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Neuvoston istunnon tärkeimmät tulokset

Neuvosto keskusteli Norsunluurannikon tilanteesta Laurent Gbagbon pidätyksen jälkeen ja 
hyväksyi päätelmät, joissa se ilmaisi tyytyväisyytensä presidentti Ouattaran julistukseen, että tämä
aikoo noudattaa sovinnon ja jälleenrakennuksen politiikkaa. Tukeakseen Norsunluurannikon 
talouden uudelleen käynnistämistä neuvosto on poistanut rajoittavia toimenpiteitä Abidjanin ja San 
Pedron satamien, Norsunluunrannikon jalostamoyhtiön (Ivorian Refining Company) ja kahvi- ja 
kaakaoalan hallintokomitean osalta, ja aikoo harkita muidenkin rajoittavien toimenpiteiden 
poistamista muuttuneiden olosuhteiden huomioon ottamiseksi.

Ministerit kävivät perusteellisen poliittisen keskustelun EU:n eteläisestä naapurialueesta keskittyen 
Libyaan ja käsitellen myös Syyriaa, Jemeniä ja Bahrainia. Neuvosto hyväksyi päätelmät kustakin
neljästä maasta. Neuvosto tarkisti myös Libyaa koskevia pakotteita ulottaen varojen jäädyttämisen 
koskemaan eräitä yhteisöjä varsinkin. öljy- ja kaasualalla sekä tiettyjä henkilöitä.

Neuvosto kävi keskustelun Lähi-idän rauhanprosessista ennen ad hoc -yhteyskomitean 
kansainvälistä kokousta, jonka korkea edustaja järjestää Brysselissä 13. huhtikuuta.

Neuvosto hyväksyi Burmaa/Myanmaria koskevat päätelmät ja rajoittavat toimenpiteet.
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1 � Jos julkilausumat, päätelmät tai päätöslauselmat ovat neuvoston virallisesti hyväksymiä, se on osoitettu 
kyseisen kohdan otsikossa ja teksti on lainausmerkeissä.

 � Asiakirjoihin, joiden viitenumero on mainittu, voi tutustua neuvoston www-sivuilla osoitteessa 
http://www.consilium.europa.eu.

 � Säädökset, joihin liittyy neuvoston pöytäkirjaan merkittäviä julkistettuja lausumia, on merkitty tähdellä. 
Lausumat ovat saatavissa neuvoston www-sivuilta tai lehdistöpalvelusta.
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ASIAT, JOISTA KÄYTIIN KESKUSTELUA

Eteläinen naapurialue

Ministerit kävivät lounaalla perusteellisen poliittisen keskustelun EU:n eteläisestä naapurialueesta 
keskittyen Libyan tilanteeseen ja käsitellen myös Bahrainia, Syyriaa ja Jemeniä.

Libya

Neuvosto hyväksyi seuraavat päätelmät:

"1. Neuvosto ilmaisi tyytyväisyytensä kansainvälisen yhteisön toimiin YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 1970 ja 1973 täytäntöönpanon varmistamiseksi 
Libyassa. Muistuttaen kaikkien kansainvälisten kumppanien välillä toteutettavan tiiviin 
yhteistyön tarpeellisuudesta neuvosto pani tyytyväisenä merkille Lontoossa 
29. maaliskuussa 2011 järjestetyn Libyaa koskeneen konferenssin ja Libya-kontaktiryhmän 
perustamisen. Tämän ryhmän perustaminen yhdessä muiden konferenssissa suunniteltujen 
toimien kanssa tarjoaa tärkeän foorumin kansainvälisen yhteisön toiminnan 
koordinoinnille. Neuvosto odottaa kontaktiryhmän ensimmäistä kokousta Dohassa 
13. huhtikuuta 2011. Euroopan unioni on valmis tehostamaan toimiaan YK:n
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1973 mukaisesti ja edistämään poliittiseen 
ratkaisuun pääsemistä tiiviissä yhteistyössä YK:n, Arabiliiton, Afrikan unionin ja muiden 
asiaankuuluvien kumppanien kanssa.

