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A TANÁCS HATÁROZATA
(1994. április 19.)
a közel-keleti békefolyamat támogatásáról szóló, az Európai Unióról szóló szerződés J.3. cikke alapján
elfogadott tanácsi együttes fellépésről
(94/276/KKBP)

– fenntartja a regionális gazdasági fejlesztési munkacsoportban betöltött vezető szerepét és növeli más többoldalú csoportokban való részvételét,

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre, és különösen
annak J.3. és J.11. cikkére,
tekintettel az Európai Tanács által 1993. október 29-én kiadott
általános iránymutatásra,
tekintettel az Európai Tanács által 1993. december 10-én és 11-én
jóváhagyott együttes fellépés keretére,
figyelembe véve az Európai Unióról szóló szerződés C. cikkét,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

– a térség fejlődésének elősegítése érdekében újabb lehetőségeket vizsgál meg.
c) Az Európai Unió:
– folytatja az olyan bizalomépítő intézkedések meghozását,
amelyekre a feleket kötelezte,
– diplomáciai lépéseket tesz az arab államok felé Izrael bojkottjának véget vetésének céljából,
– figyelemmel kíséri az izraeli települések jövőbeli fejlődését
a megszállt területeken, és diplomáciai lépéseket tesz Izrael
felé e kérdésben.

1. cikk
a) Annak érdekében, hogy az Egyesült Nemzetek Biztonsági
Tanácsának vonatkozó határozatai alapján megpróbáljon
kiterjedt békét teremteni a Közel-Keleten, az Európai Unió:
– részt vesz a Madridban megkezdett folyamat keretében a
béke biztosítását szolgáló, a felek által jóváhagyott nemzetközi megállapodásokban,
– felhasználja befolyását, hogy valamennyi felet a Madridi
Konferenciára szóló meghívások alapján a békefolyamat
feltétel nélküli támogatására, valamint arra ösztönözzön,
hogy a demokrácia megszilárdítása és az emberi jogok tiszteletben tartása érdekében munkálkodjon,
– a fegyverzetellenőrzési és regionális biztonsági munkacsoport keretében hozzájárul a térségben működő felek
közötti kapcsolatok jövőbeli jellegének meghatározásában.

2. cikk
A vonatkozó közösségi eljárásokkal összhangban a Tanács megvizsgálja a Bizottság által a következő témákban előterjesztett
javaslatokat:
– a megszállt területek fejlesztését és a palesztin működési költségvetés létrehozását célzó segélyprogramok gyors végrehajtása, szoros tanácskozásban a palesztinokkal és ugyanilyen
szoros együttműködésben a többi adományozóval,
– az érvényben lévő iránymutatások keretében segítségnyújtás a
kétoldalú tárgyalásokhoz a többi fél számára azon lényeges
intézkedések szerint, amelyeket a béke megteremtése érdekében hoztak.

3. cikk
b) Az Európai Unió:
– megerősíti a megszállt területeknek nyújtott nemzetközi
segély összehangolásáért felelős ad hoc összekötő bizottságban betöltött szerepét,

A palesztin rendőri szervek létrehozásához történő tevékeny és
lehető leggyorsabb hozzájárulás érdekében:
a) az Európai Unió támogatást nyújt;
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b) az elnökség, a Bizottsággal szoros együttműködésben, a tagállamok között a kétoldalú segítségnyújtásról szóló információcsere útján segíti a koordinációt;
c) a közösségi költségvetésből legfeljebb 10 millió ECU összeget
használnak fel a lehető legrövidebb időn belül a palesztin rendőri szervek létrehozásának támogatására.
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intézkedéseket illetően. Az Európai Parlamentet felkérik, hogy
vegyen részt ezen intézkedésekben.

6. cikk
Az Európai Unió megerősíti, hogy a békefolyamat alakulásával
összhangban kész további operatív döntéseket hozni az együttes
fellépést illetően.

4. cikk
Az Európai Unió a felek kérésére oly módon járul hozzá a
palesztin nép védelméhez, hogy a Biztonsági Tanács 904 (1994)
határozatában előírtaknak megfelelően ideiglenes nemzetközi
jelenlétet biztosít a megszállt területeken.
Az e cikkből származó operatív és finanszírozási intézkedésekre
külön egyedi tanácsi határozat vonatkozik.

7. cikk
Ez a határozat a mai napon lép hatályba.

8. cikk
Ezt a határozatot a Hivatalos Lapban ki kell hirdetni.

5. cikk
Az Európai Unió a felek kérésére összehangolt segélyprogramot
kezdeményez, hogy előkészítse és megfigyelje az
1993. szeptember 13-i elvi nyilatkozatban a megszállt területekre
vonatkozóan előzetesen jelzett választásokat. A konkrét operatív
és a finanszírozási intézkedésekre külön tanácsi határozat
vonatkozik, amint Izrael és a PFSz megállapodásra jut a választási

Kelt Luxembourgban, 1994. április 19-én.
a Tanács részéről
az elnök
Th. PANGALOS

