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ROZHODNUTÍ RADY
ze dne 19. dubna 1994
o společné akci na podporu mírového procesu na Blízkém východě, přijaté Radou na základě článku J.3
Smlouvy o Evropské unii
(94/276/SZBP)

— si bude udržovat své vedoucí postavení v pracovní skupině
pro regionální ekonomický rozvoj (REDWG) a rozvíjet
svou účast v jiných mnohostranných skupinách,

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na články J.3
a J.11 této smlouvy,
s ohledem na obecné zásady vydané Evropskou radou dne
29. října 1993,
s ohledem na rámec společné akce schválené Evropskou radou
ve dnech 10. a 11. prosince 1993,
berouc v úvahu článek C Smlouvy o Evropské unii,

— zváží další způsoby, jakými by mohla přispět k rozvoji
regionu.
c) Evropská unie
— bude dodržovat opatření k posilování důvěry, která
předložila stranám,
— bude dodržovat demarše určené arabským státům s cílem
zajistit ukončení bojkotu Izraele,
— bude přísně sledovat vývoj izraelských osídlení na okupovaných územích a dodržovat demarše určené Izraeli a týkající se těchto otázek.

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1
a) Evropská unie ve snaze přispět k uzavření úplného míru na
Blízkém východě a na základě příslušných rezolucí Rady bezpečnosti OSN
— se bude podílet na mezinárodních smlouvách uzavřených
mezi stranami k zajištění míru v souvislosti s procesem
zahájeným v Madridu,
— bude využívat svůj vliv k povzbuzování všech stran k bezvýhradné podpoře mírového procesu na základě pozvání
na Madridskou konferenci a bude usilovat o posílení
demokracie a úcty k lidským právům,
— přispěje k definování budoucí podoby vztahů mezi stranami v regionu v rámci pracovní skupiny pro kontrolu
zbrojení a bezpečnost v regionu.

Článek 2
V souladu s odpovídajícími postupy Společenství Rada posoudí
návrhy, které Komise předloží
— pro rychlé provádění programů pomoci pro rozvoj okupovaných území a palestinského operativního rozpočtu v úzké
spolupráci s Palestinci založené na konzultacích a stejně úzké
koordinaci s ostatními dárci,
— pro poskytování podpory v rámci existujících zásad jiným
stranám pro dvoustranná jednání, jež zásadně přispívají
k pokroku na cestě k míru.

Článek 3

b) Evropská unie
— rozvine svou úlohu v ad hoc styčném výboru pro koordinaci mezinárodní podpory poskytované okupovaným
územím,

Pro aktivní a naléhavé přispění k vytvoření palestinských policejních sil:
a) Evropská unie poskytne pomoc;
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b) předsednictví v úzké spolupráci s Komisí umožní koordinaci
mezi členskými státy výměnou informací o jejich dvoustranné
pomoci;

mezi Izraelem a Organizací za osvobození Palestiny o plánech na
uspořádání voleb. Evropský parlament bude přizván ke spolupráci
na těchto plánech.

c) prostředky v maximální výši 10 milionů ECU z rozpočtu Společenství budou poskytnuty v rámci naléhavé pomoci
k vytvoření palestinských policejních sil.

Článek 6

Článek 4
Evropská unie se bude na žádost stran podílet na ochraně
palestinského lidu na základě dočasného působení
mezinárodních sil na okupovaných územích, jak bylo
požadováno v rezoluci Rady bezpečnosti 904 (1994).
Operativní plány a finanční záležitosti týkající se tohoto článku
upraví samostatné rozhodnutí Rady.

Evropská unie potvrzuje svou ochotu přijímat další operativní
rozhodnutí v oblasti působnosti této společné akce v souladu
s vývojem v mírovém procesu.

Článek 7
Toto rozhodnutí nabývá účinku dnešním dnem.

Článek 8
Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku.

Článek 5
Na žádost stran bude Evropská unie provádět koordinovaný
program pomoci a bude připravovat a sledovat volby na
okupovaných územích nastíněných v prohlášení zásad ze dne
13. září 1993. Přesné operativní plány a finanční záležitosti upraví
samostatné rozhodnutí Rady poté, co bude dosaženo dohody

V Lucemburku dne 19. dubna 1994.
Za Radu
předseda
Th. PANGALOS

