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12.10.1995.

KOPĒJĀ NOSTĀJA
(1995. gada 2. oktobris),
ko Padome, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību J.2. pantu, ir formulējusi par Angolu
(95/413/KĀDP)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā J.2. pantu,

5. Atbalstīt koordinētus starptautiskās sabiedrības centienus
atjaunot Angolu saistībā ar miera procesu.

B. Lai sasniegtu šos mērķus, Eiropas Savienība, sveicot
1995. gada 25. un 26. septembrī notikušo un Eiropas Savienības lielā mērā atbalstīto UNDP apaļā galda sarunu pozitīvo
iznākumu, ir gatava:

IR FORMULĒJUSI ŠO KOPĒJO NOSTĀJU.

1. Palīdzēt Angolas valdībai demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanas centienos.

A. Eiropas Savienība attiecībā uz Angolu īsteno šādus mērķus:

2. Turpināt dalību bēgļu un pārvietoto personu ciešanu atvieglošanas centienos un veicināt viņu sociālo un ekonomisko reintegrāciju.

1. Atbalstīt efektīvu Lusakas protokola, Bicēzes “acordos de
paz” un attiecīgo ANO Drošības padomes rezolūciju īstenošanu.

2. Atbalstīt Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretāra
īpašā pārstāvja un novērotāju trijotnes uzdevumu.

3. Paātrināt ritmu, kādā puses un UNAVEM īsteno Lusakas
protokolā paredzētās vienošanās un vienošanās, ko panākušas Angolas valdība un UNITA pēc minētā dokumenta
parakstīšanas.

4. Atbalstīt pēdējās sanāksmēs starp Angolas Republikas prezidentu un UNITA prezidentu uzsākto dialogu, kas ir
jauns, būtisks solis pretī uzticības gaisotnei, kura vajadzīga
miera procesa nostiprināšanai. Tam jāļauj izveidot mierīgas visu angoliešu kopesamības pamatu, kas balstīts uz
demokrātijas principiem, tiesiskumu, taisnīgumu un pilnīgu cilvēktiesību ievērošanu.

3. Veicināt centienus attiecībā uz demobilizēto karavīru
sociālo reintegrāciju, tostarp Angolas un Apvienoto Nāciju
Organizācijas centienus.

4. Palīdzēt UNAVEM III, piedaloties tās cilvēktiesību uzraudzības sastāvdaļas stiprināšanā, ko ierosināja Apvienoto
Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretārs 1995. gada jūlija
ziņojumā.

5. Piedalīties atmīnēšanas operācijās, tostarp tajās, ko paredz
vienota rīcība par pretkājnieku mīnām (1).

6. Piedalīties Angolas un starptautiskās sabiedrības uzsāktajās iniciatīvās, lai samierinātu, rehabilitētu un atjaunotu
valsti.

(1) Padomes 1995. gada 12. maija Lēmums 95/170/KĀDP par vienoto
rīcību, ko Padome, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību
J.3. pantu, ir pieņēmusi par pretkājnieku mīnām (OV L 115,
22.5.1995., 1. lpp.).
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C. Lai īstenotu šo kopējo nostāju, Padome un Komisija saskaņā
ar savu attiecīgo kompetenci veic nepieciešamos pasākumus.
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D. Šo kopējo nostāju publicē Oficiālajā Vēstnesī.
Luksemburgā, 1995. gada 2. oktobrī

Šīs kopējās nostājas īstenošanas pārbaudi nodrošina Padomes
kompetentās grupas.

Padomes vārdā —
priekšsēdētājs
J. SOLANA

