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Hlavní výsledky zasedání Rady

Rada jednala o situaci v Pobřeží slonoviny po zatčení Laurenta Gbagba a přijala závěry, v nichž 
vítá prohlášení prezidenta Ouattary, ve kterém uvádí, že má v úmyslu sledovat politiku usmíření 
a obnovy. S cílem napomoci oživení hospodářství Pobřeží slonoviny Rada zrušila omezující 
opatření uplatňovaná vůči přístavům v Abidžanu a San Pedru, státnímu rafinérskému podniku 
(Ivorian Refining Company) a Radě pro správu odvětví kávy a kakaa (Coffee and Cocoa Trade 
Management Committee) a zváží zrušení dalších opatření v reakci na měnící se okolnosti.

Ministři vedli důkladné politické jednání o jižním sousedství EU, zaměřené na Libyi a zahrnující 
Sýrii, Jemen a Bahrajn. Rada přijala závěry o každé z těchto čtyř zemí. Rovněž přezkoumala 
sankce proti Libyi, a zejména rozšířila zmrazení majetku uložené Libyi ze strany EU o řadu 
subjektů, včetně subjektů v odvětví ropy a zemního plynu, a o některé jednotlivce.

V Radě proběhla výměna názorů o mírovém procesu na Blízkém východě před mezinárodním 
zasedáním Styčného ad hoc výboru pro spolupráci konaným dne 13. dubna v Bruselu pod záštitou 
vysoké představitelky .

Rada přijala závěry a omezující opatření o Barmě/Myanmaru.
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1 � Pokud byly prohlášení, závěry nebo usnesení formálně přijaty Radou, je to uvedeno v záhlaví daného bodu 
a text se nachází v uvozovkách.

 � Dokumenty, na něž se v textu odkazuje, jsou k dispozici na internetové stránce Rady 
http://www.consilium.europa.eu.

 � Akty přijaté s prohlášeními do zápisu z jednání Rady, která mohou být zveřejněna, jsou označeny 
hvězdičkou; tato prohlášení jsou k dispozici na výše uvedené internetové stránce Rady nebo je lze získat z 
tiskového oddělení.
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ÚČASTNÍCI

Vysoká představitelka
Catherine ASHTONOVÁ vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci 

a bezpečnostní politiku

Belgie:
Steven VANACKERE místopředseda vlády, ministr zahraničních věcí a ministr 

pro institucionální reformy

Bulharsko:
Nikolaj MLADENOV ministr zahraničních věcí

Česká republika:
Karel SCHWARZENBERG místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

Dánsko:
Lene ESPERSENOVÁ ministryně zahraničních věcí

Německo:
Guido WESTERWELLE vicekancléř a spolkový ministr zahraničních věcí

Estonsko:
Urmas PAET ministr zahraničních věcí

Irsko:
Eamonn GILMORE místopředseda vlády (Tánaiste) a ministr zahraničních věcí 

a obchodu

Řecko:
Dimitris DROUTSAS ministr zahraničních věcí

Španělsko:
Diego LÓPEZ GARRIDO státní tajemník pro Evropskou unii

Francie:
Alain JUPPÉ státní ministr, ministr zahraničních věcí a evropských záležitostí

Itálie:
Franco FRATTINI ministr zahraničních věcí

Kypr:
Markos KYPRIANOU ministr zahraničních věcí

Lotyšsko:
irts Valdis KRISTOVSKIS ministr zahraničních věcí

Litva:
Audronius AŽUBALIS ministr zahraničních věcí

Lucembursko:
Jean ASSELBORN místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí 

a přistěhovalectví

Maďarsko:
János MARTONYI ministr zahraničních věcí

Malta:
Tonio BORG místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

Nizozemsko:
Tom DE BRUIJN stálý zástupce

Rakousko:
Michael SPINDELEGGER spolkový ministr pro evropské a mezinárodní záležitosti

Polsko:
Radosław SIKORSKI ministr zahraničních věcí

Portugalsko:
Luis AMADO státní ministr, ministr zahraničních věcí

Rumunsko:
Teodor BACONSCHI ministr zahraničních věcí



12.IV.2011

8741/11 6

CS

Slovinsko:
Samuel ŽBOGAR ministr zahraničních věcí

Slovensko:
Milan JEŽOVICA státní tajemník ministerstva zahraničních věcí

Finsko:
Alexander STUBB ministr zahraničních věcí

Švédsko:
Carl BILDT ministr zahraničních věcí

Spojené království:
William HAGUE první ministr, ministr zahraničních věcí a věcí

Commonwealthu

Komise:
Štefan FÜLE člen Komise
Andris PIEBALGS člen Komise
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PROJEDNÁVANÉ BODY

Jižní sousedství

Ministři vedli při pracovním obědě důkladné politické jednání o jižním sousedství EU, zaměřené na 
situaci v Libyi a zahrnující Sýrii, Jemen a Bahrajn.

