachten, ook op het gebied van de 
mensenrechten en het internationaal humanitair recht. De Raad spoort de lidstaten en de 
internationale partners van Mali ertoe aan steun te bieden of meer steun te gaan verlenen 
teneinde de Malinese strijdkrachten de nodige middelen te bezorgen om hun missies te 
vervullen. Hij is verheugd over de toezeggingen die dienaangaande tijdens de donor-
conferentie zijn gedaan en over de bijdragen die reeds zijn ontvangen. 

* * * 

Niger 

8. Wat de gehele regio betreft, zegt de EU opnieuw toe het terrorisme te zullen bestrijden en 
in samenspraak met haar internationale partners, de veiligheid en de ontwikkeling in de 
Sahel te zullen bevorderen. De Raad veroordeelt in dat verband in de meest krachtige 
bewoordingen de terroristische aanslagen in Niger die op 23 mei 2013 in Agadez en Arlit 
plaatsvonden." 
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ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 

Voedsel- en voedingszekerheid 

De Raad heeft de conclusies over voedsel- en voedingszekerheid in de buitenlandse hulp 
aangenomen (zie 9328/13). 

Agenda voor verandering 

De Raad heeft zich gebogen over de uitvoering van de "agenda voor verandering" in verband met 
de planning van de EU-ontwikkelingshulp voor de volgende jaren. 

Overkoepelend post 2015-kader 

De Raad heeft van gedachten gewisseld over het overkoepelende kader voor de periode na 2015, 
wanneer de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling (MDG's) verstrijken. Hij heeft zijn 
goedkeuring gehecht aan de Raadsconclusies die de Raad Algemene Zaken op 25 juni zal 
aannemen. 

Werklunch 

Tijdens de werklunch hebben de ministers met vicesecretaris-generaal van de VN Jan Eliasson een 
gedachtewisseling gehouden over de voorbereidingen van het speciale evenement van de VN in 
verband met de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling, dat in september in New York 
plaatsvindt. Zij hebben tevens gesproken over Afghanistan, Myanmar/Birma en over de manier 
waarop ontwikkelingssamenwerking de overgangsprocessen kan ondersteunen. 

 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/13/st09/st09328.nl13.pdf
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ANDERE GOEDGEKEURDE PUNTEN 

BUITENLANDSE ZAKEN 

Wapenhandelsverdrag 

De Raad heeft de EU-lidstaten gemachtigd het Wapenhandelsverdrag te ondertekenen voor 
aangelegenheden die onder de exclusieve bevoegdheid van de Unie vallen. Hij heeft de lidstaten 
aangespoord het Wapenhandelsverdrag op de officiële ceremonie in New York op 3 juni, of anders 
zo spoedig mogelijk, te ondertekenen. 

Libië – beperkende maatregelen 

De Raad heeft de wetgeving ter uitvoering van de beperkende maatregelen van de EU in verband 
met de situatie in Libië gewijzigd. Dit gebeurde in het licht van de door de VN-Veiligheidsraad 
aangenomen wijzigingen. 

GEMEENSCHAPPELIJK VEILIGHEIDS- EN DEFENSIEBELEID 

Politiemissie van de EU in Afghanistan 

De Raad heeft de politiemissie van de Europese Unie in Afghanistan verlengd tot en met 
31 december 2014. Zie voor nadere informatie persmededeling 9481/13. 

EULEX KOSOVO 

De Raad heeft 110 miljoen EUR uitgetrokken voor de rechtsstaatmissie van de EU in Kosovo, 
voor de periode van 15 juni 2013 tot en met 14 juni 2014. 

Jaarverslag betreffende opleiding op GVDB-gerelateerd gebied 

De Raad heeft nota genomen van het algemeen jaarverslag betreffende opleiding op GVDB- en 
GVDB-gerelateerd gebied in 2012. Voorts heeft hij de Raadsconclusies aangenomen als basis voor 
verdere maatregelen om de opleiding op GVDB-gebied te verbeteren. 

EUBAM Libya 

De Raad heeft machtiging verleend tot het openen van onderhandelingen met Libië met het oog op 
een overeenkomst over de status van de missie van de Europese Unie voor bijstandsverlening 
inzake geïntegreerd grensbeheer in Libië (EUBAM Libya). 

Civiele GVDB-missies 

De Raad heeft nota genomen van het derde verslag over de voortgang van de lidstaten bij het 
faciliteren van de inzet van civiel personeel voor missies in het kader van het gemeenschappelijk 
veiligheids- en defensiebeleid. 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/137296.pdf
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Samenwerking op defensiegebied met Servië 

De Raad heeft zijn goedkeuring gehecht aan een administratieve regeling tussen het Europees 
Defensieagentschap (EDA) en het ministerie van Defensie van de Republiek Servië, met het oog op 
de sluiting ervan door het bestuur van het EDA. De regeling stelt procedures vast voor wederzijdse 
informatie-uitwisseling en voor de deelname van Servië aan projecten en programma's van het 
EDA. 

