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Κυριότερα αποτελέσματα της συνόδου του Συμβουλίου

Το Συμβούλιο συζήτησε για την κατάσταση στην Ακτή του Ελεφαντοστού μετά τη σύλληψη του 
Laurent Gbagbo, και ενέκρινε συμπεράσματα με τα οποία χαιρετίζει τη δήλωση του Προέδρου 
Ouattara ότι σκοπεύει να ακολουθήσει πολιτική εθνικής συμφιλίωσης και ανασυγκρότησης. 
Προκειμένου να συμβάλει στην επανεκκίνηση της οικονομίας της χώρας, το Συμβούλιο αποφάσισε 
την άμεση άρση των περιοριστικών μέτρων έναντι των λιμένων του Abidjan και του San Pedro, της 
Εταιρείας Διύλισης της Ακτής του Ελεφαντοστού και της Επιτροπής Διαχείρισης του Εμπορίου Καφέ 
και Κακάο, θα μελετήσει δε την άρση και άλλων μέτρων, ανάλογα με τις εξελίξεις.

Οι Υπουργοί συζήτησαν διεξοδικά σχετικά με την πολιτική κατάσταση στις νότιες γείτονες χώρες της 
ΕΕ, εστιάζοντας στη Λιβύη, καθώς και στο Μπαχρέιν, τη Συρία και την Υεμένη. Το Συμβούλιο 
ενέκρινε συμπεράσματα για κάθε μία από τις τέσσερις αυτές χώρες. Το Συμβούλιο επανεξέτασε επίσης 
τις κυρώσεις έναντι της Λιβύης, και ειδικότερα επέκτεινε τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων εκ 
μέρους της ΕΕ σε ορισμένες οντότητες, μεταξύ άλλων στον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού 
αερίου, και σε ορισμένα άτομα.

Το Συμβούλιο αντάλλαξε απόψεις σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, ως 
προετοιμασία για την επικείμενη σύνοδο της ad hoc Επιτροπής Συνδέσμου (AHLC), την οποία 
διοργανώνει η Ύπατη Εκπρόσωπος στις Βρυξέλλες στις 13 Απριλίου.

Το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα και περιοριστικά μέτρα για τη Βιρμανία/Μιανμάρ.
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1 � Όταν δηλώσεις, συμπεράσματα ή ψηφίσματα έχουν εγκριθεί τυπικά από το Συμβούλιο, αυτό επισημαίνεται 
στον τίτλο του σχετικού σημείου και το κείμενο τίθεται εντός εισαγωγικών.

 � Τα έγγραφα των οποίων τα στοιχεία δίδονται μέσα στο κείμενο είναι διαθέσιμα στις ιστοσελίδες του 
Συμβουλίου: http://www.consilium.europa.eu.

 � Οι πράξεις οι οποίες θεσπίζονται με δημοσιοποιήσιμες δηλώσεις στα πρακτικά του Συμβουλίου 
σημειώνονται με αστερίσκο. Οι δηλώσεις αυτές είναι διαθέσιμες στις προαναφερόμενες ιστοσελίδες του 
Συμβουλίου ή μπορούν να ληφθούν από την Υπηρεσία Τύπου.
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ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΝΤΕΣ

Ύπατη Εκπρόσωπος
κα Catherine ASHTON Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικής 

Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας

Βέλγιο:
κ. Steven VANACKERE Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών 

και Θεσμικών Μεταρρυθμίσεων του Βελγίου

Βουλγαρία:
κ. Nickolay MLADENOV Υπουργός Εξωτερικών

Τσεχική Δημοκρατία:
κ. Karel SCHWARZENBERG Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών

Δανία:
κα Lene ESPERSEN Υπουργός Εξωτερικών

Γερμανία:
κ. Guido WESTERWELLE Αντικαγκελάριος και Ομοσπονδιακός Υπουργός 

Εξωτερικών

Εσθονία:
κ. Urmas PAET Υπουργός Εξωτερικών

Ιρλανδία:
κ. Eamonn GILMORE Tánaiste (Αντιπρόεδρος) και Υπουργός Εξωτερικών και 

Εμπορίου

Ελλάδα:
κ. Δημήτρης ΔΡΟΥΤΣΑΣ Υπουργός Εξωτερικών

Ισπανία:
κ. Diego LÓPEZ GARRIDO Υφυπουργός για την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση

Γαλλία:
κ. Alain JUPPÉ Υπουργός Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
Ιταλία:
κ. Franco FRATTINI Υπουργός Εξωτερικών

Κύπρος:
κ. Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Υπουργός Εξωτερικών

Λετονία:
κ. Ģirts Valdis KRISTOVSKIS Υπουργός Εξωτερικών

Λιθουανία:
κ. Audronius AŽUBALIS Υπουργός Εξωτερικών

Λουξεμβούργο:
κ. Jean ASSELBORN Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Υπουργός Εξωτερικών 

και Μετανάστευσης

Ουγγαρία:
κ. János MARTONYI Υπουργός Εξωτερικών

Μάλτα:
κ. Tonio BORG Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών

Κάτω Χώρες:
κ. Tom DE BRUIJN Μόνιμος Αντιπρόσωπος

Αυστρία:
κ. Michael SPINDELEGGER Ομοσπονδιακός Υπουργός Ευρωπαϊκών και Διεθνών 

Υποθέσεων

Πολωνία:
κ. Radosław SIKORSKI Υπουργός Εξωτερικών

Πορτογαλία:
κ. Luis AMADO Υπουργός Εξωτερικών

Ρουμανία:
κ. Teodor BACONSCHI Υπουργός Εξωτερικών
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Σλοβενία:
κ. Samuel ŽBOGAR Υπουργός Εξωτερικών