2. Neuvosto kehotti toteuttamaan välittömän ja todellisen tulitauon. Neuvosto toisti eversti 
Gaddafille osoitetun kehotuksen luopua vallasta välittömästi. Se tuomitsi vielä kerran sen, 
että Libyan hallinto kieltäytyy noudattamasta YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmia 
1970 ja 1973. Se kehotti uudelleen Libyan hallintoa lopettamaan väkivallan kansalaisia 
kohtaan ja kunnioittamaan täysin ihmisoikeuksia. Neuvosto kehotti myös noudattamaan 
täysin kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja erityisesti suojelemaan siviiliväestöä. Se 
korosti Kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa tehtävän yhteistyön merkitystä tässä ja 
ilmaisi tyytyväisyytensä Afrikan ihmisoikeuksien ja kansojen oikeuksien tuomioistuimen 
25. maaliskuuta 2011 tekemään päätökseen.

3. Libyan hallinnossa työskentelevien on valittava, osallistuvatko he edelleen eversti 
Gaddafin Libyan kansalaisiin kohdistamiin raakoihin tukahduttamistoimiin vai tukevatko 
he hallittua siirtymistä demokratiaan Libyan omalla johdolla käyden laajapohjaista 
vuoropuhelua koko Libyan kansan turvallisuuden ja vaurauden varmistamiseksi. Libyan 
yhtenäisyys ja alueellinen koskemattomuus olisi turvattava. Neuvosto pani merkille 
kansallisen siirtymäkauden neuvoston esittämän suunnitelman "Visio demokraattisesta 
Libyasta" ja katsoi sen edistävän siirtymäprosessia.
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4. Neuvosto ilmaisi syvän huolensa vakavasta humanitaarisesta tilanteesta Libyassa ja sen 
rajoilla. Se totesi, että vaarana on tilanteen huonontuminen entisestään konfliktin 
aiheuttamien väestön siirtymisten ja muuttovirtojen takia. Se muistutti erityisesti 
velvollisuudesta varmistaa humanitaarisen avun esteetön toimittaminen. Neuvosto pani 
tyytyväisenä merkille YK:n pääsihteerin roolin humanitaarisen avun koordinoinnissa. EU 
osallistuu edelleen määrätietoisesti humanitaariseen toimintaan Libyan kansan hyväksi ja 
on valmis tehostamaan siihen liittyviä toimiaan YK:n ja muiden asiaankuuluvien 
organisaatioiden kanssa koordinoiden.

5. EU on päättänyt, että jos YK:n Humanitaaristen asiain koordinointitoimisto pyytää, se 
toteuttaa yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alan operaation, "EUFOR Libya", 
tukeakseen humanitaarisen avun toimittamista alueella noudattaen täysin humanitaarisen 
toiminnan periaatteita, erityisesti puolueettomuutta ja tasapuolisuutta. EU on nimittänyt 
tätä tehtävää varten operaation komentajan ja nimennyt operaatioesikunnan, joka sijaitsee 
Roomassa. Neuvosto on antanut operaation komentajalle tehtäväksi jatkaa kiireellisesti 
suunnittelua tiiviissä yhteistyössä ja täydentävästi YK:n, Naton ja muiden toimijoiden 
kanssa, jotta EU voisi reagoida nopeasti humanitaarista ja turvallisuustilannetta koskeviin 
tapahtumiin. EU on valmis valmistelujen yhteydessä tarkastelemaan poliittisten ja 
turvallisuusasioiden komitean pyynnöstä kolmansien valtioiden, myös alueen valtioiden, 
tarjouksia osallistua operaatioon.

6. Palauttaen mieleen 24. ja 25. maaliskuuta 2011 pidetyn Eurooppa-neuvoston päätelmät ja 
11. ja 12. huhtikuuta 2011 kokoontuneen oikeus- ja sisäasioiden neuvoston päätelmät EU 
ja sen jäsenvaltiot ovat valmiit osoittamaan konkreettisesti solidaarisuutta jäsenvaltioille, 
joita muuttoliike koskee välittömimmin, ja antamaan tarvittavaa tukea tilanteen 
kehittyessä.

