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(Fælles holdninger fastlagt af Rådet for Den Europæiske Union)

FÆLLES HOLDNING

af 2 . oktober 1995

fastlagt af Rådet på grundlag af artikel J.2 i traktaten om Den Europæiske Union vedrørende
Angola
( 95/41 3/FUSP)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

5 . at støtte det internationale samfunds koordi

nerede bestræbelser for Angolas genopbygning
inden for rammerne af fredsprocessen.
under henvisning til traktaten om Den Europæiske
Union, særlig artikel J.2 —

B. Den Europæiske Union hilser det positive resultatet
af KNDP-rundbordssamtalerne i Bruxelles , den 25 .
og 26 . september 1995 , et resultat, som Den Euro

pæiske Union i høj grad har bidraget til, velkommen;
den er for at fremme disse mål rede til,
FASTLAGT FØLGENDE FÆLLES HOLDNING :

1 . at støtte Angolas regerings bestræbelser på at
styrke demokratiet og retsstaten

A. Den Europæiske Union har tor så vidt angår Angola
sat sig som mål :

2 . at fortsætte sin deltagelse i bestræbelserne på at
forbedre vilkårene for flygtninge og fordrevne
personer og på at fremskynde deres sociale og
økonomiske reintegrering

1 . at støtte en effektiv gennemførelse af Lusaka
protokollen, Bicesse-fredsaftalerne og de relevante
resolutioner fra FN's Sikkerhedsråd

2 . at støtte den mission, som udføres af den særlige
repræsentant for De Forenede Nationers general
sekretær og trojkaens observatør
3 . at fremskynde UNAVEM's og parternes gennem
førelse af aftalerne i Lusaka-protokollen og af de
aftaler, som er indgået mellem Angolas regering
og UNITA efter undertegnelsen af protokollen

4 . at støtte den dialog, der er blevet indledt på de
nylige møder mellem Republikken Angolas præsi
dent og formanden for UNITA, og som udgør et
betydeligt skridt hen imod skabelse af det tillids
fulde klima , som er nødvendigt for at konsolidere
fredsprocessen. Håbet er, at dialogen vil føre til
en ramme for fredelig sameksistens mellem alle
angolanere baseret på demokratiske principper,
retsstatsprincipperne , retfærdighed og fuld over
holdelse af menneskerettighederne

3 . at bidrage til den indsats, der gøres i forbindelse
med social reintegrering af hjemsendte soldater,
herunder Angolas og De Forenede Nationers ind
sats

4 . at bistå UNAVEM III ved at deltage i styrkelsen
af den komponent, der kontrollerer overholdelsen
af menneskerettighederne, som foreslået af FN's
generalsekretær i hans rapport fra juli 1995
5 . at deltage i minerydningsindsatsen, bl.a . inden for
rammerne af den fælles aktion vedrørende perso
nelminer ( 1 )

6 . at deltage i initiativer, som Angola og det interna
tionale samfund tager med henblik på national
(') Rådets afgørelse 95/170/FUSP af 12 . maj 1995 om en fælles
aktion vedtaget af Rådet på grundlag af artikel J.3 i traktaten
om Den Europæiske Union, vedrørende personelminer ( EFT
nr. L 115 af 22 . 5 . 1995, s. 1 ).
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forsoning, rehabilitering og genopbygning af Ian-
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D. Denne fælles holdning offentliggøres i Tidende ,

det.

C. Rådet og Kommissionen skal inden for rammerne af
deres respektive beføjelser træffe de nødvendige for
anstaltninger til gennemførelse af denne fælles hold
ning.

Opfølgningen af denne fælles holdning skal varetages
af de kompetente arbejdsgrupper under Rådet.

Udfærdiget i Luxembourg, den 2 . oktober 1995 .
På Rådets vegne
J. SOLANA
Formand