Σλοβακία:
κ. Milan JEZOVICA Υφυπουργός Εξωτερικών

Φινλανδία:
κ. Alexander STUBB Υπουργός Εξωτερικών

Σουηδία:
κ. Carl BILDT Υπουργός Εξωτερικών

Ηνωμένο Βασίλειο:
κ. William HAGUE Πρώτος τη τάξει Υπουργός, Υπουργός Εξωτερικών και 

Κοινοπολιτείας

Επιτροπή:
κ. Štefan FÜLE Μέλος
κ. Andris PIEBALGS Μέλος
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ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΙΕΞΗΧΘΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Νότιες γείτονες χώρες

Οι Υπουργοί συζήτησαν διεξοδικά, κατά τη διάρκεια του γεύματος, σχετικά με την πολιτική 
κατάσταση στις νότιες γείτονες χώρες της ΕΕ, εστιάζοντας στη Λιβύη, καθώς και στο Μπαχρέιν, τη 
Συρία και την Υεμένη. 

Λιβύη

Το Συμβούλιο ενέκρινε τα ακόλουθα συμπεράσματα :

«1. Το Συμβούλιο χαιρέτισε τις προσπάθειες που ανέλαβε η διεθνής κοινότητα για εξασφάλιση της 
εφαρμογής των αποφάσεων αριθ. 1970 και αριθ. 1973 του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ 
(ΣΑΗΕ) στη Λιβύη. Υπενθυμίζοντας την ανάγκη στενής συνεργασίας μεταξύ όλων των διεθνών 
εταίρων, το Συμβούλιο χαιρέτισε τη διάσκεψη για τη Λιβύη, η οποία διεξήχθη στο Λονδίνο στις 
29 Μαρτίου, και τη σύσταση της Ομάδας Επαφής «Λιβύη». Η δημιουργία της Ομάδας αυτής, μαζί 
με τα περαιτέρω βήματα που περιγράφηκαν κατά τη σύνοδο, προσφέρει μια σημαντική πλατφόρμα 
συντονισμού των προσπαθειών της διεθνούς κοινότητας. Το Συμβούλιο προσβλέπει στην πρώτη 
συνεδρίαση της Ομάδας Επαφής στη Ντόχα στις 13 Απριλίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 
πρόθυμη να ενισχύσει τις προσπάθειές της, σύμφωνα με την απόφαση 1973 του ΣΑΗΕ, για την 
προώθηση πολιτικής λύσης σε στενή συνεργασία με τον ΟΗΕ, τα κράτη του Αραβικού 
Συνδέσμου, την Αφρικανική Ένωση και άλλους ενδιαφερόμενους εταίρους.

2. Το Συμβούλιο απηύθυνε έκκληση για άμεση και πραγματική κατάπαυση του πυρός. Το Συμβούλιο 
επανέλαβε την έκκλησή του προς το Συνταγματάρχη Καντάφι να εγκαταλείψει αμέσως την 
εξουσία. Καταδίκασε για μία ακόμη φορά την άρνηση του λιβυκού καθεστώτος να τηρήσει τις 
αποφάσεις 1970 και 1973 του ΣΑΗΕ. Επανέλαβε την έκκλησή του προς το λιβυκό καθεστώς για 
συγκράτηση της βίας κατά των πολιτών και για πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου. 
Το Συμβούλιο έκανε επίσης έκκληση για πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο 
και ειδικότερα για την προστασία του άμαχου πληθυσμού. Στη συνάρτηση αυτή, σημείωσε τη 
σπουδαιότητα της συνεργασίας με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και χαιρέτισε την απόφαση του 
Αφρικανικού Δικαστηρίου Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και Δικαιωμάτων των Λαών της 
25ης Μαρτίου.

3. Όσοι εργάζονται εντός του καθεστώτος έχουν ενώπιόν τους μια επιλογή: είτε να συνεχίσουν να 
ευθυγραμμίζονται με την άγρια καταστολή του λιβυκού λαού από τον Συνταγματάρχη Καντάφι 
είτε να εργαστούν για την υποστήριξη μιας ομαλής, υπό λυβική ηγεσία, μετάβασης στη 
δημοκρατία, μέσω διαλόγου ευρείας βάσης προς το συμφέρον της ασφάλειας και της ευημερίας 
όλου του λιβυκού λαού. Θα πρέπει να διασφαλιστούν η ενότητα και η εδαφική ακεραιότητα της 
Λιβύης. Το Συμβούλιο έλαβε υπό σημείωση το «Όραμα μιας δημοκρατικής Λιβύης» του 
προσωρινού Μεταβατικού Εθνικού Συμβουλίου, το οποίο εκτίμησε ως συμβολή στη μεταβατική 
διαδικασία.
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4. Το Συμβούλιο εξέφρασε μεγάλη ανησυχία για τη σοβαρή ανθρωπιστική κατάσταση στη Λιβύη και 
στα σύνορά της. Σημείωσε τον κίνδυνο περαιτέρω επιδείνωσης λόγω μετακινήσεων και 
μεταναστευτικών ροών που προκύπτουν από τη σύγκρουση. Υπενθύμισε ειδικότερα την 
υποχρέωση να εξασφαλιστεί απρόσκοπτη πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια. Το Συμβούλιο 
χαιρέτισε το ρόλο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στο συντονισμό της 
ανθρωπιστικής βοήθειας. Η ΕΕ είναι επίσης αποφασισμένη να συνεχίσει να συμβάλλει ενεργά στις 
ανθρωπιστικές δραστηριότητες για το λαό της Λιβύης και είναι πρόθυμη να ενισχύσει τις 
προσπάθειές της στο θέμα αυτό, σε συντονισμό με τον ΟΗΕ και άλλους σχετικούς οργανισμούς.

