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SKUPNO STALIŠČE
z dne 2. oktobra 1995
Sveta na podlagi člena J.2 Pogodbe o Evropski uniji o Angoli
(95/413/SZVP)

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena J.2
Pogodbe,

SPREJEL NASLEDNJE SKUPNO STALIŠČE:

A. V zvezi z Angolo bo Evropska unija zasledovala naslednje
cilje:

1. Podpora učinkovitemu izvajanju Lusaškega protokola,
Bicessejevih „acordos de paz“ in ustreznih resolucij Varnostnega sveta Združenih narodov.

2. Podpora pri nalogah posebnega predstavnika Generalnega
sekretarja Združenih narodov ter opazovalcev Trojke.

3. Pospešitev tempa, s katerim pogodbenice in Unavem izvajajo sporazume, dosežene v okviru Lusaškega protokola, in
sporazume, ki sta jih Vlada Angole in Unita dosegli po
podpisu tega dokumenta.

B. Da bi še naprej pospeševala izvajanje teh ciljev, je Evropska
unija, pozdravljajoč pozitiven rezultat okrogle mize Programa
Združenih narodov za razvoj (UNDP), ki je bila 25. in
26. septembra 1995 v Bruslju, h kateri je sama veliko prispevala, pripravljena:

1. Pomagati vladi Angole pri doseganju cilja krepitve demokracije in vladavine prava.

2. Nadaljevati s sodelovanjem pri prizadevanjih za omilitev
trpljenja beguncev in razseljenih oseb ter pospeševati njihovo ponovno vključitev v družbeno in gospodarsko življenje.

3. Prispevati k prizadevanjem za ponovno družbeno vključitev vojakov, odpuščenih iz aktivne službe, vključno s
tistimi, ki so bili na strani Angole in Združenih narodov.

4. Pomagati Unavem III s sodelovanjem pri krepitvi njegove
enote za nadzor nad spoštovanjem človekovih pravic, ki jo
je Generalni sekretar Združenih narodov predlagal v svojem poročilu julija 1995.

5. Sodelovati pri operacijah razminiranja, vključno z okvirjem o skupnem ukrepu glede protipehotnih min (1).
4. Podpora dialogu, ki se je začel z nedavnimi srečanji med
predsednikom Republike Angole in predsednikom Unita,
ki pomeni pomemben nov korak na poti k ozračju zaupanja, potrebnega za utrditev mirovnega procesa. Ta bi moral
omogočiti vzpostavitev okvira za miroljubno sožitje med
vsemi prebivalci Angole, ki bo temeljil na demokratičnih
načelih, vladavini prava, pravičnosti in polnem spoštovanju človekovih pravic.

6. Sodelovati v pobudah, ki jih vodita Angola in mednarodna
skupnost s ciljem narodne sprave, gospodarske sanacije in
obnove države.

5. Podpora usklajenim prizadevanjem mednarodne skupnosti
za obnovo Angole v okviru mirovnega procesa.

(1) Sklep Sveta 95/170/SZVP z dne 12. maja 1995 o skupnih ukrepih,
ki jih je Svet sprejel na podlagi člena J.3 Pogodbe o Evropski uniji, o
protipehotnih minah (UL L 115, 22.5.1995, str. 1).
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C. Svet in Komisija v okviru svojih pristojnosti sprejmeta ukrepe,
potrebne za izvajanje tega skupnega stališča.
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D. To skupno stališče se objavi v Uradnem listu.
V Luxembourgu, 2. oktobra 1995
Za Svet

Spremljanje izvajanja tega skupnega stališča zagotovijo pristojne skupine Sveta.

Predsednik
J. SOLANA

