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A Tanács ülésének legfontosabb eredményei

A Tanács megvitatta az Elefántcsontparton Laurent Gbagbo letartóztatását követően kialakult 
helyzetet, és következtetésekben üdvözölte Alassane Ouattara elnök kijelentését, amely szerint a 
megbékélésre és az újjáépítésre irányuló politikát kíván folytatni. A Tanács az elefántcsontparti 
gazdaság újraindítása céljából visszavonta az abidjani és a San Pedró-i kikötőre, az 
elefántcsontparti állami olajfinomító vállalatra, valamint a kávé- és kakaóágazatot irányító 
bizottságra vonatkozó korlátozó intézkedéseket, és a változó helyzet következtében egyéb 
intézkedések visszavonását is mérlegelni fogja.

A miniszterek mélyreható politikai vitát folytattak az EU déli szomszédságáról, amelynek 
középpontjában Líbia állt, de megvitatták a szíriai, jemeni és bahreini helyzetet is. A Tanács 
következtetéseket fogadott el valamennyi említett országgal kapcsolatban. A miniszterek 
felülvizsgálták a Líbiával szemben bevezetett korlátozó intézkedéseket is, és ennek során több –
többek között a kőolaj- és földgázszektorban működő – szervezetre, valamint néhány személyre is 
kiterjesztették a pénzeszközök Unió általi befagyasztását.

Az ad hoc összekötő bizottság Brüsszelben, 2011. április 13-án tartja következő nemzetközi ülését, 
amelynek házigazdája a főképviselő lesz. A Tanács ezen ülés előtt véleménycserét tartott a közel-
keleti békefolyamatról.

A miniszterek következtetéseket fogadtak el Burmáról (Mianmarról), és korlátozó intézkedéseket 
hoztak az országgal szemben.
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1 � Amennyiben a nyilatkozatokat, következtetéseket vagy állásfoglalásokat a Tanács hivatalosan elfogadta, 
ezt az érintett napirendi pontra vonatkozó címben feltüntetik, és a szöveg idézőjelbe kerül.

 � A szövegben hivatkozott dokumentumok elérhetők a Tanács honlapján http://www.consilium.europa.eu.
 � A nyilvánosság számára hozzáférhető, a tanácsi jegyzőkönyvekben megtalálható nyilatkozatokkal 

elfogadott jogi aktusokat csillaggal jelölik; e nyilatkozatok a fent említett tanácsi honlapon hozzáférhetők 
vagy a sajtóirodától beszerezhetők.
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RÉSZTVEVŐK

Főképviselő
Catherine ASHTON az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője 

Belgium:
Steven VANACKERE miniszterelnök-helyettes, külügyminiszter és az 

intézményi reformokért felelős miniszter

Bulgária:
Nyikolaj MLAGYENOV külügyminiszter

Cseh Köztársaság:
Karl SCHWARZENBERG első miniszterelnök-helyettes és külügyminiszter

Dánia:
Lene ESPERSEN külügyminiszter

Németország:
Guido WESTERWELLE alkancellár, külügyminiszter

Észtország:
Urmas PAET külügyminiszter

Írország:
Eamonn GILMORE miniszterelnök-helyettes, külügy- és külkereskedelmi 

miniszter,

Görögország:
Dimítriosz DRÚCASZ külügyminiszter

Spanyolország:
Diego LÓPEZ GARRIDO európai uniós ügyekért felelős államtitkár

Franciaország:
Alain JUPPÉ államminiszter, kül- és Európa-ügyi miniszter

Olaszország:
Franco FRATTINI külügyminiszter

Ciprus:
MÁRKOSZ KIPRIANU külügyminiszter

Lettország:
Ģirts Valdis KRISTOVSKIS külügyminiszter

Litvánia:
Audronius AŽUBALIS külügyminiszter

Luxemburg:
Jean ASSELBORN miniszterelnök-helyettes, kül- és bevándorlásügyi 

miniszter

Magyarország:
MARTONYI János külügyminiszter

Málta:
Tonio BORG miniszterelnök-helyettes, külügyminiszter

Hollandia:
Tom DE BRUIJN állandó képviselő

Ausztria:
Michael SPINDELEGGER európai és nemzetközi ügyekért felelős miniszter

Lengyelország:
Radosław SIKORSKI külügyminiszter

Portugália:
Luis AMADO államminiszter (Ministro de Estado), külügyminiszter

Románia:
Teodor BACONSCHI külügyminiszter
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Szlovénia:
Samuel ŽBOGAR külügyminiszter

