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Ajankohtaiset asiat: Todettiin Kreikan ja Makedonian välisen Prespasopimuksen hyväksyminen, kuultiin keskusteluista Kongon demokraattisen
tasavallan presidentin Tshisekedin kanssa ja huomioitiin Valko-Venäjän
osalta pakotteiden jatko sekä toisaalta Minskissä syksyllä järjestettävä
korkean tason itäisen kumppanuuden tapahtuma.
Afrikan sarvi: Korostettiin alueen strategista merkitystä sekä Etiopian ja
Eritrean lähentymisen myötä avautunutta ”mahdollisuuksien ikkunaa” koko
alueen kehitykselle. Positiivisista muutoksista huolimatta haasteet ovat
edelleen suuret. Käytiin läpi Etiopian, Eritrean, Somalian ja Sudanin
tilannetta. Painotettiin EU-tuen lisäämistä sekä yksittäisille maille että
inklusiiviselle alueelliselle integraatiolle. Työpaikkojen luonti korostuu koko
alueella. FI painotti inklusiivisen alueellisen yhteistyön tukemista ja kertoi
laatimastaan Itämeri -non paperista, joka voi toimia esimerkkinä Punaisen
meren alueen yhteistyölle. FI vahvistaa osallistumistaan EUTM Somalia operaatioon.
Ukraina: Keskustelussa olivat esillä yleisellä tasolla uudistukset ja Maidanin
tapahtumien viisivuotispäivä sekä EU:n jatkuva ja vahva tuki Ukrainalle.
Tarkemmin esillä olivat tuki Asovanmeren tilanteesta kärsiville Ukrainan
alueille, uudet pakotteet sekä EUAM-mission alueellisen läsnäolon
laajentaminen Mariupoliin. Ukrainan tulevien vaalien osalta huoli liittyy
Ukrainan päätökseen rajoittaa venäläisten tarkkailijoiden osallistumista
Etyjin ODIHR:in tarkkailumissioon. Minskin sopimusten toimeenpanosta ei
kuultu uutta. EU:n tuesta Asovanmeren maakuntiin Ukrainassa halutaan
näkyvää ja siinä tullaan keskittymään mm. infrahankkeisiin ja
sosioekonomisen tilanteen kohentamiseen.
Syyria: Jäsenmaat ottivat kantaa jälleenrakennustuen ja pakolaisten paluun
ehdollisuuteen suhteessa poliittiseen transitioon. Peräänkuulutettiin uutta
ajattelua pakolaisten tukemiseksi. Todettiin EU:n yhteisen kannan
perustuvan jäsenmaiden vahvalle tuelle YK:n turvallisuusneuvoston
päätöslauselman 2254 toimeenpanolle ja paluiden ehdollisuudelle. YKerityisedustaja Pedersenin pyrkimyksiä käynnistää uudelleen poliittinen
prosessi tuettiin laajasti. Brysselin III Syyria-konferenssissa 12-14.3.
keskiössä apulupausten ja poliittisen prosessin tukemisen ohella ovat
kansalaisyhteiskunnan ja naisten osallistuminen sekä vastuuvelvollisuus.
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Venezuela: Epävirallisen lounaskeskustelun teemoja olivat kansainvälisen
yhteysryhmän (ICG) ensimmäinen kokous, perustuslainmukaisten vaalien
järjestäminen sekä humanitaarinen tilanne.
Muut asiat: Esitettiin keskustelua keinoista suojata EU-instituutiot ja –
päätöksenteko paremmin kolmansien maiden vakoilulta ja
vaikuttamisyrityksiltä, kuultiin edellisellä viikolla Varsovassa järjestetystä
Lähi-itä-konferenssista sekä toivottiin keskustelua YUTP-päätöksenteon
tehostamisesta jossain seuraavista ulkoasiainneuvoston kokouksista.
Ajankohtaiset aiheet
Nostettiin lyhyesti esiin Jemen-päätelmien hyväksyminen. Onniteltiin Kreikkaa Kreikan ja
Makedonian välisen Prespa-nimisopimuksen voimaantulosta. Sopimus on historiallinen ja EU on
ollut osaltaan tukemassa sen syntymistä. Kongon demokraattisen tasavallan osalta viitattiin Korkea
Edustaja Mogherinin tapaamiseen presidentti Tshisekedin kanssa 10.2. Addis Abebassa Afrikan
unionin huippukokouksen yhteydessä. Valko-Venäjän osalta todettiin lyhyesti, että koska
ihmisoikeustilanteessa ei ole tapahtunut parannusta, on sovittu pakotteiden jatkamisesta.