7. Euroopan unioni on hyväksynyt tänään uusia Libyan hallinnon vastaisia rajoittavia 
toimenpiteitä, myös öljy- ja kaasualalla, ja tulee toteuttamaan tarvittaessa lisätoimia Libyan 
hallinnon rahoittamisen estämiseksi. Neuvosto ja jäsenvaltiot aikovat jatkossakin estää 
hallintoa saamasta mitään öljyn ja kaasun viennistä peräisin olevaa rahoitusta.

8. Neuvosto korosti EU:n olen valmis tukemaan Libyaa pidemmällä aikavälillä ja toimimaan 
johtavassa roolissa auttaen maan vakauttamisessa, demokraattisen ja perustuslaillisen 
valtion rakentamisessa, oikeusvaltion kehittämisessä ja kansalaisyhteiskunnan 
tukemisessa."

Neuvosto hyväksyi säädöksen, jolla laajennettiin EU:n yksipuolinen varojen jäädyttäminen 
koskemaan tiettyjä muun muassa öljy- ja kaasualan yhteisöjä sekä tiettyjä henkilöitä.

Neuvosto poisti myös yhden henkilön EU:n luettelosta henkilöistä, joihin sovelletaan 
matkustusrajoituksia ja varojen jäädyttämistä.

Istunnossa hyväksytyt päätös ja asetus julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä torstaina 
14. huhtikuuta 2011.
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Syyria

Neuvosto hyväksyi seuraavat päätelmät:

"1. Neuvosto on erittäin huolestunut Syyrian tilanteesta. Se pahoittelee jatkuvien 
väkivaltaisuuksien aiheuttamia lukuisia ihmishenkien menetyksiä, tuomitsee jyrkästi 
turvallisuusjoukkojen voimankäytön rauhanomaisia mielenosoittajia vastaan ja kehottaa 
viranomaisia toimimaan maltillisesti. Neuvosto vaatii, että rauhanomaisten 
mielenosoitusten yhteydessä pidätetyt henkilöt on vapautettava välittömästi. Neuvosto 
kehottaa Syyrian viranomaisia tutkimaan mielenosoittajien kuolemantapaukset ja 
saattamaan niihin syyllistyneet vastuuseen oikeudenmukaisen ja avoimen menettelyn 
avulla.

2. Neuvosto kehottaa Syyrian viranomaisia vastaamaan kiireellisesti Syyrian kansan 
perusteltuihin vaatimuksiin muun muassa kumoamalla poikkeustila. Se pitää selkeää ja 
uskottavaa poliittista uudistusohjelmaa hyvin tärkeänä ja katsoo, että aikomuksen toteuttaa 
poliittisia uudistuksia on oltava ilmoitettua kunnianhimoisempi ja että uudistusten tueksi 
on esitettävä konkreettinen aikataulu niiden täytäntöönpanosta. Neuvosto panee merkille, 
että maahan on nimitetty uusi pääministeri, ja odottaa uuden hallituksen muodostamista; 
sen olisi käynnistettävä tarvittavat uudistukset kiireellisesti.

3. Neuvosto panee merkille, että on ilmoitettu useiden komiteoiden perustamisesta 
lainsäädännön tarkistamiseksi, ja odottaa niiden esittävän todellisia ehdotuksia 
osallistavan, avoimen ja edustuksellisen hallituksen muodostamiseksi. Syyrian 
viranomaisten on noudattava kansainvälisiä sitoumuksiaan, jotka koskevat ihmisoikeuksien 
ja perusvapauksien, kuten kokoontumisvapauden, ilmaisuvapauden ja tiedotusvälineiden 
vapauden, kunnioittamisen takaamista. Neuvosto kehottaa Syyrian viranomaisia 
vapauttamaan viipymättä kaikki poliittiset vangit ja ihmisoikeuksien puolustajat.

4. Neuvosto seuraa tapahtumia tiiviisti ja on tarvittaessa valmis tarkistamaan Syyriaa 
koskevaa toimintapolitiikkaansa myös siten, että neuvosto voi tukea aitoa 
uudistusprosessia, kun se on käynnistetty."
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Jemen

Neuvosto hyväksyi seuraavat päätelmät:

"Neuvosto toistaa olevansa äärimmäisen huolestunut Jemenin heikkenevästä tilanteesta. Neuvosto 
tuomitsee voimakkaasti uuden väkivalta-aallon sekä rauhanomaisten mielenosoittajien vastaiset 
tukahduttamistoimet ja pahoittelee syvästi ihmishenkien menetyksiä. Se toteaa uudelleen, että 
protesteihin on suhtauduttava rauhanomaisesti.