Libye

Rada přijala tyto závěry:

„1. Rada uvítala úsilí mezinárodního společenství s cílem zajistit v Libyi provádění rezolucí Rady 
bezpečnosti OSN 1970 a 1973. Připomínajíc potřebu úzké spolupráce všech mezinárodních 
partnerů, Rada uvítala konferenci věnovanou Libyi, která se konala dne 29. března v Londýně, 
a zřízení kontaktní skupiny pro Libyi. Vytvoření této skupiny spolu s dalšími kroky 
navrženými na konferenci poskytuje pro úsilí mezinárodního společenství významnou 
koordinační platformu. Rada s potěšením očekává první zasedání kontaktní skupiny dne 
13. dubna v Dohá. V souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1973 je Evropská unie 
připravena posílit své úsilí na podporu politického řešení v úzké spolupráci s OSN, Ligou 
arabských států, Africkou unií a dalšími důležitými partnery.

2. Rada vyzvala k okamžitému a skutečnému příměří. Rada vyzvala opětovně plukovníka 
Kaddáfího, aby se okamžitě vzdal moci. Znovu odsoudila skutečnost, že libyjský režim odmítl 
dodržovat rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1970 a 1973. Zopakovala svou výzvu, aby libyjský 
režim zastavil násilí vůči občanům a plně dodržoval lidská práva. Rada také vyzvala 
k úplnému dodržování mezinárodního humanitárního práva, zejména pokud jde o ochranu 
civilního obyvatelstva. V tomto ohledu upozornila na význam spolupráce s Mezinárodním 
trestním soudem a uvítala rozhodnutí Afrického soudu pro lidská práva a práva národů ze dne 
25. března.

3. Osoby, které spolupracují s režimem, si musejí vybrat: buď se budou nadále souhlasně stavět 
k brutálním represím ze strany plukovníka Kaddáfího namířeným proti libyjskému lidu, nebo 
podpoří řádný a samotnou Libyí vedený přechod k demokracii prostřednictvím širokého 
dialogu v zájmu bezpečnosti a prosperity veškerého libyjského lidu. Měla by být zajištěna 
jednota a územní celistvost Libye. Rada vzala na vědomí „vizi demokratické Libye“ 
vypracovanou prozatímní přechodovou národní radou, kterou považuje za příspěvek 
k transformačnímu procesu.
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4. Rada vyjádřila hluboké znepokojení nad vážnou humanitární situací v Libyi a na jejích 
hranicích. Je si vědoma, že vzhledem k vysidlování a migračním tokům v důsledku konfliktu 
hrozí její další zhoršení. Připomněla zejména povinnost zajistit nerušený přístup humanitární 
pomoci. Rada uvítala úlohu, kterou při koordinaci humanitární pomoci hraje generální 
tajemník OSN. EU je také odhodlána nadále aktivně přispívat k humanitární činnosti na 
podporu libyjského lidu a je připravena v tomto ohledu v koordinaci s OSN a jinými 
významnými organizacemi zvýšit své úsilí.

5. EU rozhodla, že na podporu humanitární pomoci v regionu povede na případnou žádost Úřadu 
OSN pro koordinaci humanitární činnosti operaci SBOP „EUFOR Libya“, při níž bude plně 
dodržovat zásady humanitární činnosti, zejména nestrannost a neutralitu. EU za tímto účelem 
jmenovala velitele operace a určila operační velitelství v Římě. Rada uložila veliteli operace, 
aby v úzké spolupráci s OSN, NATO a dalšími partnery a při zajištění doplňkovosti s jejich 
činností naléhavě pokračovali v plánování, aby EU mohla rychle reagovat na vývoj 
humanitární a bezpečnostní situace. V rámci příprav je EU v návaznosti na výzvu Politického 
a bezpečnostního výboru připravena uvážit nabídky příspěvků třetích států včetně zemí 
v regionu.