5. Η ΕΕ αποφάσισε ότι, αν της ζητηθεί από το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων 
των Ηνωμένων Εθνών (UN OCHA), θα διεξαγάγει επιχείρηση ΚΠΑΑ, την «EUFOR Libya», για 
την υποστήριξη της ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή, με πλήρη τήρηση των αρχών που 
διέπουν την ανθρωπιστική δράση, ειδικότερα την αμεροληψία και την ουδετερότητα. Για το σκοπό 
αυτό, η ΕΕ διόρισε διοικητή επιχείρησης και όρισε ένα Επιχειρησιακό Στρατηγείο στη Ρώμη. Το 
Συμβούλιο ανέθεσε στον διοικητή της επιχείρησης να συνεχίσει επειγόντως περαιτέρω 
προγραμματισμό, σε στενή συνεργασία και συμπληρωματικότητα με τον ΟΗΕ, το NATO και 
άλλους, προκειμένου η ΕΕ να είναι σε θέση να αντιδράσει γρήγορα σε εξελίξεις όσον αφορά την 
ανθρωπιστική κατάσταση και την ασφάλεια. Ως μέρος της προετοιμασίας, η ΕΕ είναι πρόθυμη να 
εξετάσει προσφορές συμβολών από τρίτες χώρες, περιλαμβανομένων χωρών της περιοχής, 
κατόπιν πρόσκλησης της ΕΠΑ.

6. Υπενθυμίζοντας τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 24η και 25ης Μαρτίου και τα 
συμπεράσματα του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της 11ης και 
12ης Απριλίου, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της προτίθενται να επιδείξουν εμπράκτως την αλληλεγγύη 
τους προς τα κράτη μέλη που θίγονται άμεσα από τα μεταναστευτικά ρεύματα και να παράσχουν 
την αναγκαία υποστήριξη ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης.

7. Το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα περαιτέρω περιοριστικά μέτρα, στα οποία περιλαμβάνεται ο 
τομέας του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, κατά του καθεστώτος και θα λάβει πρόσθετα 
μέτρα, αν χρειαστεί, προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω χρηματοδότηση του καθεστώτος. Στο 
πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη θα εξακολουθήσουν να στερούν πλήρως από το 
καθεστώς όλες τις δυνατότητες χρηματοδότησης που προέρχονται από τις εξαγωγές πετρελαίου 
και φυσικού αερίου.

8. Το Συμβούλιο τόνισε ότι η ΕΕ είναι πρόθυμη να υποστηρίξει τη Λιβύη μακροπρόθεσμα, και να 
διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην προσπάθεια σταθεροποίησης, σύστασης δημοκρατικού 
συνταγματικού κράτους, ανάπτυξης του κράτους δικαίου και υποστήριξης της κοινωνίας των 
πολιτών.»

Το Συμβούλιο εξέδωσε νομική πράξη με την οποία το αυτόνομο καθεστώς της ΕΕ όσον αφορά τη 
δέσμευση περιουσιακών στοιχείων επεκτείνεται σε ορισμένες οντότητες, μεταξύ άλλων στον τομέα
του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, και σε ορισμένα άτομα.

Επίσης, αφαίρεσε ένα άτομο από τον ενωσιακό κατάλογο των προσώπων στα οποία επιβάλλονται 
ταξιδιωτικοί περιορισμοί και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων.

Η απόφαση και ο κανονισμός που εκδόθηκαν σήμερα θα δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα 
την Πέμπτη, 14 Απριλίου 2011.
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Συρία

Το Συμβούλιο ενέκρινε τα ακόλουθα συμπεράσματα :

«1. Το Συμβούλιο ανησυχεί έντονα για την κατάσταση στην Συρία. Εκφράζει τη λύπη του για 
τους πολλούς θανάτους που προέκυψαν από την συνεχιζόμενη βία, καταδικάζει έντονα τη 
χρήση βίας κατά των ειρηνικών διαδηλωτών από τις δυνάμεις ασφαλείας και παροτρύνει τις 
αρχές να επιδείξουν σύνεση. Το Συμβούλιο κάνει έκκληση για άμεση απελευθέρωση όλων 
όσων συνελήφθησαν σε σχέση με τις ειρηνικές διαδηλώσεις. Το Συμβούλιο καλεί τις αρχές 
της Συρίας να διερευνήσουν τους θανάτους των διαδηλωτών και να καλέσουν τους 
υπεύθυνους σε απολογία μέσω δίκαιης και διαφανούς διαδικασίας.

2. Το Συμβούλιο καλεί τις αρχές της Συρίας να ανταποκριθούν επειγόντως στα θεμιτά αιτήματα 
του συριακού λαού, και αίροντας την κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Υπογραμμίζει την 
σημασία που έχει ένα σαφές και αξιόπιστο πρόγραμμα πολιτικών μεταρρυθμίσεων και ότι η 
αναγγελθείσα πρόθεση πολιτικών μεταρρυθμίσεων θα πρέπει να είναι πιο φιλόδοξη και να έχει 
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή τους. Σημειώνει το διορισμό του νέου 
Πρωθυπουργού και αναμένει το σχηματισμό μιας νέας κυβέρνησης που θα ξεκινήσει 
επειγόντως τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις.