Neuvosto kehottaa Jemenin viranomaisia noudattamaan velvollisuuttaan kunnioittaa ja suojella 
kaikkien henkilöiden ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, myös ilmaisunvapautta, ja varmistamaan 
heidän turvallisuutensa sekä estämään enemmän verenvuodatuksen. Neuvosto ja jäsenvaltiot 
korostavat, että ne tarkistavat jatkuvasti kaikkia Jemeniin liittyviä politiikkojaan tapahtumien 
etenemisen mukaan.

Euroopan unioni vaatii perusteellista ja riippumatonta tutkimusta kaikista viimeaikaisista 
tapahtumista, jotka ovat johtaneet ihmishenkien menetyksiin ja loukkaantumisiin. Tekijät on 
saatettava vastuuseen ja oikeuteen.

Neuvosto toistaa kehotuksensa Jemenin hallitukselle ja kaikille osapuolille, että niiden on 
välittömästi ryhdyttävä rakentavaan, kattavaan ja osallistavaan vuoropuheluun oppositiopuolueiden 
ja nuorison kanssa. Euroopan unioni on valmis tukemaan tätä prosessia. Neuvosto on tyytyväinen 
Persianlahden yhteistyöneuvoston aloitteeseen ja tunnustaa täysin sen roolin välittäjänä. Neuvosto 
kehottaa presidentti Salehia toteuttamaan viipymättä konkreettisia toimia, jotta uskottava ja 
rauhanomainen poliittinen muutos Jemenissä voisi toteutua."
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Bahrain

Neuvosto hyväksyi seuraavat päätelmät:

"Neuvosto toistaa olevansa vakavasti huolestunut Bahrainin tilanteesta ja siitä, ettei Bahrainin 
kansan oikeutettuja huolenaiheita käsittelevän vuoropuhelun aikaansaamisessa ole edistytty 
käytännön tasolla.

Neuvosto on vakavasti huolestunut myös laillista oikeuttaan ilmaisunvapauteen käyttäneiden 
henkilöiden pidätyksistä. Rauhanomaisten mielenilmaustensa vuoksi vangituiksi joutuneet olisi
vapautettava välittömästi. Hallituksen ja turvallisuusjoukkojen selkeänä velvollisuutena on 
kunnioittaa täysin ja syrjimättä kaikkien henkilöiden ihmisoikeuksia ja perusvapauksia alan 
kansainvälisiä normeja noudattaen. Neuvosto kannustaa viranomaisia tutkimaan perusteellisemmin 
kaikki viimeaikaiset ihmishenkien menetyksiin ja loukkaantumisiin johtaneet tapahtumat.

Neuvosto kehottaa kaikkia osapuolia edistämään pikaisesti konkreettisella ja merkittävällä tavalla 
rakentavan vuoropuhelun käynnistämistä todellisten uudistusten aikaan saamiseksi."
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Norsunluurannikko

Neuvosto keskusteli Norsunluurannikon tilanteesta ja hyväksyi seuraavat päätelmät:

"1. EU on tyytyväinen Laurent Gbagbon pidätyksen jälkeiseen presidentti Ouattaran 
julistukseen, että hän aikoo noudattaa sovinnon ja jälleenrakennuksen politiikkaa 
Norsunluurannikolla. EU vetoaa kaikkiin osapuoliin, jotta nämä pidättyisivät uusista 
väkivaltaisuuksista tai pelottelutoimista. EU korostaa olevan tarpeen tehdä täyttä yhteistyötä 
laillisten viranomaisten kanssa, jotta laki ja järjestys voidaan ripeästi palauttaa koko maahan. On 
ensiarvoisen tärkeää luoda mahdollisimman pian olosuhteet, joissa kaikki kansalaiset voivat ilman 
pelkoa ja ahdistelua palata koteihinsa ja työhönsä sekä jatkaa normaalia elämää rauhassa ja 
turvassa. EU ilmaisee tukevansa sellaisten olosuhteiden luomista sekä sosiaalisen ja poliittisen 
sopusoinnun palauttamista. Tämä on historiallinen mahdollisuus.