6. S odkazem na závěry Evropské rady, která zasedala ve dnech 24. a 25. března, a závěry Rady 
pro spravedlnost a vnitřní věci zasedající ve dnech 11. a 12. dubna jsou EU a její členské státy 
připraveny projevit konkrétní solidaritu členským státům, jichž se migrační toky bezprostředně 
dotýkají, a poskytnout nezbytnou podporu podle vývoje situace.

7. Rada dnes přijala další omezující opatření vůči režimu, mimo jiné v odvětví ropy a plynu, 
a podle potřeby přijme další opatření, aby zamezila jeho dalšímu financování. V této 
souvislosti budou Rada a členské státy i nadále ve všech ohledech bránit jakémukoli 
financování režimu z vývozů ropy a plynu.

8. Rada zdůraznila, že EU je připravena podporovat Libyi v dlouhodobějším horizontu a hrát 
přední úlohu na podporu stabilizace, budování demokratického ústavního státu, rozvoje 
právního státu a občanské společnosti.“

Rada přijala právní předpisy rozšiřující zmrazení majetku samostatně přijaté Evropskou unií o řadu 
subjektů, včetně subjektů v odvětví ropy a zemního plynu, a o některé jednotlivce.

Ze seznamů vedených EU a zahrnujících jednotlivce, na něž se vztahují cestovní omezení 
a zmrazení majetku, zároveň vyškrtla jednu osobu.

Rozhodnutí a nařízení, jež byly dnes přijaty, budou vyhlášeny v Úředním věstníku ve čtvrtek 
14. dubna 2011.
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Sýrie

Rada přijala tyto závěry:

„1. Rada je mimořádně znepokojena situací v Sýrii. Lituje mnoha ztrát na životech, které jsou 
výsledkem pokračujícího násilí, důrazně odsuzuje používání síly ze strany bezpečnostních sil 
vůči pokojným demonstrantům a naléhavě vyzývá orgány, aby zachovávaly zdrženlivost. Rada 
vyzývá k okamžitému propuštění osob, které byly zadrženy v souvislosti s pokojnými 
demonstracemi. Rada vyzývá syrské orgány, aby vyšetřily smrt účastníků protestů a aby viníky 
pohnaly k odpovědnosti na základě spravedlivého a transparentního procesu.

2. Rada syrské orgány vyzývá, aby urychleně reagovaly na legitimní požadavky syrského lidu, 
mimo jiné zrušením výjimečného stavu. Zdůrazňuje, že důležitý je jasný a věrohodný program 
politických reforem a že oznámený záměr přikročit k těmto politickým reformám musí být 
ambicióznější a musí se opírat o konkrétní harmonogram jejich provádění. Bere na vědomí 
jmenování nového předsedy vlády a očekává vytvoření nové vlády, která by měla naléhavě 
zahájit nezbytné reformy.

3. Rada bere na vědomí oznámené zřízení řady výborů, jejichž úkolem bude přezkum legislativy, 
a očekává, že vypracují zásadní návrhy směřující k pluralitní, otevřené a reprezentativní vládě. 
Syrské orgány musejí plnit své mezinárodní závazky tak, aby zajistily dodržování lidských práv 
a základních svobod včetně svobody sdružování, projevu a sdělovacích prostředků. Rada syrské 
orgány vyzývá, aby bez dalších odkladů propustily všechny politické vězně a obhájce lidských 
práv.

4. Rada bude události v Sýrii pozorně sledovat a je připravena svou politiku vůči Sýrii případně 
přezkoumat, mimo jiné poskytnout podporu skutečnému procesu reforem, jakmile bude 
zahájen.“
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Jemen

Rada přijala tyto závěry:

„Rada znovu vyjadřuje krajní znepokojení nad zhoršující se situací v Jemenu. Rada důrazně 
odsuzuje novou vlnu násilí a represí vůči pokojným demonstrantům a hluboce lituje dalších ztrát na 
životech. Znovu opakuje, že na protesty je třeba reagovat mírovými prostředky.