3. Το Συμβούλιο σημειώνει την αναγγελθείσα σύσταση ορισμένων επιτροπών για την 
αναθεώρηση της νομοθεσίας και αναμένει ότι οι επιτροπές αυτές θα υποβάλουν ουσιαστικές 
προτάσεις για μία ανοιχτή, χωρίς αποκλεισμούς και αντιπροσωπευτική κυβέρνηση. Οι αρχές 
της Συρίας πρέπει να τηρήσουν τις διεθνείς υποχρεώσεις τους όσον αφορά το σεβασμό των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών δημοκρατιών συμπεριλαμβανομένης της 
ελευθερίας του συνέρχεσθαι, της έκφρασης και των μέσων ενημέρωσης. Το Συμβούλιο καλεί 
τις αρχές της Συρίας να απελευθερώσουν χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση όλους τους 
πολιτικούς κρατούμενους και τους υπερασπιστές των δικαιωμάτων των ανθρώπων.

4. Το Συμβούλιο θα παρακολουθεί στενά τα γεγονότα και είναι έτοιμο να αναθεωρήσει 
αναλόγως την πολιτική του έναντι της Συρίας, και υποστηρίζοντας, εφόσον ξεκινήσει, μία 
αυθεντική διαδικασία μεταρρυθμίσεων.»
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Υεμένη

Το Συμβούλιο ενέκρινε τα ακόλουθα συμπεράσματα :

«Το Συμβούλιο εκφράζει εκ νέου τη βαθύτατη ανησυχία του για την επιδεινούμενη κατάσταση 
στην Υεμένη. Καταδικάζει απερίφραστα το νέο κύμα βίας και καταστολής κατά ειρηνικών 
διαδηλωτών και εκφράζει τη βαθιά του λύπη για τις νέες ανθρώπινες απώλειες. Επαναλαμβάνει ότι 
οι διαμαρτυρίες πρέπει να αντιμετωπίζονται με ειρηνικά μέσα. 

Το Συμβούλιο καλεί τις αρχές της Υεμένης να ανταποκριθούν στην ευθύνη τους του σεβασμού και 
προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών όλων των ατόμων, 
συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας εκφράσεως, να κατοχυρώσουν την ασφάλειά τους και να 
αποφύγουν νέα αιματοχυσία. Το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη υπογραμμίζουν ότι το πλήρες 
φάσμα των πολιτικών τους έναντι της Υεμένης θα τελεί υπό συνεχή επανεξέταση υπό το φως των 
εξελίξεων. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητεί πλήρη και ανεξάρτητη διερεύνηση όλων των πρόσφατων γεγονότων τα 
οποία προκάλεσαν ανθρώπινες απώλειες και τραυματισμούς. Οι υπεύθυνοι πρέπει να 
λογοδοτήσουν και να προσαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης.

Το Συμβούλιο επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την κυβέρνηση της Υεμένης και όλες τις 
πλευρές να δρομολογήσουν αμέσως εποικοδομητικό, συνολικό και ανοικτό διάλογο με τα κόμματα 
της αντιπολίτευσης και τους νέους. Η ΕΕ είναι πρόθυμη να υποστηρίξει τη διαδικασία. Στη
συνάρτηση αυτή, το Συμβούλιο χαιρετίζει την πρωτοβουλία του Συμβουλίου Συνεργασίας του 
Περσικού Κόλπου και αναγνωρίζει πλήρως το ρόλο του που αυτό μπορεί να έχει ως μεσολαβητής. 
Το Συμβούλιο προτρέπει τον Πρόεδρο Saleh να λάβει χωρίς καθυστέρηση συγκεκριμένα μέτρα που 
θα επιτρέψουν στην Υεμένη μια αξιόπιστη και ειρηνική πολιτική μετάβαση.»



12.IV.2011

8741/11 11

EL

Μπαχρέιν

Το Συμβούλιο ενέκρινε τα ακόλουθα συμπεράσματα :

«Το Συμβούλιο επαναλαμβάνει τη βαθιά του ανησυχία για την κατάσταση στο Μπαχρέιν και την 
έλλειψη απτής προόδου προς την κατεύθυνση ενός διαλόγου που θα ανταποκρίνεται στις εύλογες 
ανησυχίες του λαού του Μπαχρέιν.

Το Συμβούλιο εκφράζει επίσης την ανησυχία του για τη σύλληψη αυτών που ασκούν το θεμιτό 
δικαίωμά τους για ελευθερία λόγου. Θα πρέπει να αφεθούν αμέσως ελεύθερα τα άτομα που 
κρατούνται επειδή εκφράζουν ειρηνικά τη γνώμη τους. Η κυβέρνηση και οι δυνάμεις ασφαλείας 
οφείλουν να σεβαστούν πλήρως τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων, χωρίς διακρίσεις, και να 
υποστηρίζουν τα διεθνή σχετικά πρότυπα.

