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1. Udvidelsen
Der blev på rådsmødet opnået enighed om forhandlingsrammen og indledning af
tiltrædelsesforhandlinger med Tyrkiet. Der var tale om et intenst forløb med drøftelser i
plenum kombineret med lange bilaterale konsultationer mellem formandskabet og særligt
involverede medlemslande. Forhandlingerne blev indledt ved en ceremoni natten til den 4.
oktober. Med hensyn til Kroatien var der enighed om rådskonklusioner, der i lyset af
vurderingen fra chefanklageren, Carla del Ponte, ved Det Internationale Krigsforbrydertribunal
vedrørende det tidligere Jugoslavien (ICTY), konkluderede, at EU kunne indlede
tiltrædelsesforhandlinger med Kroatien. I konklusionerne blev der ligeledes etableret en
monitoreringsmekanisme samt en suspensionsklausul for forhandlingerne. Forhandlingerne
med Kroatien blev indledt ved en særskilt ceremoni natten til den 4. oktober.
2. Iran
Punktet blev vedtaget uden debat.
3. Mellemøsten
Rådet havde en drøftelse af situation i Mellemøsten i lyset af tilendebringelsen af Israels
evakuering af Gaza og dele af den nordlige Vestbred og senere begivenheder. Drøftelsen
mundede ud i vedtagelsen af rådskonklusioner, der bl.a. understreger partnernes fortsatte
ansvar for fremskridt baseret på Køreplanen for Fred. Yderligere fremhævede Rådet
vigtigheden af støtte til Mellemøstkvartettens udsending, James Wolfensohn, og hans indsats
med henblik på koordinering af især den økonomiske bistand til palæstinenserne.
4. Det vestlige Balkan
Punktet blev taget af dagsordenen.
5. EU-Rusland: forberedelse af topmøde
Rådet forberedte EU’s holdning til topmødet med præsident Putin den 4. oktober. Specielt blev
der opnået enighed om de sidste udestående elementer i en tilbagetagelsesaftale og en visumlempelsesaftale mellem EU og Rusland, med henblik på bekræftelse af teksten på topmødet.
6. Uzbekistan
Punktet blev vedtaget uden debat.
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7. International Traktat om handel med våben / Arms Trade Treaty (ATT)
Punktet blev vedtaget uden debat.
8. Menneskerettigheder
Rådet godkendte uden debat EU's årsrapport for 2005 om menneskerettigheder.
9. Grænsemonitoreringsmission Moldova/Ukraine
Punktet blev taget af dagsordenen.
10. Saudi-Arabien
Punktet blev taget af dagsordenen.
11. Colombia
Punktet blev vedtaget uden debat.
12. Opfølgning på FN-topmøde
Punktet blev taget af dagsordenen.