Szlovákia:
Milan JEZOVICA államtitkár, Külügyminisztérium

Finnország:
Alexander STUBB külügyminiszter

Svédország:
Carl BILDT külügyminiszter

Egyesült Királyság
William HAGUE helyettes miniszterelnök, külügyminiszter, a 

nemzetközösségi ügyek minisztere

Bizottság:
Štefan FÜLE biztos
Andris PIEBALGS biztos
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MEGTÁRGYALT NAPIRENDI PONTOK

Déli szomszédság

A miniszterek a munkaebéd során mélyreható politikai vitát folytattak az EU déli szomszédságáról, 
amelynek középpontjában Líbia állt, de megvitatták a szíriai, jemeni és bahreini helyzetet is. 

Líbia

A Tanács elfogadta az alábbi következtetéseket:

„1. A Tanács üdvözölte a nemzetközi közösség arra irányuló erőfeszítéseit, hogy Líbiában 
érvényt szerezzenek az ENSZ Biztonsági Tanácsa 1970. és 1973. sz. (ENSZ BT ) 
határozatának. A Tanács – emlékeztetve arra, hogy valamennyi nemzetközi partnernek 
szorosan együtt kell működnie – üdvözölte a március 29-én Londonban megtartott, Líbiáról 
szóló konferenciát, és a Líbiával foglalkozó kapcsolattartó csoport létrehozását. E csoport 
létrehozása, valamint a konferencián körvonalazott további lépések fontos alapként szolgálnak 
a nemzetközi közösség erőfeszítéseinek koordinálásához. A Tanács kifejezte, hogy 
várakozással tekint a kapcsolattartó csoport április 13-án Dohában tartandó első találkozója 
elé. Az Európai Unió kész arra, hogy az 1973. sz. ENSZ BT-határozattal összhangban fokozza 
erőfeszítéseit annak érdekében, hogy az ENSZ-szel, az Arab Ligával, az Afrikai Unióval és 
más érintett partnerekkel szoros együttműködésben politikai megoldást érjenek el. 

2. A Tanács azonnali és tényleges tűzszünetre szólított fel. Ismételten felszólította Kadhafi 
ezredest, hogy haladéktalanul távozzon a hatalomból. A Tanács ismételten elítélte, hogy a 
líbiai rezsim semmibe veszi az 1970. és 1973. sz. ENSZ BT-határozatot, és megismételte a 
rezsimhez intézett azon felhívását, hogy szüntesse be a polgárokkal szembeni erőszakot, és 
maradéktalanul tartsa tiszteletben az emberi jogokat. A Tanács továbbá a nemzetközi 
humanitárius jog és különösen a civilek védelmének teljes körű tiszteletben tartására is 
felszólított, és ezzel összefüggésben utalt a Nemzetközi Büntetőbírósággal való együttműködés 
fontosságára, és üdvözölte az Afrikai Emberi Jogi és Népjogi Bíróság március 25-i határozatát.