Το Συμβούλιο παροτρύνει όλες τις πλευρές να πάρουν συγκεκριμένα και αποτελεσματικά μέτρα 
προκειμένου να ξεκινήσει ένας εποικοδομητικός διάλογος για τη δρομολόγηση μεταρρυθμίσεων.»
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Ακτή του Ελεφαντοστού

Το Συμβούλιο συζήτησε για την κατάσταση στην Ακτή του Ελεφαντοστού και ενέκρινε τα 
ακόλουθα συμπεράσματα : 

«1. Μετά τη σύλληψη του Laurent Gbagbo, η ΕΕ σημειώνει με ικανοποίηση τη δήλωση του 
Προέδρου Ouattara ότι σκοπεύει να ακολουθήσει πολιτική εθνικής συμφιλίωσης και 
ανασυγκρότησης στην Ακτή του Ελεφαντοστού. Η ΕΕ απευθύνει έκκληση σε όλα τα μέρη να μην 
προβούν από αυτή στιγμή σε καμία άλλη πράξη βίας ή εκφοβισμού. Η ΕΕ τονίζει την ανάγκη 
πλήρους συνεργασίας με τις νόμιμες αρχές για τη γρήγορη αποκατάσταση της δημόσιας τάξης σ’
ολόκληρη τη χώρα. Επιβάλλεται να δημιουργηθούν το ταχύτερο δυνατό συνθήκες που να 
επιτρέπουν σε όλους τους πολίτες να γυρίσουν άφοβα και ανενόχλητοι στα σπίτια τους και στις 
δουλειές τους και να ξαναρχίσουν μια κανονική ζωή με ειρήνη και ασφάλεια. Η ΕΕ υπόσχεται να 
υποστηρίξει τη δημιουργία αυτών των συνθηκών και την αποκατάσταση της κοινωνικής και 
πολιτικής αρμονίας. Πρόκειται για ιστορική ευκαιρία.

2. Η ΕΕ χαιρετίζει τη δέσμευση του Προέδρου Ouattara να επιτύχει την εθνική συμφιλίωση. 
Είναι πρόθυμη να στηρίξει το έργο της προτεινόμενης Επιτροπής Αλήθειας και Συμφιλίωσης και 
ενθαρρύνει τον Πρόεδρο Ouattara να σχηματίσει μια περιεκτική κυβέρνηση ευρείας βάσης, όπου 
να αντιπροσωπεύονται όλες οι περιοχές και όλες οι τάσεις πολιτικών φρονημάτων της χώρας. Η 
διαδικασία συμφιλίωσης θα θέσει τα θεμέλια της ανασυγκρότησης της χώρας. Για το σκοπό αυτόν, 
η ΕΕ αναγνωρίζει τη σημασία του αφοπλισμού, της αποστράτευσης και της επανένταξης (DDR), 
καθώς και της μεταρρύθμισης του τομέα της ασφάλειας και προτρέπει τη Διεθνή Επιτροπή 
Έρευνας παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων που συστάθηκε από το Συμβούλιο 
Ανθρώπινων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών στις 25 Μαρτίου 2011 να διερευνήσει όσο το 
δυνατόν γρηγορότερα και πιο διεξοδικά τις καταγγελίες τέτοιων παραβιάσεων. Όπως έχει
επανειλημμένα τονίσει σε άλλες περιστάσεις η ΕΕ, όλοι όσοι κριθούν υπεύθυνοι για τέτοια 
εγκλήματα θα πρέπει να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους. Εν προκειμένω, η ΕΕ χαιρετίζει τη 
δέσμευση του Προέδρου Ouattara να αντιμετωπίσει την ατιμωρησία και να στηρίξει το έργο της 
Διεθνούς Επιτροπής. Είναι ανεπίτρεπτο να υπονομεύσει η ατιμωρησία την αποκατάσταση της 
εμπιστοσύνης του λαού στο κράτος και στις δυνάμεις ασφαλείας.

3. Η ΕΕ θεωρεί ότι η ενιαία στάση της Διεθνούς Κοινότητας υπήρξε στοιχείο κρίσιμης 
σημασίας για την επίλυση της κρίσης. Αναγνωρίζει την ενότητα προθέσεων που επέδειξαν η 
Οικονομική Κοινότητα των Δυτικοαφρικανικών Κρατών (ECOWAS), η Δυτικοαφρικανική 
Οικονομική και Νομισματική Ένωση (WAEMU) και η Αφρικανική Ένωση (AU). Ιδιαίτερα 
κρίσιμο ρόλο έπαιξαν και τα Ηνωμένα Έθνη. Η ΕΕ χαιρετίζει τον ουσιαστικότατο και 
συνεχιζόμενο ρόλο της Επιχείρησης των Ηνωμένων Εθνών στην Ακτή του Ελεφαντοστού 
(UNOCI), με την αρωγή της γαλλικής δύναμης «Licorne», στην προστασία του άμαχου πληθυσμού 
της χώρας, σύμφωνα με την εντολή της και με την απόφαση 1975 του Συμβουλίου Ασφαλείας των 
ΗΕ.
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4. Η ΕΕ διακηρύσσει την προθυμία της να υποστηρίξει τη γρήγορη οικονομική 
ανασυγκρότηση της Ακτής του Ελεφαντοστού. Προκειμένου να συμβάλει στην επανεκκίνηση της 
οικονομίας της χώρας και ανταποκρινόμενο στο αίτημα που υπέβαλε δημοσία ο Πρόεδρος 
Ouattara, το Συμβούλιο αποφάσισε να άρει άμεσα τα περιοριστικά μέτρα έναντι των λιμένων του 
Abidjan και του San Pedro, της Εταιρείας Διύλισης της Ακτής του Ελεφαντοστού και της 
Επιτροπής Διαχείρισης του Εμπορίου Καφέ και Κακάο, σε συνεννόηση δε με την κυβέρνηση της 
Ακτής του Ελεφαντοστού θα μελετήσει και την άρση και άλλων μέτρων, ανάλογα με την εξέλιξη 
των περιστάσεων. Η ΕΕ προετοιμάζει μια ολοκληρωμένη δέσμη ανασυγκρότησης, σε συνεννόηση 
με την κυβέρνηση του Προέδρου Ouattara, αξιοποιώντας όλα τα μέσα που διαθέτει, θα επαναφέρει 
δε το ταχύτερο δυνατόν σε πλήρη λειτουργία τα ενωσιακά προγράμματα αναπτυξιακής βοήθειας, 
εξετάζοντας και το ενδεχόμενο να προσφέρει βοήθεια ταχείας εκταμίευσης για την αντιμετώπιση 
άμεσων αναγκών.