Viimeistelyprosessi on nyt käynnissä. Itäisen kumppanuuden kehyksessä on kuitenkin tilaa myös
myönteiselle narratiiville. Viitattiin Minskissä järjestettävään korkean tason itäisen kumppanuuden
tapahtumaan, jonka yksityiskohdista keskustellaan myös tulevan EU-puheenjohtajamaa Suomen
kanssa. Ydinturvallisuus säilyy keskeisenä asiana.
Afrikan sarvi
Kuultiin KE Mogherinin tapaamisista useiden Afrikan sarven maiden johtajien kanssa Afrikan unionin
(AU) huippukokouksen yhteydessä Addis Abebassa ja myös tammikuussa EU-AU ulkoministerikokouksen yhteydessä Brysselissä. Afrikan sarvi on strategisesti tärkeä alue, jonka
kehitykseen, turvallisuuteen ja kauppaan EU on jo pitkään panostanut. Etiopian ja Eritrean
lähentymisen myötä tarvitaan vahvempaa EU-tukea alueen kehitykselle ja integraatiolle. Tulee
kuitenkin varmistaa, että kaikki alueen maat kokevat olevansa osa positiivista muutosta ja yhteistyötä.
EU tukee Afrikan sarven alueellista yhteistyöjärjestöä IGAD:ia, vaikka sen toiminnassa onkin
rajoitteita. Tuki Somaliassa toimivalle AU:n AMISOM-operaatiolle on vahvemmin linkitetty
transitiosuunnitelmalle eli turvallisuusvastuun asteittaiselle siirtymiselle AMISOM-joukoilta Somalian
kansallisille joukoille. Todettiin EUTM ja EUCAP Somalia –operaatioiden henkilöstötilanne.
EU on vahvistanut tukevansa Etiopiaa, joka määrätietoisesti panee täytäntöön merkittäviä uudistuksia,
yhteensä 360 miljoonalla eurolla seuraavan kahden vuoden aikana. KE Mogherini on vieraillut IOM:n
pääjohtaja Vitorinon kanssa EU:n rahoittamassa IOM-keskuksessa Etiopiassa, joka vastaanottaa
Etiopiaan palautettuja Eurooppaan pyrkineitä pakolaisia ja siirtolaisia. IOM:n avulla mm. yksin
matkaan lähteneet lapset, jotka ovat kokeneet kovia Jemenissä ja Libyassa, uudelleenintegroidaan
perheisiinsä ja yhteisöihinsä. Palanneet eivät suosittele lähtöä eivätkä lähtisi itse uudestaan. Keskus on
hyvä esimerkki saavutuksista muuttoliikkeen ulkoisessa ulottuvuudessa.
Painotettiin Etiopian ja Eritrean lähentymisen myötä Afrikan sarvessa meneillään olevien
historiallisten muutosten tukemista. Eritreassa kokeillaan kaksitahoista lähestymistapaa, jossa
poliittinen vuoropuhelu ja kehitysyhteistyö kulkevat omaa raidettaan, mutta tukevat toisiaan. Tämän
puitteissa annettava 20 miljoonan tuki Etiopian ja Eritrean väliselle tiehankkeelle on tärkeä testi EU:n
ja Eritrean uudelleen sitoutumisessa yhteistyöhön ja sen onnistuessa tukea lisätään. Työpaikkojen
luonti korostuu Eritreassa ja koko alueella. Eritrean Khartoumin prosessin puheenjohtajuus voi myös
avata ovia yhteistyölle. Presidentti Isaias vaikuttaa olevan lähentymisen ja alueellisen integraation
kannalla, mutta tilaa ei tunnu paljoa olevan poliittisille ja ihmisoikeuksia koskeville uudistuksille,
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minkä vuoksi poliittinen dialogi Eritrean kanssa on tärkeää. Etiopiassa tapahtuvat poliittiset,
taloudelliset ja aluetta koskevat muutokset voivat merkittävästi muuttaa Etiopiaa ja Afrikan sarven
aluetta. Tukea Etiopialle on mahdollista kasvattaa. Uudistuksista huolimatta Etiopian sisäinen tilanne
on edelleen herkkä. Etiopian, Eritrean ja Somalian lisäksi yhteistyöhön tulee saada mukaan myös
Djibouti ja alueen muut maat.