Rada vyzývá jemenské orgány, aby plnily svou povinnost dodržovat a chránit lidská práva 
a základní svobody všech osob, včetně svobody projevu, zajišťovat jejich bezpečnost a předejít 
dalšímu krveprolití. Rada a členské státy zdůrazňují, že s ohledem na aktuální vývoj budou neustále 
přezkoumávat celý soubor svých politik vůči Jemenu.

Evropská unie vyzývá k úplnému a nezávislému vyšetření všech událostí z poslední doby, které 
vedly ke ztrátě životů a zraněním. Viníci musí být povoláni k odpovědnosti a postaveni před soud.

Rada znovu vyzývá jemenskou vládu a všechny strany, aby bezodkladně zahájily konstruktivní, 
komplexní a široce pojatý dialog s opozičními stranami a mladými lidmi. EU je připravena tento 
proces podpořit. V tomto ohledu Rada vítá iniciativu Rady pro spolupráci zemí Zálivu (GCC) a plně 
uznává úlohu, kterou může GCC sehrát jako zprostředkovatel. Rada naléhavě vyzývá prezidenta 
Sáliha, aby bezodkladně přijal konkrétní opatření, která v Jemenu umožní věrohodnou a pokojnou 
politickou transformaci.“
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Bahrajn

Rada přijala tyto závěry:

„Rada znovu vyjadřuje vážné znepokojení nad situací v Bahrajnu a nad skutečností, že nebylo 
dosaženo žádného hmatatelného pokroku v souvislosti s dialogem, který by se měl zabývat 
oprávněnými zájmy veškerého bahrajnského lidu.

Rada je rovněž znepokojena zatýkáním osob, jež uplatňují své legitimní právo na svobodu projevu. 
Osoby, které byly zadrženy, neboť pokojně vyjadřovaly své názory, by měly být okamžitě 
propuštěny. Vláda a bezpečnostní síly mají jasnou povinnost plně respektovat lidská práva 
a základní svobody všech osob, aniž by docházelo k diskriminaci, a dodržovat v tomto ohledu 
mezinárodní normy. Rada vyzývá příslušné orgány, aby dále vyšetřovaly všechny události 
z poslední doby, které vedly ke ztrátě životů a zraněním.

Rada vyzývá všechny strany, aby urychleně učinily konkrétní a smysluplné kroky, které umožní 
zahájit konstruktivní dialog vedoucí ke skutečným reformám.“
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Pobřeží slonoviny

Rada jednala o situaci v Pobřeží slonoviny a přijala tyto závěry:

„1. S ohledem na zatčení Laurenta Gbagba EU vítá prohlášení prezidenta Alasana Ouattary, 
ve kterém uvádí, že má v úmyslu uplatňovat v Pobřeží slonoviny politiku usmíření a obnovy. 
Vyzývá všechny strany, aby okamžitě upustily od jakýchkoli dalších násilných činů a zastrašování. 
EU zdůrazňuje, že je třeba plně spolupracovat s legitimními orgány v zájmu urychleného 
znovunastolení veřejného pořádku v celé zemi. Zásadně důležité je vytvořit co nejdříve podmínky 
pro to, aby se všichni občané mohli beze strachu a nerušeně navrátit do svých domovů a ke své 
práci a vést opět normální život v míru a bezpečí. EU se zavazuje, že vytvoření takových podmínek 
a obnovu sociální a politické harmonie podpoří. Jedná se o historickou příležitost.

2. EU vítá odhodlání prezidenta Ouattary usilovat o národní usmíření. Je připravena 
podporovat činnost navrhované Komise pro pravdu a usmíření a vyzývá prezidenta Ouattaru 
k sestavení pluralitní vlády založené na širokém konsensu, která bude reprezentovat všechny 
regiony a všechny politické názorové proudy v zemi. Proces usmíření položí základy pro obnovu 
země. EU uznává, že pro dosažení tohoto cíle má zásadní význam odzbrojení, demobilizace 
a opětovné začlenění, jakož i reforma bezpečnostního sektoru. Naléhavě vyzývá mezinárodní 
vyšetřovací komisi, kterou dne 25. března 2011 zřídila Rada OSN pro lidská práva, aby co 
nejrychleji a nejdůkladněji vyšetřila případy údajného porušení lidských práv. Jak EU v minulosti 
již několikrát uvedla, všechny osoby, které budou shledány odpovědnými za tyto zločiny, musí nést 
za své skutky patřičné důsledky. V této souvislosti vítá závazek prezidenta Ouattary, že bude 
bojovat proti beztrestnosti a podporovat mezinárodní komisi v její činnosti. Není možné dopustit, 
aby beztrestnost narušovala opětovné budování důvěry veřejnosti ve vládu a bezpečnostní síly.