5. Η ΕΕ εξακολουθεί να ανησυχεί σοβαρά για την ανθρωπιστική κατάσταση στη χώρα και για 
τον αντίκτυπό της στις γύρω χώρες, ιδίως δε στη Λιβερία. Η ΕΕ θα συνεργαστεί στενά με τα 
Ηνωμένα Έθνη και άλλους διεθνείς οργανισμούς για να ανακουφίσει τα δεινά όσων έχουν 
εκτοπιστεί λόγω των συγκρούσεων ή χρειάζονται εφόδια ζωτικής σημασίας εκεί όπου κατοικούν. 
Πέραν των 30 εκατομμυρίων ευρώ που έχουν ήδη χορηγηθεί από την Επιτροπή και των διμερών 
συνεισφορών των κρατών μελών, η ΕΕ αναλαμβάνει τη δέσμευση να παράσχει επιπλέον 
ανθρωπιστική βοήθεια ανάλογα με τις ανάγκες. Είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ένας ασφαλής 
χώρος για την επείγουσα και αποτελεσματική διοχέτευση της ανθρωπιστικής βοήθειας.

6. Η ΕΕ εκφράζει τη βαθιά της λύπη για τις αναίτιες απώλειες ανθρώπινων ζωών και 
καταστροφές οικονομικής υποδομής που υπήρξαν παρακολουθήματα της τελευταίας κρίσης. Είναι 
σημαντικό τόσο για την Ακτή του Ελεφαντοστού όσο και για την όλη περιοχή να εδραιωθούν και 
πάλι στη χώρα, μαζί με την αποκατάσταση υπεύθυνης διακυβέρνησης, η σταθερότητα, η ειρήνη και 
η ευημερία, ώστε να ξαναφτιάξουν οι επιζώντες τη ζωή τους, να ενωθούν οι διαλυμένες οικογένειες 
και να ξαναρχίσει η κανονική ζωή. Η ΕΕ θα συνεχίσει τη συνεργασία της με όλες τις χώρες της 
περιοχής για την περιστολή της φτώχιας, την τόνωση της οικονομικής αύξησης και την υποστήριξη 
της υπεύθυνης διακυβέρνησης και του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων.»

Στις 8 Απριλίου, το Συμβούλιο ήρε την ενωσιακή δέσμευση περιουσιακών στοιχείων έναντι των 
λιμένων του Abidjan και του San Pedro, της Εταιρείας Διύλισης της Ακτής του Ελεφαντοστού και 
της Επιτροπής Διαχείρισης του Εμπορίου Καφέ και Κακάο. Η απόφαση και ο κανονισμός 
δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα σήμερα.

Εκτελεστικός κανονισμός (EΕ) αριθ. 348/2011 του Συμβουλίου, της 8ης Απριλίου 2011, σχετικά με 
την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 560/2005 για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών 
μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων ενόψει της κατάστασης στην Ακτή του 
Ελεφαντοστού

Απόφαση του Συμβουλίου 2011/230/CFSP, της 8ης Απριλίου 2011, για την τροποποίηση της 
απόφασης 2010/656/ΚΕΠΠΑ σχετικά με την ανανέωση των περιοριστικών μέτρων κατά της Ακτής 
Ελεφαντοστού
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Ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή

Το Συμβούλιο συζήτησε τα της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Μέση Ανατολή, ως προετοιμασία για 
την επικείμενη σύνοδο της ad hoc Επιτροπής Συνδέσμου (AHLC), την οποία διοργανώνει η Ύπατη 
Εκπρόσωπος στις Βρυξέλλες στις 13 Απριλίου.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος πληροφόρησε το Συμβούλιο ότι δεν ήταν δυνατόν να διοργανωθεί σύνοδος 
της Τετραμερούς αυτή την εβδομάδα, λόγω του χρόνου που απαιτείται για τις σχετικές 
διαβουλεύσεις. Υπογράμμισε ότι η Τετραμερής παραμένει πλήρως προσηλωμένη στην προσπάθεια 
να βοηθήσει τα μέρη προς την ειρήνευση, προσπάθεια που επείγει σήμερα περισσότερο παρά ποτέ. 

Λευκορωσία

Το Συμβούλιο συζήτησε την κατάσταση στη Λευκορωσία γενικά και πιο συγκεκριμένα την 
κατάσταση των πολιτικών κρατουμένων. Το Συμβούλιο θα συνεχίσει να αξιολογεί την κατάσταση 
στη χώρα αυτή και να εξετάζει δυνατότητες για λήψη περαιτέρω μέτρων.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος ενημέρωσε επίσης τους Υπουργούς ότι απηύθυνε συλλυπητήρια στις 
οικογένειες των θυμάτων από την έκρηξη στον σταθμό του μετρό στο Μινσκ. Το τραγικό αυτό 
συμβάν δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως πρόφαση για μεγαλύτερη καταστολή.

