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ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

28.5.1999

SPOLEČNÝ POSTOJ
ze dne 17. května 1999
o Paktu o stabilitě pro jihovýchodní Evropu, přijatý Radou na základě článku 15 Smlouvy o Evropské unii
(1999/345/SZBP)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

(8)

Svazová republika Jugoslávie by měla být přizvána k účasti
na paktu o stabilitě, jakmile splní nezbytné podmínky,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 15
této smlouvy,
PŘIJALA TENTO SPOLEČNÝ POSTOJ:

vzhledem k těmto důvodům:
Článek 1
(1)

Ve dnech 8. a 26. dubna 1999 Rada přijala závěry týkající
se jihovýchodní Evropy.

(2)

Politické řešení kosovské krize musí být součástí úsilí
vedoucího ke stabilizaci celého regionu.

(3)

Je třeba připravit Pakt o stabilitě pro jihovýchodní Evropu.

(4)

Tento pakt by měl být založen na Chartě OSN, zásadách
a závazcích Organizace pro bezpečnost a spolupráci
v Evropě (OBSE) a na souvisejících smlouvách a úmluvách
Rady Evropy, zejména na Evropské úmluvě o lidských
právech.

(5)

Evropská unie by měla hrát vedoucí úlohu v paktu o stabilitě, OBSE musí hrát klíčovou úlohu při prosazování bezpečnosti a stability a pakt o stabilitě je třeba vypracovat
a provádět v úzké spolupráci s OBSE.

(6)

Evropská unie již, v rámci regionálního přístupu i mimo
něj, vyvíjí činnost posilující demokratické a ekonomické
instituce v oblasti prostřednictvím řady osvědčených programů.

(7)

Evropská unie přistupuje k oblasti s výhledem plného
zapojení těchto zemí do svých struktur na základě nového
smluvního vztahu, který bere v úvahu zvláštní situaci
každé země, a nabízí vyhlídku na členství v Evropské unii
na základě Amsterodamské smlouvy a po splnění kodaňských kritérií.

1. Evropská unie bude hrát vedoucí úlohu při vypracování Paktu
o stabilitě pro jihovýchodní Evropu.

2. Cílem tohoto paktu o stabilitě je přispět k zajištění spolupráce
mezi jeho účastníky na komplexních opatřeních k dlouhodobé
stabilizaci, bezpečnosti, demokratizaci, hospodářské obnově
a rozvoji oblasti a na vytvoření trvalých a dobrých sousedských
vztahů s ostatními účastníky i s mezinárodním společenstvím.

3. Evropská unie bude svou prací usilovat o vytvoření „Regionálního kulatého stolu pro jihovýchodní Evropu“ mezi samotnými
účastníky s cílem pokročit v provádění paktu o stabilitě.

Článek 2

1. Na podporu cílů uvedených v článku 1 svolá Evropská unie
konferenci o jihovýchodní Evropě.

2. Konference se uskuteční na úrovni ministrů zahraničí, pokud
možno nejpozději do konce července 1999. Konference se bude
konat v royaumontském složení (s výjimkou Svazové republiky
Jugoslávie, dokud nesplní podmínky mezinárodního společenství
pro její účast). Mimoto se konference zúčastní zástupci Kanady,
Japonska, EBOR, EIB, MMF, WB, OECD, OSN, NATO, ZEU,
UNHCR a zástupci regionálních iniciativ.
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3. Konference bude připravena na zasedání v Königswinteru (Petersbergu) dne 27. května 1999 na úrovni vyšších úředníků ve složení stanoveném v odstavci 2. Přípravy na tuto konferenci se
proto provedou bezodkladně.
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Článek 4

Tento společný postoj nabývá účinku dnem přijetí.

Článek 5
Článek 3
1. Evropská unie bude aktivně podporovat země v oblasti při
dosahování cílů paktu o stabilitě.
2. Evropská unie se společně s mezinárodními dárci zaváže
k tomu, že uspořádá konferenci dárců o obnově jihovýchodní
Evropy.

Tento společný postoj bude zveřejněn v Úředním věstníku.
V Bruselu dne 17. května 1999.
Za Radu
předseda
J. FISCHER