3. EU se domnívá, že při řešení této krize je zásadní jednotný postoj mezinárodního 
společenství. Je si vědoma, že Hospodářské společenství států západní Afriky (ECOWAS), 
Západoafrická hospodářská a měnová unie (WAEMU) a Africká unie (AU) sledují jednotný cíl. 
Mimořádně důležitá úloha náleží rovněž Organizaci spojených národů. EU vítá zásadní a trvalou 
úlohu operace OSN v Pobřeží slonoviny (UNOCI), která za podpory francouzské operace „Licorne“ 
a v souladu se svým mandátem a rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1975 chrání civilní obyvatelstvo 
Pobřeží slonoviny.
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4. EU potvrzuje, že je ochotna podpořit rychlou hospodářskou obnovu země. S cílem 
napomoci oživení hospodářství Pobřeží slonoviny a v reakci na veřejnou žádost prezidenta Ouattary 
Rada rozhodla, že s okamžitým účinkem zruší omezující opatření uplatňovaná vůči přístavům 
v Abidžanu a San Pedru, státnímu rafinérskému podniku (Ivorian Refining Company) a Radě pro 
správu odvětví kávy a kakaa (Coffee and Cocoa Trade Management Committee). V konzultaci 
s vládou Pobřeží slonoviny uváží zrušení dalších opatření tak, aby odpovídala měnícím se 
okolnostem. S využitím veškerých svých dostupných nástrojů EU v konzultaci s vládou prezidenta 
Ouattary připravuje komplexní balíček opatření pro obnovu. Jakmile to bude možné, bude v plném 
rozsahu pokračovat ve svých programech rozvojové pomoci a posoudí možnost poskytnutí pomoci, 
která by byla urychleně vyplacena na pokrytí okamžitých potřeb.

5. EU je nadále vážně znepokojena humanitární situací, která v zemi panuje, a jejím dopadem 
na sousední země, zejména na Libérii. EU bude úzce spolupracovat s OSN a dalšími mezinárodními 
organizacemi, aby zmírnila utrpení osob vysídlených v důsledku konfliktu a osob, kterým 
v místech, kde žijí, chybějí základní potřeby. Kromě pomoci ve výši 30 milionů EUR, která již byla 
poskytnuta Komisí a v rámci dvoustranných příspěvků členských států, je EU připravena v případě 
potřeby poskytnout další humanitární pomoc. Je zásadně důležité zajistit bezpečný humanitární 
prostor pro naléhavé a účinné dodávky humanitární pomoci.

6. EU hluboce lituje zbytečných ztrát na životech a zkázy hospodářské prosperity, které 
současnou krizi provázejí. Nejen pro Pobřeží slonoviny, ale pro celý region je důležité, aby 
s návratem odpovědné vlády mohla tato země obnovit svou stabilitu, mír a prosperitu; jen tak lze 
znovu vybudovat zničené životy, znovu spojit rozdělené rodiny a navrátit se k běžnému životu. EU 
bude nadále spolupracovat se všemi zeměmi regionu s cílem snížit chudobu, stimulovat růst 
a podpořit odpovědnou vládu a dodržování lidských práv.“

Dne 8. dubna Rada zrušila zmrazení majetku uplatňované ze strany EU vůči přístavům v Abidžanu 
a San Pedru, státnímu rafinérskému podniku (Ivorian Refining Company) a Radě pro správu 
odvětví kávy a kakaa (Coffee and Cocoa Trade Management Committee). Rozhodnutí a nařízení se 
dnes vyhlásí v Úředním věstníku Evropské unie.

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 348/2011 ze dne 8. dubna 2011, kterým se provádí nařízení (ES) 
č. 560/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti některým 
osobám a subjektům vzhledem k situaci v Pobřeží slonoviny

Prováděcí rozhodnutí Rady 2011/230/SZBP ze dne 8. dubna 2011, kterým se provádí rozhodnutí 
2010/656/SZBP, kterým se obnovují omezující opatření vůči Pobřeží slonoviny
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Mírový proces na Blízkém východě

Rada jednala o mírovém procesu na Blízkém východě před nadcházejícím mezinárodním 
zasedáním Styčného ad hoc výboru pro spolupráci konaným dne 13. dubna v Bruselu pod záštitou 
Vysoké představitelky.