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης

Η Ύπατη Εκπρόσωπος παρουσίασε στο Συμβούλιο μια σύντομη αναφορά σχετικά με την 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Το Συμβούλιο θα επανέλθει στο θέμα αυτό σε προσεχή 
του σύνοδο. 

ΔΙΑΦΟΡΑ

Κιργιζία

Στο σημείο «Διάφορα», ο λιθουανός Υπουργός αναφέρθηκε στην κατάσταση που επικρατεί στην 
Κιργιζία, επισημαίνοντας την εκδήλωση εθνοτικών εντάσεων και τον κίνδυνο να ξεσπάσει 
σύγκρουση διαρκείας.

Αφγανιστάν

Στο σημείο «Διάφορα», ο σουηδός Υπουργός αναφέρθηκε στην πρόσφατη επίσκεψή του στο 
Αφγανιστάν και ζήτησε να συζητηθεί το θέμα του Αφγανιστάν στο Συμβούλιο πριν από το 
καλοκαίρι.
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ΑΛΛΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Βιρμανία/Mυανμάρ

Το Συμβούλιο ενέκρινε τα ακόλουθα συμπεράσματα :

«1. Το Συμβούλιο επαναλαμβάνει την αμέριστη υποστήριξη της ΕΕ προς το λαό της 
Βιρμανίας/Μιανμάρ. Η ΕΕ αναγνωρίζει τις σοβαρές αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας αυτής και 
τονίζει τη συνεχιζόμενη αύξηση στη χρηματοδότηση της βοήθειας με σκοπό να βελτιωθεί η 
κοινωνική και οικονομική κατάσταση των πολιτών.

2. Το Συμβούλιο υπενθυμίζει επίσης τη δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου σχετικά με τις εκλογές 
στη Βιρμανία/Μιανμάρ, στην οποία εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι δεν ήταν 
ελεύθερες, αδιάβλητες και χωρίς αποκλεισμούς και για το ότι πολλές πλευρές των εκλογών δεν 
ήταν σύμφωνες με διεθνώς αποδεκτά πρότυπα. Η κυβέρνηση, η οποία ανέλαβε καθήκοντα 
προσφάτως, καθώς και οι νέες θεσμικές δομές μπορούν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για 
ειρηνικές αλλαγές και μεγαλύτερο πλουραλισμό. Η κυβέρνηση θα πρέπει να αναλάβει πλήρως την 
ευθύνη για την ειρηνική μετάβαση στη δημοκρατία και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και των θεμελιωδών ελευθεριών. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ επαναλαμβάνει την έκκλησή της για την 
άνευ όρων απελευθέρωση όλων όσοι κρατούνται λόγω των πολιτικών τους πεποιθήσεων. Η ΕΕ θα 
δώσει ιδιαίτερη προσοχή στα μέτρα που λαμβάνει η νέα κυβέρνηση για την παροχή των βασικών 
κοινωνικών υπηρεσιών στους πολίτες, φροντίζοντας για την ανάπτυξη της χώρας και μειώνοντας 
τη φτώχεια. Το Συμβούλιο απευθύνει έκκληση για την έναρξη διαλόγου χωρίς αποκλεισμούς με 
την αντιπολίτευση εντός του εθνικού κοινοβουλίου και εντός των τοπικών συνελεύσεων, και με 
τους εκτός κοινοβουλίου αντιφρονούντες, συμπεριλαμβανομένης της Daw Aung San Suu Kyi και 
του NLD (Εθνικού Συνασπισμού για τη Δημοκρατία ), καθώς και με τις διάφορες εθνικές ομάδες.

3. Υπό τις παρούσες συνθήκες, η ΕΕ θεωρεί απαραίτητη την ανανέωση των περιοριστικών μέτρων 
για περίοδο δώδεκα μηνών. Με την πράξη της αυτή, ωστόσο, η ΕΕ επαναλαμβάνει ότι είναι 
πρόθυμη να ενθαρρύνει και να ανταποκριθεί σε βελτίωση της διακυβέρνησης και πρόοδο, 
ελπίζοντας ότι εάν η κυβέρνηση λάβει περισσότερο πολιτικό χαρακτήρα θα αναπτυχθούν 
ευκολότερα οι επιδιωκόμενες νέες πολιτικές. Η εφαρμογή της απαγόρευσης χορήγησης θεωρήσεων 
και της δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων θα ανασταλεί για ορισμένους πολίτες που είναι 
μέλη της κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Εξωτερικών ως ουσιαστικού 
συνομιλητή, για μια περίοδο ενός έτους, υπό τον όρο τακτικής επανεξέτασης. Θα αρθεί επίσης η 
απαγόρευση των επισκέψεων στη χώρα σε ανώτατο επίπεδο, με στόχο την πρόσβαση στα ανώτατα 
κλιμάκια της κυβέρνησης και ιθύνοντα μέλη της αντιπολίτευσης. Η ΕΕ θα κρίνει τη νέα κυβέρνηση 
από τα έργα της και είναι έτοιμη να επανεξετάσει αναλόγως το σύνολο των περιοριστικών μέτρων.
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4. Λαμβάνοντας την απόφαση να υιοθετήσει την προσέγγιση αυτή, η ΕΕ άκουσε με προσοχή τις 
απόψεις πολλών ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών, των 
ομάδων της αντιπολίτευσης, των μελών της Ένωσης Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας 
(ASEAN), καθώς και των περιφερειακών και διεθνών εταίρων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 
επαναλαμβάνει ότι είναι έτοιμη να προχωρήσει σε διάλογο υψηλού επιπέδου με τους νέους 
θεσμούς και όλο το φάσμα της αντιπολίτευσης, μεταξύ άλλων με τη Daw Aung San Suu Kyi. Η ΕΕ 
είναι επίσης πρόθυμη να ενισχύσει περαιτέρω το διάλογο με την ASEAN και άλλους γείτονες της 
Βιρμανίας/Μιανμάρ. Στο πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιο τόνισε ότι πρέπει να αναληφθεί το 
συντομότερο αποστολή σε ανώτατο επίπεδο και εξέφρασε την πλήρη υποστήριξή του για τη 
συνέχιση του έργου του Ειδικού Απεσταλμένου της ΕΕ, κ. Piero Fassino, επίσης δε κάλεσε τις νέες 
αρχές να συνεργαστούν μαζί του. Η ΕΕ εξακολουθεί να αναζητεί ευκαιρίες για να ενισχύσει τη 
θεσμική παρουσία της στη χώρα, δεδομένων των αναπτυξιακών αναγκών στη Βιρμανία/Μιανμάρ.

