Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

Uitgave

ISSN 0378-7087

L 245
38e jaargang
12 oktober 1995

in de Nederlandse taal

Wetgeving

Inhoud

Gemeenschappelijk standpunt bepaald door de Raad van de europese Unie
95 /4 13 /GBVB :

Gemeenschappelijk Standpunt van 2 oktober 1995 door de Raad bepaald op grond
van artikel J.2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie inzake Angola

1

1

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn hesluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid
zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben .
Besluiten , waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten .

12 . 10 . 95

NL I

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Nr . L 245/ 1

(Gemeenschappelijk standpunt bepaald door de Raad van de europese Unie)

GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT
van 2 oktober 1995

door de Raad bepaald op grond van artikel J.2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie
inzake Angola
( 95/413/GBVB)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie,
inzonderheid op artikel J.2 ,

HEEFT HET VOLGENDE GEMEENSCHAPPELIJK
STANDPUNT BEPAALD :

5 . ondersteuning van de gecoördineerde inspannin
gen van de internationale gemeenschap ten
behoeve van de wederopbouw van Angola in het
kader van het vredesproces .
B. Teneinde deze doelstellingen te bereiken en haar
voldoening uitsprekend over de positieve resultaten
van de UNDP-Ronde Tafel die op 25 en 26 septem
ber 1995 te Brussel plaatsvond en waaraan zij een
belangrijke bijdrage heeft geleverd, is de Europese
Unie bereid :

1 . de Regering van Angola bij te staan in haar
streven naar versterking van de democratie en de
A. De Europese Unie zal ten aanzien van Angola de
volgende doelstellingen nastreven:
1 . ondersteuning van de daadwerkelijke tenuitvoer
legging van het Protocol van Lusaka , de „ acordos
de paz" van Bicesse en de desbetreffende resolu
ties van de VN-Veiligheidsraad;

2. ondersteuning van de missie van de speciale verte
genwoordiger van de Secretaris-generaal van de
Verenigde Naties en van de waarnemerstroika;
3 . opvoering van het tempo waarin de overeenkom
sten die vervat zijn in het Protocol van Lusaka en
die welke door de Regering van Angola en Unita
zijn bereikt na de ondertekening van dat docu
ment, door de partijen en Unavem worden uitge
voerd;

4 . ondersteuning van de dialoog die gestart is met de
recente ontmoetingen tussen de President van de
Republiek Angola en de President van Unita, die
een belangrijke nieuwe stap betekenen in de rich
ting van een klimaat van vertrouwen dat noodza
kelijk is voor de consolidatie van het vredespro
ces. Deze dialoog zou de basis moeten leggen
voor een kader voor de vreedzame coëxistentie

van alle Angolezen op de grondslag van democra
tische beginselen, rechtsstaat, rechtvaardigheid en
volledige eerbiediging van de mensenrechten;

rechtsstaat;

2 . te blijven deelnemen aan de pogingen om het
lijden van de vluchtelingen en de ontheemden te
verzachten en hun sociale en economische integra
tie te bespoedigen;

3 . bij te dragen tot de inspanningen in de richting
van de herintegratie van de gedemobiliseerde sol
daten in de maatschappij , met inbegrip van de
door Angola en de Verenigde Naties geleverde
inspanningen;

4. Unavem III bij te staan door deel te nemen aan de
versterking van het onderdeel „ Toezicht op de
naleving van de mensenrechten" als voorgesteld
door de Secretaris-generaal van de Verenigde
Naties in zijn verslag van juli 1995 ;

5 . deel te nemen aan het mijnopruimingswerk, mede
in het kader van het gezamenlijk optreden inzake
anti-personeelmijnen (');
6 . deel te nemen aan de initiatieven die Angola en de
internationale gemeenschap ontplooien ten be
(') Besluit 95/ 170/GBVB van de Raad van 12 mei 1995 betref
fende het gemeenschappelijk optreden, door de Raad aange

nomen op basis van artikel J.3 van het Verdrag betreffende
de Europese Unie, inzake anti-personeelmijnen ( PB nr. L 115
van 22 . 5 . 1995 , blz. 1 ).
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hoeve van de nationale verzoening, het herstel en
de wederopbouw van het land .
C. De Raad en de Commissie zullen, in het kader van
hun onderscheiden bevoegdheden, de voor de tenuit

voerlegging van dit gemeenschappelijk standpunt
noodzakelijke maatregelen treffen .

De vervolgwerkzaamheden berusten bij de bevoegde
Raadsgroepen.
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D. Dit gemeenschappelijk standpunt wordt bekendge
maakt in het Publikatieblad .

Gedaan te Luxemburg, 2 oktober 1995 .
Voor de Raad

De Voorzitter

J. SOLANA