Keskustelussa korostettiin Afrikan sarven alueen strategista merkitystä ja painotettiin EU-tuen
lisäämisen tärkeyttä. Jäsenmaat olivat toiveikkaita alueen positiivisista kehityskuluista, mutta myös
haasteita on lukuisia. Positiiviset muutokset ovat merkittäviä erityisesti Etiopiassa. Painotettiin sekä
yksittäisten maiden että inklusiivisen alueellisen yhteistyön tukemista.
Todettiin, että EU:n tulee jatkaa tukeaan ja investointejaan alueelle mahdollistaakseen positiivinen
kehitys avautuneessa ”mahdollisuuksien ikkunassa”. Somaliassa asiat etenevät, mutta ilman tukea
kehitys voi mennä taakse päin.
Suomi painotti inklusiivisen alueellisen yhteistyön tukemisen tärkeyttä ja totesi Itämeren alueen
yhteistyön voivan toimia esimerkkinä Punaisen meren alueen yhteistyölle. Suomi kertoi laatineensa
aiheesta non paperin Ruotsin kanssa ja sponsoroijina paperissa ovat Latvia ja Puola. Itämeren alueella
on huomattu, kuinka tärkeää alueellinen yhteistyö on luottamuksen rakentamisessa ja yhteisten
haasteiden ratkaisemisessa. Yhteistyö Itämeren poliittisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti
monipuolisella alueella on ollut joustavaa, kysyntään perustuvaa, käytännöllistä ja tulosorientoitunutta.
Punaisen meren alueen maiden omistajuus on avainasemassa. Suomi kertoi myös jatkavansa vahvaa
tukeaan Afrikan sarven kriisinhallintaoperaatioille ja tulee lisäämään osallistumistaan EUTM Somalia
-operaatioon.
Ukraina
Maidanista on viisi vuotta ja Ukraina on erilainen maa kuin viisi vuotta sitten, erityisesti taloudellisesti
ja yhteiskunnallisesti se on kehittynyt. Turvallisuustilanne on kuitenkin edelleen vakava ja siviiliuhrien
määrä nousee. Asovanmeren tilanne vaikuttaa maahan tällä hetkellä. Assosiaatiosopimus sekä sen
toimeenpano ja viisumivapaus ovat olennaisia saavutuksia. Ukrainassa on tänä vuonna sekä
presidentinvaalit että parlamenttivaalit ja on tärkeä pohtia, miten EU voi tukea Ukrainaa jatkamaan ja
ylläpitämään uudistuksia tässä tilanteessa. Millaista tukea EU voi antaa niille alueille, joihin konflikti
vaikuttaa. Marraskuussa Venäjän vangitsemien ukrainalaisten merivoimien sotilaiden vapauttamista on
vaadittu. Uusista pakotteista sovittiin työryhmätasolla 15.2.
Asovanmeren alueelle tehtiin EU:n ulkosuhdehallinnon (EUH) ja komission yhteinen missio, jolla
selvitettiin toimia, joita EU voisi tehdä lyhyellä aikavälillä alueen sosioekonomisen tilanteen
kohentamiseksi. Lisäksi olisi tärkeää tietää, mitä EU voisi tehdä liikkuvuuden turvaamiseksi alueelle ja
sieltä pois. Asovanmeren tilanteesta ja alusten kulusta Kertshinsalmessa olisi tärkeää saada enemmän
kansallista tietoa koskien ongelmia, tämä auttaisi puuttumaan paremmin ongelmiin.
Painotettiin viestinnän merkitystä; on olennaista viestiä EU:n tuesta Ukrainalle. Seuraava Ukrainan
uudistuksiin keskittyvä tapahtuma on kesäkuussa Torontossa. Vaalikamppailusta on tulossa kova,
mutta toivottavasti vapaa ja reilu. Olennaisia ovat median vapaus sekä sisäisten pakolaisten (IDP)
vaalioikeudet. Koskien vaalien kansainvälisten standardien mukaisuutta sekä Etyjin ODIHR:in
monitorointia – tärkeää, että jäsenmaat lähettävät tarpeeksi tarkkailijoita vaaleihin.
Kiitettiin Tanskaa sen koordinoimasta uudistuksia koskevasta non-paperista (DK+17 jäsenmaata, ml.