2. EU on tyytyväinen presidentti Ouattaran sitoumukseen saavuttaa kansallinen sovinto. Se on 
valmis tukemaan ehdotetun totuus- ja sovintokomission työtä ja rohkaisee presidentti Ouattaraa 
muodostamaan eri osapuolia edustavan laajapohjaisen hallituksen, jossa ovat mukana kaikki alueet 
ja maan kaikki poliittiset mielipiteet. Sovintoprosessi luo perustan maan elpymiselle. Tätä varten 
EU tunnustaa aseriisunnan, demobilisaation ja yhteiskuntaan sopeuttamisen (DDR-toiminta) sekä 
turvallisuusalan uudistuksen tärkeyden. Se kehottaa YK:n ihmisoikeuksien neuvoston 
25. maaliskuuta 2011 perustamaa kansainvälistä ihmisoikeusloukkausten tutkintakomissiota 
tutkimaan tällaisia loukkauksia koskevat väitteet mahdollisimman ripeästi ja perusteellisesti. Kuten 
EU on aiemmissa tilanteissa toistuvasti todennut, kaikki näihin rikoksiin syyllisiksi todetut on 
saatettava vastuuseen teoistaan. Se panee tässä yhteydessä tyytyväisenä merkille presidentti 
Ouattaran sitoumuksen torjua rankaisematta jättämistä ja tukea kansainvälisen komission työtä. 
Kansan luottamuksen palauttamista hallitusta ja turvallisuusjoukkoja kohtaan ei saa horjuttaa 
rankaisematta jättämisen vuoksi.

3. EU katsoo, että kansainvälisen yhteisön yhtenäisellä asennoitumisella on ollut ratkaiseva 
merkitys tämän kriisin ratkaisemisessa. Se toteaa, että erityisen tärkeää on ollut Länsi-Afrikan 
valtioiden talousyhteisön (ECOWAS), Länsi-Afrikan talous- ja rahaliiton (Waemu) ja Afrikan 
unionin (AU) yhtenäinen esiintyminen. Myös Yhdistyneet kansakunnat (YK) on ollut ratkaiseva 
toimija. EU panee tyytyväisenä merkille keskeisen ja jatkuvan roolin, jota YK:n 
Norsunluurannikossa toteuttama UNOCI-operaatio edelleen toteuttaa ranskalaisen Licorne-
sotilasosaston avustuksella Norsunluurannikon siviiliväestön suojelemiseksi toimeksiantonsa ja 
YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1975 mukaisesti. 
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4. EU vahvistaa olevansa valmis tukemaan maan talouden nopeaa jälleenrakentamista. 
Tukeakseen Norsunluurannikon talouden uudelleen käynnistämistä ja vastauksena presidentti 
Ouattaran julkiseen pyyntöön neuvosto on päättänyt poistaa rajoittavia toimenpiteitä Abidjanin ja 
San Pedron satamien, Norsunluunrannikon jalostamoyhtiön (Ivorian Refining Company) ja kahvi-
ja kaakaoalan hallintokomitean osalta, ja päätös tulee voimaan välittömästi. Neuvoteltuaan 
Norsunluurannikon hallituksen kanssa se aikoo harkita muidenkin rajoittavien toimenpiteiden 
poistamista muuttuneiden olosuhteiden huomioon ottamiseksi. EU valmistelee kattavaa 
elvytyspakettia presidentti Ouattaran hallituksen kanssa neuvotellen ja käyttäen täysimääräisesti 
kaikkia käytettävissään olevia välineitä. Se aikoo mahdollisimman pian jatkaa täysimääräisesti 
kehitysapuohjelmiaan ja tutkia mahdollisuutta myöntää pika-apua välittömien tarpeiden 
tyydyttämiseksi.