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 

EU-aanpak inzake weerbaarheid 

De Raad heeft de conclusies over de EU-aanpak inzake weerbaarheid aangenomen, als vervat in 
document 9325/13. 

Europees Ontwikkelingsfonds 

De Raad heeft de conclusies aangenomen over een speciaal verslag van de Rekenkamer van de EU 
getiteld "De bijdrage van het Europees Ontwikkelingsfonds aan een duurzaam wegennet in Afrika 
bezuiden de Sahara", als vervat in document 8857/13. 

Betrekkingen met de ACS-staten 

De Raad heeft zijn goedkeuring gehecht aan het ontwerp van geannoteerde agenda voor de zitting 
van de ACS-EU-Raad van ministers op 6 en 7 juni in Brussel. 

Ontwikkelingssamenwerking met Somalië 

De Raad heeft het EU-standpunt vastgesteld voor de komende zitting van de ACS-EU-Raad van 
ministers: de EU zal instemmen met het verzoek van de Federale Republiek Somalië om toe te 
treden tot de ACS-EU-Partnerschapsovereenkomst (de "Overeenkomst van Cotonou"). 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/13/st09/st09325.nl13.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/13/st08/st08857.nl13.pdf
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Elfde Europees Ontwikkelingsfonds 

De Raad heeft het standpunt van de EU vastgesteld ten aanzien van het financieel protocol 
betreffende het Elfde Europees Ontwikkelingsfonds (EOF), voor de periode 2014-2020. Verwacht 
wordt dat de ACS-EU-Raad van ministers in de zitting op 6 en 7 juni in Brussel het protocol zal 
bijwerken en aannemen, dat vervolgens zal worden toegevoegd aan de Overeenkomst van Cotonou. 

In totaal wordt voor die periode 31,5 miljard EUR ter beschikking gesteld van de ACS-staten. 
Hiervan is 29 miljard EUR afkomstig uit het Elfde Europees Ontwikkelingsfonds en wordt 
2,5 miljard EUR ter beschikking gesteld door de Europese Investeringsbank. 

EU-doelstellingen inzake ontwikkelingshulp 

De Raad heeft de conclusies aangenomen over het jaarverslag aan de Europese Raad over de EU-
doelstellingen inzake ontwikkelingshulp, als vervat in 9334/13. 

 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/13/st09/st09334.nl13.pdf

	DEELNEMERS
	Hoge vertegenwoordiger
	België:
	Bulgarije:
	Tsjechië:
	Duitsland:
	Estland:
	Ierland:
	Griekenland:
	Spanje:
	Cyprus:
	Letland:
	Litouwen:
	Luxemburg:
	Hongarije:
	Malta:
	Oostenrijk:
	Portugal:
	Roemenië:
	Slovenië:
	Slowakije:
	Zweden:
	Verenigd Koninkrijk:
	Commissie:
	Kroatië:
	BESPROKEN PUNTEN
	Landen van het Zuidelijk Nabuurschap – Syrië
	– uitvoer- en invoerbeperkingen, met uitzondering van wapens en aanverwant materieel, alsmede uitrusting die voor binnenlandse repressie zou kunnen worden gebruikt;
	– beperkingen op de financiering van bepaalde ondernemingen;
	– beperkingen op infrastructuurprojecten;
	– beperkingen op de financiële steun voor handel;
	– financiële sector;
	– vervoerssector;
	– toegangsbeperkingen;
	– bevriezing van tegoeden en economische middelen.
	– de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van militaire uitrusting of van uitrusting die voor binnenlandse repressie zou kunnen worden gebruikt, zal geschieden ten behoeve van de Nationale Coalitie voor de Syrische revolutionaire en oppositiekrac...
	–  De lidstaten eisen passende waarborgen tegen misbruik van de verleende vergunningen, in het bijzonder relevante informatie over de eindgebruiker en de eindbestemming van de levering;
	– De lidstaten nemen de aanvragen inzake uitvoervergunningen per geval in overweging met volledige inachtneming van de criteria in Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB van de Raad van 8 december 2008 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorsc...
	De lidstaten zullen in dit stadium niet overgaan tot de levering van de bovengenoemde uitrusting.
	De Raad zal zijn standpunt, na raadpleging van de secretaris-generaal van de VN, vóór 1 augustus 2013 opnieuw bezien aan de hand van een verslag van de hoge vertegenwoordiger over de ontwikkelingen in verband met het initiatief VS-Rusland en over de m...
	Gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid
	Mali
	ANDERE GOEDGEKEURDE PUNTEN