FI), joka tukee uudistuksia koskevaa työtä. Ukraina on saavuttanut viidessä vuodessa paljon verrattuna
näitä edeltävään yli 20 vuoteen. Assosiaatiosopimus (AA) toimii uudistusten suunnitelmana (blueprint
for reforms). Edistystä on tapahtunut ja muun muassa kauppa EU-alueen kanssa on kasvanut ollen nyt
42 prosenttia Ukrainan ulkomaankaupasta. Vuosien 2017 ja 2018 välillä EU-alueelle vievien yritysten
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määrä kasvoi 41 prosenttia. Inflaatio on laskenut yksinumeroiseksi. Tänä ja ensi vuonna Ukrainalle
tulee velanhoitomenoja ja on olennaista, että se täyttää EU:n makrotaloudellisen tuen (MFA, macrofinancial assistance) ehdot. MFA:n ensimmäinen maksuerä 500 meur suoritettiin joulukuussa ja toinen
suoritetaan keväällä, kun ehdot täyttyvät. Komission ehtoja arvioiva missio tehdään Kiovaan
maaliskuun puolivälissä. Painotettiin yhteistyötä kansainvälisten rahoituslaitosten (IFI, international
financial institutional) kanssa.
Odotetaan, että vaalit ovat vapaat ja rehelliset sekä kv. standardien mukaiset. Näiden osalta olennainen
on Ukrainan julkisen televisioyhtiön tilanne sekä kansalaisyhteiskunta. Uudistuksista korruption
vastainen taistelu on olennaista ja odotetaan, että Ukraina saa korkean korruptiovastaisen
tuomioistuimen (HACC, HIgh Anti-corruption Court) toimintakuntoon mahdollisimman pian. Energiaalan uudistukset ovat keskeisiä ja tähän liittyen huomioitavat ovat myös trilateraalit kaasukeskustelut.
Ukrainan uudistusten esteenä on oligarkkien vastustus, kun niiden intressit ovat uhattuna.
Tänä vuonna EU haluaa jatkaa tukea Ukrainalle korruption vastaisissa toimissa ja desentralisaatiossa.
Muista sektoreista mainittiin terveys, e-hallinto ja digitalous. Asovanmeren mission osalta huomioitiin,
että EU antaa tukea jo nyt 280 meur Itä-Ukrainaan konfliktista kärsiville alueille. Tiedostetaan, ettei
tuella voi ratkaista alueen rakenteellisia ongelmia, jotka olivat olemassa jo ennen vuotta 2014.
Kuitenkin halutaan nopeasti osoittaa EU:n solidaarisuus alueelle ja tässä lähdettäisiin tukemalla
infrastruktuurihankkeita eli rautateiden ja teiden parantamista Dnipron suuntaan. Halutaan tukea
alueen talouden monipuolistamista. Alueella on myös mahdollisuuksia matkailun alalla ja on jo
huomattu, että ennen Krimillä lomailleet ukrainalaiset ovat siirtyneet osin Asovanmerelle. Tukea
halutaan koordinoida yhdessä IFIen ja jäsenmaiden kanssa. Kiitettiin jäsenmaita tuesta jo tähän asti
korostaen erityisesti Ukrainan tukiryhmään (SGUA, Support Group for Ukraine) sekondeerattujen
kansallisten asiantuntijoiden (SNE, seconded national expert) sektoreilla, joissa EU:lla ei ole
osaamista.
Keskustelussa toistui tuki Ukrainan alueelliselle koskemattomuudelle, itsenäisyydelle ja
suvereenisuudelle muistaen Maidanin 5-vuotispäivää. Uudistusten osalta esille ei noussut erityistä
uutta – korruption vastaisia uudistuksia ja oikeusvaltiokehitystä painotettiin sekä eri sektoreita
kansallisten panostusten mukaan. Ukrainaa halutaan sekä kannustaa ja kiittää että patistaa edistämään
uudistuksia myös vaalivuoden aikana. Pidettiin tärkeänä viestiä EU:n sitoutumisesta Ukrainan
tukemiseen. Päähuomio kiinnittyi haasteisiin vaaleja koskien erityisesti Etyjin ODIHR:in
vaalitarkkailun osalta, tukeen Asovanmeren alueelle sekä EU:n vastaukseen Venäjän toimiin
Asovanmerellä ja Kertshinsalmessa sekä uusiin pakotteisiin.
Suomi totesi, että on oikea aika puhua Ukrainasta. On tärkeä toistaa yhtenäinen tukemme Ukrainalle.
Minskin sopimukset ovat pohjana konfliktin ratkaisulle ja tässä tuetaan Normandia-formaattia ja
Etyjiä. Vaalit vaikuttavat maan tukevaisuuteen, eikä Ukrainan pitäisi vaikeuttaa vaalien tarkkailua.
