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1. (Evt.) WTO/DDA
Punktet blev taget af dagsordenen.
2. Det vestlige Balkan
Rådet drøftede kort valget i Montenegro den 10. september og det kommende parlamentsvalg i
Bosnien-Hercegovina den 1. oktober. Derudover drøftede Rådet også Serbien og samarbejdet
med det Internationale Krigsforbrydertribunal vedr. det tidligere Jugoslavien (ICTY), og der var
enighed om at have en mere dybtgående drøftelse af dette spørgsmål på et kommende rådsmøde.
3. Sudan/Darfur
Rådet havde en drøftelse af situationen i Sudan. Fra dansk side støttede man Solanas vurdering
af, at situationen i Darfur retfærdiggjorde anvendelse af "Responsibility to Protect". Såfremt der
ikke skete fremskridt efter møderne i FN i den kommende uge, var Danmark parat til at overveje muligheden for at mobilisere en koalition af lande, der kunne lægge yderligere pres på regeringen i Sudan, bl.a. gennem indførelsen af sanktioner. Der blev vedtaget rådskonklusioner,
hvor Rådet udtrykte sin bekymring over forværringen af den humanitære og sikkerhedsmæssige
situationen i Darfur. EU fordømte parternes overtrædelse af våbenhvilen, herunder særligt de
angreb, der var rettet mod civile og det humanitære nødhjælpsarbejde. Det understregedes, at
Sudans regering var forpligtet til at beskytte borgerne mod overgreb, og at de skyldige i menneskerettighedskrænkelser ville blive stillet til ansvar for deres gerninger. Sudans regering opfordredes til at give sin støtte til overførelsen af den Afrikanske Unions mission i Sudan
(AMIS) til FN, som vedtaget i FN's sikkerhedsrådsresolution 1706.
4. Den Demokratiske Republik Congo
Rådet vedtog konklusioner for den Demokratiske Republik Congo, herunder at EU ser frem til
en fredelig afslutning på den igangværende valgproces. Rådet hilste det velkomment, at de to
præsidentkandidater nu havde mødtes. EU opfordrede præsidentkandidaterne til at afstå fra
enhver form for vold. EU ville fortsat støtte valgprocessen, herunder gennem tæt kontakt mellem EUFOR, EUPOL og MONUC. EU ville fortsætte sit engagement også efter valgafholdel-
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sen og ville samarbejde med en ny regering om igangsættelse af projekter indenfor genopbygning og rehabilitering. På længere sigt ville man samarbejde med Den Demokratiske Republik
Congo om bæredygtig udvikling. Endelig understregede Rådet, at der var behov for, at en nyvalgt regering udviste god regeringsførelse og var indstillet på lov og orden samt sikkerhed og
stabilitet. EU udtrykte villighed til at koordinere arbejdet med reform af sikkerhedssektoren i
samarbejde med FN.
5. Mellemøsten
Rådet drøftede den aktuelle situation i Mellemøsten og vedtog rådskonklusioner, hvori Rådet
bl.a. udtrykker støtte til den fortsatte fulde implementering af FN’s Sikkerhedsrådsresolution
1701 om Libanon. I forlængelse heraf anmodedes Rådets Høje Repræsentant, Javier Solana, om
i samarbejde med Kommissionen at fremkomme med en rapport om mulige EU bidrag til gennemførelsen af resolution 1701 særligt for så vidt angår den libanesisk-syriske grænse. Rådet
drøftede desuden EU’s muligheder for at fremme en politisk proces mod en forhandlet løsning
på den israelsk-palæstinensiske konflikt. I forlængelse heraf tilsluttede Rådet sig en forlængelse
af den midlertidige internationale finansieringsmekanisme (TIM) med yderligere tre måneder.
Endelig vedtog Rådet den fælles holdning til implementering af en våbenembargo mod enheder
og personer i Libanon. Den dertil knyttede forordning forventes vedtaget mandag den 25. september 2006.
6. Iran
På mødet var der generel opbakning til, at SG/HR Solana fortsætter samtalerne med den iranske chefforhandler Larijani, indtil Iran har suspenderet uranberigelsen, eller indtil der måtte vedtages en ny Sikkerhedsrådsresolution.
7. Irak
Rådet vedtog rådskonklusioner, hvoraf det bl.a. fremgik, at Rådet hilser fremskridtene i udviklingen af Iraq International Compact velkomne, herunder den irakiske regerings indsats.
EU’s vilje til aktivt at deltage i processen samt EU’s støtte til Compactens formål – at mobilisere international støtte til realiseringen af Iraks Nationale Vision – bekræftedes. Endvidere fremgik det af konklusionerne, at EU opfordrede til, at Compacten udvikledes gennem en inklusiv
proces med konsultationer på såvel nationalt og regionalt som internationalt niveau. Vigtigheden af irakisk ejerskab og koordinering med eksisterende genopbygningsindsatser, særligt
IFFRI (International Reconstruction Fund Facility for Iraq), understregedes og EU's støtte til
FN’s centrale rolle i processen fremhævedes.
8. Nybeskikkelse af Regionsudvalget for perioden 2006-2010
Punktet blev taget af dagsordenen.