5. EU on edelleen vakavasti huolestunut maan humanitaarisesta tilanteesta ja sen vaikutuksista 
naapurimaihin, erityisesti Liberiaan. EU työskentelee tiiviisti YK:n ja muiden kansainvälisten 
järjestöjen kanssa lievittääkseen niiden kärsimystä, jotka ovat joutuneet konfliktin vuoksi 
siirtymään kotiseudultaan tai tarvitsevat perustarvikkeita asuinseudullaan. Komission jo myöntämän 
30 miljoonan euron ja jäsenvaltioiden kahdenvälisten avustusten lisäksi EU sitoutuu antamaan lisää 
humanitaarista apua tarpeen mukaan. On tärkeää varmistaa turvallinen humanitaarinen alue 
humanitaarisen avun nopeaa ja tehokasta perille toimittamista varten.

6. EU pahoittelee syvästi tähän kriisiin liittyviä tarpeettomia ihmishengen menetyksiä ja 
taloudelliseen vaurauteen kohdistuneita tuhoja. On tärkeää ei pelkästään Norsunluurannikon vaan 
koko alueen maiden kannalta, että tilivelvollisen hallituksen valtaan palauttamisen myötä vakaus, 
rauha ja vauraus palaavat maahan, niin että pirstoutunut elämä voidaan rakentaa uudelleen, perheet 
voivat yhdistyä ja normaali elämä palautua. EU jatkaa yhteistyötä alueen maiden kanssa köyhyyden 
vähentämiseksi, kasvun aikaan saamiseksi ja hallinnon vastuullisuuden ja ihmisoikeuksien 
kunnioituksen tukemiseksi."

Neuvosto lopetti 8. huhtikuuta 2011 EU:n määräämän varojen jäädyttämisen Abidjanin ja San 
Pedron satamien, Norsunluunrannikon jalostamoyhtiön (Ivorian Refining Company) ja kahvi- ja 
kaakaoalan hallintokomitean osalta. Päätös ja asetus julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä tänään.

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 348/2011, annettu 8 päivänä huhtikuuta 2011, tiettyihin 
henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvien rajoittavien erityistoimenpiteiden toteuttamisesta 
Norsunluurannikon tilanteen vuoksi annetun asetuksen (EY) N:o 560/2005 täytäntöönpanosta

Neuvoston täytäntöönpanopäätös 2011/230/YUTP, annettu 8 päivänä huhtikuuta 2011, 
Norsunluurannikkoon kohdistuvien rajoittavien toimenpiteiden jatkamisesta annetun neuvoston 
päätöksen 2010/656/YUTP täytäntöönpanosta
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Lähi-idän rauhanprosessi

Neuvosto keskusteli Lähi-idän rauhanprosessista ennen tulevaa ad hoc -yhteyskomitean 
kansainvälistä kokousta, jonka korkea edustaja järjestää Brysselissä 13. huhtikuuta.

Korkea edustaja ilmoitti neuvostolle, ettei Lähi-idän kvartetin kokousta voida järjestää tällä viikolla, 
sillä neuvotteluihin tarvitaan lisäaikaa. Hän painotti, että kvartetti on edelleen täysin sitoutunut 
auttamaan osapuolia etenemään kohti rauhaa ja että asia on nyt kiireellisempi kuin koskaan.

Valko-Venäjä

Neuvosto keskusteli Valko-Venäjän ja poliittisten vankien tilanteesta. Neuvosto jatkaa maan 
tilanteen arviointia ja lisätoimenpiteitä koskevien vaihtoehtojen tutkimista.

Korkea edustaja tiedotti ministereille myös äskettäisestä osanottoviestistään Minskin 
metroräjähdyksen uhrien perheille. Tätä traagista tapahtumaa ei saisi käyttää tekosyynä uusille 
sortotoimille. 

Euroopan ulkosuhdehallinto

Korkea edustaja piti lyhyen esittelyn Euroopan ulkosuhdehallinnosta. Neuvosto palaa asiaan 
jossakin tulevassa istunnossaan.

MUUT ASIAT

Kirgisia

Kohdassa "Muut asiat" Liettuan ministeri otti esiin Kirgisian tilanteen viitaten etnisiin jännitteisiin 
ja konfliktin pitkittymisen riskiin.