Vysoká představitelka informovala Radu, že není možné uspořádat zasedání Kvartetu daný týden, 
protože je třeba více času na konzultace. Zdůraznila, že Kvartet je in nadále plně odhodlán být 
stranám nápomocen v dosažení pokroku k mírovému řešení a že toto úsilí je nyní naléhavější než 
kdykoli předtím.

Bělorusko

Rada jednala o vývoji v Bělorusku a o situaci politických vězňů. Rada bude i nadále vyhodnocovat 
situaci v zemi a pracovat na možnostech dalších opatření.

Vysoká představitelka rovněž informovala ministry o tom, že vyjádřila soustrast rodinám obětí 
výbuchu v minském metru. Tato tragická událost by neměla být zneužita k ospravedlnění 
zvýšených represí.

Evropská služba pro vnější činnost

Vysoká představitelka krátce představila Evropskou službu pro vnější činnost. Rada se k této otázce 
vrátí na některém ze svých nadcházejících zasedání.

JINÉ ZÁLEŽITOSTI

Kyrgyzstán

V rámci projednávání jiných záležitostí vznesl litevský ministr otázku situace v Kyrgyzstánu 
a poukázal na etnické napětí a riziko, že by mohlo dojít k vleklému konfliktu.

Afghánistán

V rámci projednávání jiných záležitostí podal švédský ministr zprávu o své nedávné návštěvě 
Afghánistánu a požádal o jednání Rady o Afghánistánu před letní přestávkou.
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OSTATNÍ SCHVÁLENÉ BODY

SPOLEČNÁ ZAHRANIČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA

Barma/Myanmar

Rada přijala tyto závěry:

„1. Rada připomíná trvalou podporu lidu Barmy/Myanmaru ze strany EU. Evropská unie si je 
vědoma značných potřeb této země v oblasti rozvoje a zdůrazňuje neustálý nárůst finančních 
prostředků vynakládaných na pomoc zaměřenou na zlepšení sociální a ekonomické situace.

2. Rada také připomíná prohlášení vysoké představitelky k volbám v Barmě/Myanmaru, 
v němž bylo vyjádřeno politování nad tím, že tyto volby nebyly svobodné, spravedlivé a všeobecné 
a že v mnoha ohledech nesplňovaly mezinárodně uznávané standardy. Vláda, která se právě ujala 
funkce, a nové institucionální struktury by mohly vytvořit potenciál pro mírovou přeměnu a větší 
pluralitu. Vláda by nyní měla přijmout odpovědnost za pokojný přechod k demokracii a dodržování 
lidských práv a základních svobod. Evropská unie v tomto ohledu znovu opakuje svou výzvu
k bezpodmínečnému propuštění všech osob zadržovaných pro jejich politické přesvědčení. EU bude 
obzvláště pečlivě sledovat politiky přijaté novou vládou se zaměřením na poskytování základních 
sociálních služeb obyvatelům země, rozvoj ekonomiky a snižování chudoby. Rada vyzývá 
k zahájení všem přístupného dialogu s politickou opozicí uvnitř národního parlamentu 
a regionálních shromáždění i s dalšími stranami mimo tyto instituce, a to i s Do Aun Schan Su Ťij 
a Národní ligou za demokracii (NLD), a s různými etnickými skupinami.