Uudistukset ovat tärkeitä ja niissä riittää tehtävää. Ukrainalle pitää antaa tunnustusta tästä huolimatta.
Sektoreista mainittavia ovat koulutus ja energiatehokkuus, jotka ovat käytännönläheisiä. Myös laillisen
puolen uudistukset ovat olennaisia. Tuetaan uusia toimia Asovanmeren alueella ja tuetaan EUAM:n
alueellisen läsnäolon laajentamista alueelle. On hyvä, että uusista pakotteista saatiin sovittua
vastauksena Venäjän toimiin. On olennaista olla yhtenäinen ja osoittaa, että Venäjän toimet eivät ole
hyväksyttäviä.
Lopuksi todettiin, että ODIHR:in vaalitarkkailun osalta on olennaista, että missio on uskottava ja
noudattaa tarkkailun normaaleja käytäntöjä. Pitää tukea Etyjin puheenjohtajamaata tässä. Pitäisi myös
keskustella siitä, miten voisi tukea Ukrainaa ja ukrainalaisia paikan päällä. Pitää mobilisoida resursseja
tähän. Huolimatta vaalien tuloksesta on olennaista säilyttää kumppanuus Ukrainan kanssa ja tukea sitä
mahdollisimman hyvin.
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Syyria
Keskustelun aluksi todettiin viime kuukausien kehityskulut. Yhdysvallat teki päätöksen vetää
joukkonsa Syyriasta ja kehottaa EU-maita ottaa takaisin vierastaistelijoiksi lähteneet kansalaisensa.
Idlibin on vallannut Al Qaida –taustainen ryhmä, Assadin hallinto pyrkii normalisoimaan suhteitaan ja
Astanan ryhmä jatkaa toimintaansa, mutta vailla läpimurtoja. Uusi YK-erityisedustaja Geir Pedersen
vierailee Brysselissä myöhemmin kuluvalla viikolla. Järjestämällä kolmannen Syyria-konferenssin
Brysselissä 12-14.3. EU viestittää, että Syyria pysyy korkealla EU-agendalla. EU jatkaa avun
mobilisointia pakolaisia isännöiville maille ja tukee YK-raidetta YK:n turvallisuusneuvoston
päätöslauselman 2254 mukaisesti, minkä edistämiseksi EU:a tarvitaan yhä enemmän muiden kulkiessa
kohti status quon tai normalisaation hyväksymistä.
Keskeisiä kysymyksiä konferenssiin valmistauduttaessa on, miten EU voi parhaiten tukea
erityisedustaja Pederseniä ja YK-raidetta. Konferenssissa annetaan aiempaa enemmän tilaa
kansalaisyhteiskunnalle sekä kiinnitetään huomiota naisiin molempien ollessa tärkeitä tekijöitä Syyrian
tulevaisuudelle. Tärkeitä elementtejä ovat vastuuvelvollisuuden ja rankaisemattomuuden vastainen
taistelu sekä pidätetyt (detainees), joiden asian edistämiseksi tarvitaan EU:n ääntä.
Todettiin tarve mukauttaa tukea pitkään pakolaisina olleille. Komissio arvioi Syyrian naapurustoa
koskevaa tukisalkkuaan pohtien, mitkä ovat EU:n tavoitteet ja millainen tuki palvelee niiden
saavuttamista. Tarvitaan ”uutta ajattelua” – miten tuetaan pakolaisia, kun heidän oletetaan viettävän
isäntämaassa pitkän aikaa? Tulee välttää ajautumasta samaan tilanteeseen kuin
palestiinalaispakolaisten kohdalla. Esimerkkinä mainittiin aikuisten kielikurssit Turkissa, jossa
pakolaiset voivat esimerkiksi perustaa yrityksiä. Vaikka aika ei olekaan vielä kypsä, tulee käynnistää
pohdinta ehdoista ja siitä, mitä EU voi tarjota Syyriaan palaaville. Konferenssissa komissio tulee
lupaamaan 560 MEUR vuosille v. 2019 ja 2020 sekä 1,5 miljardia Turkki-fasiliteetille. Tarpeet ovat
valtavia.
Jäsenmaat ottivat kantaa EU-linjaan jälleenrakennusta, paluita ja suhteiden normalisointia koskien.