Afganistan

Kohdassa "Muut asiat" Ruotsin ministeri raportoi äskettäisestä vierailustaan Afganistaniin ja pyysi, 
että neuvostossa keskusteltaisiin Afganistanista ennen kesää.
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MUUT HYVÄKSYTYT ASIAT

YHTEINEN ULKO- JA TURVALLISUUSPOLITIIKKA

Burma/Myanmar

Neuvosto hyväksyi seuraavat päätelmät:

"1. Neuvosto palauttaa mieliin EU:n horjumattoman tuen Burman/Myanmarin kansalle. EU panee 
merkille maan huomattavat kehitystarpeet ja korostaa meneillään olevaa avun rahoituksen 
lisäämistä, jolla pyritään parantamaan maan kansalaisten sosiaalisia ja taloudellisia oloja.

2. Neuvosto palauttaa mieliin myös korkean edustajan Burman/Myanmarin vaaleista antaman 
julkilausuman, jossa pahoitellaan, että vaaliprosessi ei ollut vapaa, rehellinen eikä kaikille avoin ja 
että monilta osin vaalit eivät olleet kansainvälisesti hyväksyttyjen normien mukaisia. Hallitus, joka 
on juuri aloittanut tehtävissään, ja uudet institutionaaliset rakenteet voivat luoda mahdollisuuksia 
rauhanomaiseen muutokseen ja moniarvoisuuden lisäämiseen. Hallituksen olisi nyt kannettava 
vastuu rauhanomaisesta siirtymisestä demokratiaan ja ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
kunnioittamiseen. Tämän osalta EU toistaa vetoomuksensa kaikkien poliittisen vakaumuksensa 
vuoksi pidätettyjen henkilöiden ehdottoman vapauttamisen puolesta. EU aikoo myös kiinnittää 
erityistä huomiota toimenpiteisiin, joita uusi hallitus toteuttaa järjestääkseen sosiaaliset 
peruspalvelut kansalaisille, kehittääkseen taloutta ja vähentääkseen köyhyyttä. Neuvosto kannustaa 
käynnistämään osallistavan vuoropuhelun poliittisen opposition kanssa kansallisessa parlamentissa 
ja alueellisissa edustuselimissä sekä muiden sidosryhmien kanssa niiden ulkopuolella, mukaan 
lukien Daw Aung San Suu Kyi ja NLD-puolue, samoin kuin eri etnisten ryhmien kanssa.

3. Tämänhetkisessä tilanteessa EU pitää tarpeellisena jatkaa rajoittavien toimenpiteiden 
voimassaoloa 12 kuukaudella. Samalla EU kuitenkin toistaa olevansa halukas kannustamaan ja 
tukemaan parannuksia hallintotavassa ja edistymistä toivoen, että siviilien entistä suurempi osuus 
hallituksessa auttaa kehittämään erittäin tarpeellisia uusia toimintapolitiikkoja. Viisumikiellon ja 
varojen jäädyttäminen keskeytetään eräiden hallituksen siviilijäsenten, muun muassa keskeisenä 
keskustelukumppanina olevan ulkoasiainministerin, osalta yhdeksi vuodeksi tarkastellen tilannetta 
säännöllisesti uudelleen. Maahan suuntautuvien korkean tason vierailujen kielto poistetaan niin 
ikään, jotta taattaisiin hallituksen johtohenkilöiden ja keskeisten oppositiojohtajien saavutettavuus. 
EU tulee arvioimaan uutta hallitusta sen tekojen mukaan ja tarkistamaan rajoittavia toimenpiteitä 
vastaavasti.



12.IV.2011

8741/11 16

FI

4. Päättäessään tästä lähestymistavasta EU on kuullut tarkoin monia sidosryhmiä, muun muassa 
kansalaisyhteiskuntaa, oppositioryhmiä, ASEANin jäseniä sekä alueellisia ja kansainvälisiä 
kumppaneita. Euroopan unioni toistaa olevansa valmis kehittämään korkean tason vuoropuhelua 
uusien instituutioiden kanssa sekä kaikkien oppositiojohtajien kanssa, mukaan lukien Daw Aung 
San Suu Kyi. EU on myös valmis vahvistamaan vuoropuheluaan alueen ASEAN-maiden ja 
Burman/Myanmarin muiden naapurimaiden kanssa. Tässä yhteydessä neuvosto korosti, että 
korkean tason valtuuskunta on lähetettävä mahdollisimman pian, ja ilmaisi voimakkaan tukensa 
EU:n erityislähettilään Piero Fassinon jatkuvalle työlle sekä pyysi uusia viranomaisia tekemään 
yhteistyötä hänen kanssaan. EU tarkastelee edelleen mahdollisuuksia vahvistaa institutionaalista 
läsnäoloaan Burmassa/Myanmarissa maan kehitystarpeet huomioon ottaen.