3. Za současné situace považuje EU za nezbytné obnovit omezující opatření na období 
dvanácti měsíců. Zároveň však EU znovu opakuje, že je ochotna podporovat a reagovat na zlepšení 
ve správě věcí veřejných a pokrok v naději, že výraznější civilní charakter vlády napomůže rozvoji 
tolik potřebných nových politik. Uplatňování zákazu vydávání víz a zmrazení majetku bude 
po období jednoho roku pozastaveno v případě některých civilních členů vlády, včetně ministra 
zahraničních věcí jakožto důležitého partnera, přičemž tato opatření budou průběžně 
přezkoumávána. Zákaz návštěv na vysoké úrovni mířících do této země bude rovněž zrušen 
s perspektivou přístupu k vyšším vládním úrovním a ke klíčovým představitelům opozice. EU bude 
novou vládu posuzovat podle jejích činů a bude odpovídajícím způsobem přezkoumávat uvedený
soubor omezujících opatření.
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4. Evropská unie při utváření tohoto přístupu pozorně naslouchala celé řadě zainteresovaných 
stran, včetně občanské společnosti, opozičních skupin, členů sdružení ASEAN a regionálních 
a mezinárodních partnerů. Evropská unie znovu prohlašuje, že je připravena rozvíjet dialog 
na vysoké úrovni s novými institucemi a představiteli opozice napříč celým spektrem, včetně Do 
Aun Schan Su Ťij. EU je také připravena dále posilovat dialog se sdružením ASEAN a dalšími 
regionálními sousedy Barmy/Myanmaru. V této souvislosti Rada zdůraznila potřebu co nejdříve 
mobilizovat misi na vysoké úrovni a vyjádřila pevnou podporu dalšímu působení Piera Fassina, 
zvláštního vyslance EU, a vyzvala nové orgány, aby s ním spolupracovaly. EU nadále hledá 
možnosti, jak s ohledem na rozvojové potřeby Barmy/Myanmaru posílit svou institucionální 
přítomnost v zemi.

5. EU vítá přijetí rezoluce Rady OSN pro lidská práva A/HRC/16/L.11, včetně v ní obsažené 
výzvy ke skoncování s beztrestností v případech porušení lidských práv, za náležitého dohledu ze 
strany OSN, a naléhavě vyzývá orgány Barmy/Myanmaru, aby ji dodržovaly za plné spolupráce se 
zvláštním zpravodajem o situaci v oblasti lidských práv v Myanmaru.“

Rada přijala rozhodnutí, kterým se obnovují omezující opatření EU na další rok od 1. května 2011 
do 30. dubna 2012.

S cílem podpořit v budoucnosti pokrok v civilní správě,posilování demokracie a dodržování 
lidských práv, bude použitelnost omezujících opatření na 12 měsíců pozastavena v případě nových 
členů vlády, kteří nemají žádné vazby na armádu nebo kteří mají zásadní význam pro dialog 
s mezinárodním společenstvím k prosazování zájmů Evropské unie.

S cílem podpořit dialog se zúčastněnými stranami Barmy/Myanmaru by se dále mělo do 
30. dubna 2012 upustit od pozastavení dvoustranných vládních návštěv Barmy/Myanmaru na 
vysoké úrovni.

Rozhodnutí bude vyhlášeno v Úředním věstníku EU ve čtvrtek 14. dubna 2011.
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Írán

V návaznosti na politickou dohodu dosaženou na březnovém zasedání Rada uložila samostatná 
omezující opatření ze strany EU (zmrazení majetku a zákaz udělování víz) vůči 32 jednotlivcům, 
kteří jsou považováni odpovědnými za vážná porušování lidských práv v Íránu.

Tato opatření jsou součástí politiky EU ve dvou rovinách, která spočívá v ukládání sankcí za 
porušování lidských práv a zároveň ve snaze o angažovanost v otázkách lidských práv, kdykoli to je 
možné.

Rozhodnutí a nařízení budou vyhlášeny v Úředním věstníku ve čtvrtek 14. dubna 2011.

Rada pro spolupráci v Zálivu (GCC)

Rada přijala stanovisko EU o návrhu společného prohlášení a návrhu pořadu jednání pro zasedání 
Smíšené rady EU-GCC a schůzky ministrů v Abú Dhabí dne 20. dubna 2011.

Moldavská republika - účast na programech EU

Rada schválila uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Moldavskem 
o rámcových podmínkách pro účast této země na programech EU (10496/10).

Palestina - Evropsko-středomořská dohoda

Rada schválila podpis dohody s palestinskou samosprávou Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy 
týkající se další liberalizace v oblasti obchodu se zemědělskými produkty a produkty rybolovu, 
kterou se mění prozatímní dohoda o přidružení týkající se obchodu a spolupráce mezi EU 
a Organizací pro osvobození Palestiny ve prospěch palestinské samosprávy na západním břehu 
Jordánu a v pásmu Gazy (7767/11).

Znění dohody (7767/11) bude zasláno Evropskému parlamentu ke schválení za účelem jejího 
budoucího uzavření.