Osa maista totesi tukensa EU:n olemassa olevalle Syyria-kannalle. Eräät toivat puheenvuoroissaan eri
tavoin esiin tarpeen tarkistaa EU:n nykykantaa. Vierastaistelijoita koskien korostettiin tarvetta
koordinoida yhteisesti. Brysselin konferenssia koskien nostettiin esiin vastuuvelvollisuus keskisenä
kysymyksenä. Jatkuvaa tukea IIIM-mekanismille (International, Impartial and Independent
Mechanism) liputti joukko maita.
Todettiin EU:n yhteisen kannan perustuvan jäsenmaiden vahvalle tuelle YK:n turvallisuusneuvoston
päätöslauselman 2254 toimeenpanolle ja paluiden ehdollisuudelle. EU:n tulee jatkaa niiden välineiden
käyttämistä, joita sillä on, ml. johdonmukainen kansainvälisen oikeuden korostaminen sekä
humanitaarinen tuki. Komissio on teknisellä tasolla jo tehnyt jälleenrakennustukisuunnitelmia, jotka
ovat käytettävissä ehtojen täyttyessä. Tämä on osa EU:n myönteistä vipuvartta. Arabiliittohuippukokous on hyvä hetki muistuttaa arabeja EU:n kannasta Syyrian-suhteiden normalisointiin.
Muut asiat
Kuultiin Varsovassa edellisellä viikolla järjestetystä Lähi-itä -konferenssista. Jäsenmaista 12 osallistui
ministeritasolla.
Toivottiin jäsenmaiden käsittelevän EU-instituutioihin, EU-delegaatioihin ja jäsenmaihin kohdistuvaa
vakoilua. Eräs jäsenmaa totesi ulkovaltojen tiedustelutoiminnan lisääntyneen viime aikoina. Kyse on
tiedonkeruun ohella myös yrityksistä vaikuttaa EU:n päätöksentekoon. Tarvitaan keskustelua keinoista
vähentää tästä koituvia uhkia ja toimista haavoittuvuuksien paikkaamiseksi. Toimintaa tulee
koordinoida jäsenmaiden, ulkosuhdehallinnon, komission ja neuvoston sihteeristön kesken. Toivottiin
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COPS-lähettiläiden voivan käsitellä asiaa. Jäsenmaiden sekondeeraamat vastavakoiluasiantuntijat
instituutioiden resurssien vahvistamiseksi toivotettiin tervetulleiksi.
Esitettiin keskustelun käynnistämistä YUTP-päätöksenteon tehostamisesta: Toimintaympäristön
ollessa yhä vaikeampi tulisi EU:n kyetä ulkopolitiikassaan nopeampaan ja tehokkaampaan
päätöksentekoon. Tarvitaan jäsenmaiden välistä keskustelua ”molemminpuolisen poliittisen
solidaarisuuden” vahvistamisesta. Todettiin aihetta voitavan käsitellä ministerien lounaalla jonkin
tulevan ulkoasiainneuvoston yhteydessä, ulkosuhdehallinto voi laatia paperin keskustelun pohjaksi.
Aihetta on tarpeellista käsitellä myös Eurooppa-neuvoston tasolla. Muistutettiin komission viime
syksyn esityksestä laajentaa määräenemmistöpäätösten käyttöä tiettyihin YUTP-kysymyksiin. EU:n
kannanmuodotusta on tarpeen kehittää myös Maailmanpankissa ja IMF:ssä, joiden kokouksia varten
EU-kannat koordinoivat yleensä valtiovarainministeriöt.
Venezuela (lounaskeskustelu)
Vain ministereille rajatussa epävirallisessa lounaskeskustelussa esillä oli kansainvälisen yhteysryhmän
(International Contact Group, ICG) ensimmäinen kokous, joka järjestettiin Montevideossa 7.2.2019.
Todettiin yhteysryhmän keskeisimmät tehtävät – varmistaa humanitaarisen avun perille pääsy sekä
perustuslainmukaisten vaalien järjestäminen. Nyt on syytä odottaa Venezuelaan suuntautuvan teknisen
tiedonhankintavierailun tuloksia. Vierailun tarkoituksena on arvioida, millä tavoin olisi mahdollista
tukea kriisin rauhanomaista ja demokraattista ratkaisua ja erityisesti ennenaikaisten presidentinvaalien
järjestämistä. Keskustelussa painotettiin myös humanitaarisen avun toimittamisen tärkeyttä ja ettei sitä
saa käyttää poliittisiin tarkoituksiin. Todettiin, että EU:n tavoitteena on edelleen rauhanomaisen ja
demokraattisen ratkaisun löytäminen Venezuelan tilanteeseen.
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