5. EU panee tyytyväisenä merkille YK:n ihmisoikeusneuvoston päätöslauselman A/HRC/16/L.11 ja 
siinä esitetyn kehotuksen lopettaa Yhdistyneiden kansakuntien asianmukaisen tarkkailun alaisena 
ihmisoikeusloukkausten rankaisematta jättäminen, ja kehottaa Burman/Myanmarin viranomaisia 
noudattamaan päätöslauselmaa täydessä yhteistyössä Myanmarin ihmisoikeustilannetta käsittelevän 
erityisraportoijan kanssa."

Neuvosto hyväksyi päätöksen EU:n rajoittavien toimenpiteiden jatkamisesta vielä vuodella 
1 päivästä toukokuuta 2011 30 päivään huhtikuuta 2012. 

Jotta voitaisiin kannustaa tulevaa edistymistä siviilihallinnossa sekä vahvistaa demokratiaa ja 
ihmisoikeuksien kunnioittamista, rajoittavat toimenpiteet keskeytetään 12 kuukaudeksi hallituksen 
uusien jäsenten osalta, joilla ei ole yhteyksiä armeijaan tai jotka ovat tärkeitä kansainvälisen 
yhteisön kanssa käytävän vuoropuhelun kannalta Euroopan unionin tavoitteiden saavuttamiseksi.

Korkean tason kahdenväliset valtiovierailut Burmaan/Myanmariin olisi aloitettava uudelleen 
30 päivästä huhtikuuta 2012 Burman/Myanmarin asiaankuuluvien osapuolten kanssa käytävän 
vuoropuhelun kannustamiseksi.

Päätös julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä torstaina 14. huhtikuuta 2011.
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Iran

Maaliskuun istunnossa saavuttamansa poliittisen yhteisymmärryksen jatkotoimena neuvosto asetti
yksipuolisia rajoittavia toimenpiteitä (varojen jäädyttäminen ja viisumikielto) 32 henkilölle, joiden 
katsotaan syyllistyneen vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin Iranissa.

Nämä toimenpiteet ovat osa EU:n kaksitahoista politiikkaa, jolla määrätään seuraamuksia 
ihmisoikeusrikkomuksista ja edistetään ihmisoikeusasioihin sitoutumista mahdollisuuksien mukaan.

Päätös ja asetus julkaistaan virallisessa lehdessä torstaina 14. huhtikuuta 2011.

Persianlahden yhteistyöneuvosto

Neuvosto hyväksyi EU:n kannan ehdotukseen yhteiseksi tiedonannoksi sekä esityslistaehdotukseen 
EU:n ja Persianlahden arabimaiden yhteistä neuvostoa ja ministerikokousta varten (Abu Dhabi, 
20. huhtikuuta 2011).

Moldovan tasavalta – Osallistuminen EU:n ohjelmiin

Neuvosto hyväksyi EU–Moldova-kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävän pöytäkirjan
tekemisen Moldovan osallistumista unionin ohjelmiin säätelevistä yleisistä periaatteista (10496/10).

Palestiina – Euro–Välimeri-sopimus

Neuvosto hyväksyi EU:n sekä Länsirannan ja Gazan alueen palestiinalaishallinnon välisen 
maatalous- ja kalastustuotteiden kaupan edelleen vapauttamisesta ja EU:n sekä Palestiinan 
vapautusjärjestön (PLO) kaupasta ja yhteistyöstä Länsirannan ja Gazan alueen 
palestiinalaishallinnon puolesta tehdyn väliaikaisen assosiaatiosopimuksen muuttamisesta tehtävän 
sopimuksen allekirjoittamisen (7767/11). 

Sopimuksen teksti (7769/11) toimitetaan Euroopan parlamentille hyväksyttäväksi sopimuksen 
tulevaa tekemistä varten.


