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IL-ĠURNAL UFFIĊJALI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ

12.10.1995

POŻIZZJONI KOMUNI
tat-2 ta’ Ottubru 1995
definita mill-Kunsill skond l-Artikolu J.2 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea fuq l-Angola
(95/413/CFSP)

IL-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat fuq l-Unjoni Ewropea u b’mod partikolari l-Artikolu J.2 fih imsemmi,

IDDEFINIXXA L-POŻIZZJONI KOMUNI LI ĠEJJA:

A. L-Unjoni Ewropea seri ssegwi għar-rigward ta’ Angola
l-għanijiet li ġejjin:
1. Li tappoġġa l-implimentazzjoni effettiva tal-Protokoll ta’
Lusaka, l-“acordos de paz” ta’ Bicesse u r-Riżoluzzjonijiet
rilevanti tal-Kunsill tas-Sigurtà tal-UN.
2. Li tappoġġa l-missjoni tar-rappreżentant speċjali
tas-Segretarju tan-Nazzjonijiet Uniti u ta’ l-osservatur
Troika.
3. Li taċċelera r-ritmu li bih l-arranġamenti miġbura
fil-Protokoll ta’ Lusaka u dawk milħuqa mill-Gvern ta’
Angola u Unita sussegwentement għall-iffirmar ta’ dan
id-dokument qed jiġu implimentati mill-partijiet u
Unavem.
4. Li tappoġġa d-djalogu mibdi permezz ta’ laqgħat reċenti
bejn il-President tar-Repubblika ta’ l-Angola u l-President
ta’ Unita, li jikkostitwixxi pass ġdid importanti lejn il-klima
ta’ fiduċja neċessarju għall-konsolidazzjoni tal-proċess
tal-paċi. Dan għandu jippermetti li tkun stabbilita struttura
għal ko-eżistenza paċifika bejn l-Angolani kollha bbażata
fuq prinċipji demokratiċi, ir-regola tal-liġi, ġustizzja u
rispett sħiħ għad-Drittijiet tal-Bniedem.

5. Li
tappoġġa
l-isforzi
kordinati
tal-Komunità
internazzjonali lejn ir-rikostruzzjoni ta’ l-Angola fil-qafas
tal-proċess tal-paċi.
B. Sabiex tkompli dawk l-għanijiet l-Unjoni Ewropea, waqt
li tilqa’ r-riżultat pożittiv tal-laqgħa ta’ diskussjoni tal-UNDP
li saret fi Brussell nhar il-25 u s-26 ta’ Settembru 1995 li
għaliha l-Unjoni Ewropea kkontribwiet b’mod qawwi, hija
ppreparata li:
1. Tassisti lill-gvern ta’ l-Angola fl-għan li jsaħħaħ
id-demokrazija u r-regola tal-liġi.
2. Tkompli l-parteċipazzjoni tagħha fl-isforzi biex ittaffi
s-sofferenza tar-refuġjati u ta’ persuni li kienu mġiegħla
jitiliqu minn pajjiżhom u li tħaffef ir-reintegrazzjoni soċjali
u ekonomika tagħhom.
3. Tikkontribwixxi għall-isforzi favur ir-reintegrazzjoni
soċjali tas-suldati li twaqqfu mill-ġlied, inklużi dawk
magħmula mill-Angola u min-Nazzjonijiet Uniti.
4. Tassisti lill-Unavem III billi tieħu sehem fir-rinforz
tas-settur li jissuperviżjona d-Drittijiet tal-Bniedem propost
mis-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti fir-rapport
tiegħu ta’ Lulju 1995.
5. Tipparteċipa fil-ħidmiet tat-tneħħija tal-mini, inkluż
fil-qafas ta’ azzjoni konġunta għal mini maħsuba biex
joqtlu n-nies (1).
6. Tipparteċipa f’inizjattivi li daħlu għalihom l-Angola
u l-Komunità internazzjonali maħsuba għar-rikonċiljazzjoninazzjonali, għar-riabilitazzjoni u r-rikostruzzjoni
tal-pajjiż.

(1) Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 95/170/CFSP tat-12 ta’ Mejju 1995 rigward
l-azzjoni konġunta adottata mill-Kunsill skond l-Artikolu J.3
tat-Trattat fuq l-Unjoni Ewropea fuq il-mini maħsuba biex joqtlu
n-nies (ĠU L 115, tat-22.5.1995, pġ. 1).
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Ċ. Il-Kunsill u l-Kummissjoni, waqt li jaġixxu fil-qafas
tal-kompetenzi rispettivi tagħhom, għandhom jieħdu l-miżuri
neċessarji għall-implimentazzjoni ta’ din il-pożizzjoni
komuni.

It-tkomplija ta’ din il-pożizzjoni komuni għandha tkun
assigurata mill-gruppi kompetenti tal-Kunsill.
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D. Din il-Pożizzjoni Komuni għandha tkun ippubblikata
fil-Ġurnal Uffiċjali.
Magħmula fil-Lussemburgu, fit-2 ta’ Ottubru 1995.
Għall-Kunsill
Il-President
J. SOLANA