5. Η ΕΕ εκφράζει ικανοποίηση για την έκδοση του ψηφίσματος A/HRC/16/L.11 του Συμβουλίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ, με το οποίο ζητείται να τεθεί τέλος στην ατιμωρησία των 
υπευθύνων για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με την κατάλληλη παρακολούθηση 
εκ μέρους των ΗΕ και ζητείται επίσης από τις αρχές της Βιρμανίας/Μιανμάρ να συμμορφωθούν 
σχετικά, σε απόλυτη συνεργασία με τον ειδικό εισηγητή για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα 
αυτή.»

Το Συμβούλιο εξέδωσε απόφαση για την τροποποίηση της απόφασης 2010/232/ΚΕΠΠΑ για την 
ανανέωση των περιοριστικών μέτρων κατά της Βιρμανίας/ Μιανμάρ επί ένα ακόμη έτος, από την 
1η Μαΐου 2011 μέχρι τις 30 Απριλίου 2012. 

Προκειμένου να ενθαρρυνθεί η περαιτέρω πρόοδος όσον αφορά τη μη στρατιωτική διακυβέρνηση 
και η ενίσχυση της δημοκρατίας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα περιοριστικά 
μέτρα θα ανασταλούν για δώδεκα μήνες όσον αφορά τα νέα μέλη της κυβέρνησης, που δεν 
σχετίζονται με τους στρατιωτικούς ή που είναι απαραίτητα για τη διεξαγωγή του διαλόγου με τη 
διεθνή κοινότητα στο πλαίσιο της επιδίωξης των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η αναστολή των υψηλού επιπέδου διμερών κυβερνητικών επισκέψεων στη Βιρμανία/ Μιανμάρ 
πρέπει να αρθεί έως τις 30 Απριλίου 2012, προκειμένου να ενθαρρυνθεί ο διάλογος με τα σχετικά 
Μέρη της χώρας.

Η απόφαση θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ την Πέμπτη, 14 Απριλίου 2011.
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Ιράν

Το Συμβούλιο, σε συνέχεια της πολιτικής συμφωνίας που είχε επιτευχθεί κατά τη σύνοδό του το 
Μάρτιο, επέβαλε αυτόνομα ενωσιακά περιοριστικά μέτρα (δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και 
απαγόρευση ταξιδιωτικής θεώρησης) σε 32 άτομα που κρίνονται ως υπεύθυνα για σοβαρές 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν.

Τα μέτρα αυτά εντάσσονται στη διττή προσέγγιση που ακολουθεί η πολιτική της ΕΕ, με την 
παράλληλη επιβολή κυρώσεων για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αφενός, και 
αφετέρου επιδίωξη της ανάληψης δεσμεύσεων υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όποτε αυτό 
είναι εφικτό.

Η απόφαση και ο κανονισμός θα δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα την Πέμπτη, 
14 Απριλίου 2011.

Συμβούλιο Συνεργασίας του Περσικού Κόλπου

Το Συμβούλιο ενέκρινε τη θέση της ΕΕ σχετικά με το σχέδιο κοινού ανακοινωθέντος και
ημερήσιας διάταξης για το Μικτό Συμβούλιο ΕΕ-ΣΣΠΚ και την υπουργική σύνοδο που θα 
πραγματοποιηθεί στο Αμπού Ντάμπι, στις 20 Απριλίου 2011.

Δημοκρατία της Μολδαβίας - Συμμετοχή σε προγράμματα της ΕΕ

Το Συμβούλιο ενέκρινε τη σύναψη πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας 
ΕΕ-Μολδαβίας, σχετικά με τις γενικές αρχές που διέπουν τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της 
Μολδαβίας στα προγράμματα της Ένωσης (10496/10).

Παλαιστίνη - Ευρωμεσογειακή Συμφωνία

Το Συμβούλιο ενέκρινε την υπογραφή συμφωνίας με την Παλαιστινιακή Αρχή της Δυτικής Όχθης 
και της Λωρίδας της Γάζας για την περαιτέρω ελευθέρωση των συναλλαγών στον τομέα των 
γεωργικών και των αλιευτικών προϊόντων, και για την τροποποίηση της ευρωμεσογειακής 
ενδιάμεσης συμφωνίας σύνδεσης για το εμπόριο και τη συνεργασία ΕΕ- Οργάνωσης για την 
Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ) εξ ονόματος της Παλαιστινιακής Αρχής της Δυτικής 
Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας (7767/11). 

Το κείμενο της συμφωνίας (7769/11) θα διαβιβασθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς έγκριση, εν 
όψει της προσεχούς σύναψής της.