3. A rezsim támogatóinak választaniuk kell: vagy továbbra is együttműködnek a líbiai nép 
Moamer Kadhafi által irányított brutális elnyomásában, vagy pedig átfogó párbeszéd révén, a 
líbiai nép egészének biztonságát és jólétét szolgálva elősegítik a rendezett és Líbia által 
irányított demokratikus átmenetet. Garantálni kell Líbia egységét és területi integritását. A 
Tanács tudomásul vette az ideiglenes Átmeneti Nemzeti Tanácsnak a demokratikus Líbiáról 
szóló jövőképét, amely a Tanács szerint hozzájárulást jelent az átmenet folyamatához.
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4. A Tanács mély aggodalmának adott hangot a Líbiában és az ország határainál tapasztalható 
humanitárius helyzet súlyossága miatt. Megállapította, hogy mivel a válság miatt sokan 
lakóhelyük elhagyására kényszerülnek és így migrációs áramlás alakul ki, fennáll a veszély, 
hogy a helyzet tovább fog romlani. Külön kiemelte, hogy kötelezően biztosítani kell, hogy a 
humanitárius segély akadálymentesen eljuthasson a rászorulókhoz. A Tanács üdvözölte a 
humanitárius segítségnyújtás koordinálásában az ENSZ főtitkára által játszott szerepet. Az EU 
ezenfelül arra törekszik, hogy továbbra is aktívan részt vegyen a líbiai nép érdekében végzett 
humanitárius tevékenységekben, és készen áll arra, hogy fokozza ezzel kapcsolatos 
erőfeszítéseit, az ENSZ-szel és más érintett szervezetekkel együttműködésben.

5. Az EU úgy döntött, hogy az ENSZ Humanitárius Ügyeket Koordináló Hivatalának kérésére 
„EUFOR Libya” néven KKBP-műveletet hajt végre a térségben folytatott humanitárius 
segítségnyújtás támogatására, a humanitárius fellépés alapelveinek – különösen a 
pártatlanságnak és a semlegességnek – a teljes tiszteletben tartásával. Ennek érdekében az EU 
műveleti parancsnokot nevezett ki, és Rómát jelölte ki a műveleti parancsnokság székhelyévé. 
A Tanács megbízta a műveleti parancsnokot, hogy az ENSZ-szel, a NATO-val és más 
szervezetekkel együttműködésben és azokat kiegészítve haladéktalanul végezze el a további 
tervezés feladatát annak érdekében, hogy az EU gyorsan tudjon reagálni a humanitárius és 
biztonsági helyzettel kapcsolatos fejleményekre. Az előkészületek részeként az EU készen áll, 
hogy mérlegelje a PBB felkérése nyomán a harmadik országoktól – így a térség országaitól –
érkező, támogatásra vonatkozó ajánlatokat.

6. Emlékeztetve az Európai Tanács március 24–25-i ülésén, illetve a Bel- és Igazságügyi Tanács 
április 11–12-i ülésén elfogadott következtetésekre, az Európai Unió és tagállamai készen 
állnak arra, hogy tényleges szolidaritást vállaljanak a migrációs mozgások által leginkább 
érintett tagállamokkal és a helyzet alakulásának megfelelően megadják nekik a szükséges 
támogatást. 

7. A Tanács többek között az olaj- és a gázszektort érintő további korlátozó intézkedéseket 
fogadott el a rezsimmel szemben, és szükség esetén újabb intézkedéseket fog hozni a rezsim 
további finanszírozásának megakadályozása érdekében. E tekintetben a Tanács és a tagállamok
továbbra is teljes mértékben megvonják a rezsimtől a kőolaj- és földgázexportból származó 
pénzeszközöket.

8. A Tanács hangsúlyozta, hogy az EU készen áll arra, hogy Líbiának hosszú távú támogatást 
nyújtson, illetve hogy vezető szerepet töltsön be a stabilizációs folyamat elősegítésében, a 
demokratikus, alkotmányos állam felépítésében, a jogállamiság kialakításában, valamint a civil 
társadalom támogatásában.”

A Tanács elfogadott egy jogi aktust, amely a pénzeszközök Unió általi autonóm befagyasztását 
kiterjeszti több – többek között a kőolaj- és földgázszektorban működő – szervezetre, valamint 
néhány személyre.

Ezenkívül egy személy lekerült azon uniós listáról, amely az utazási korlátozásokkal és pénzeszköz-
befagyasztással sújtott személyeket tartalmazza.

A ma elfogadott határozat és rendelet 2011. április 14-én, csütörtökön kerül kihirdetésre a Hivatalos 
Lapban.
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Szíria

A Tanács elfogadta az alábbi következtetéseket:

„1. A Tanácsot rendkívüli aggodalommal tölti el a szíriai helyzet. Sajnálatát fejezi ki a folytatódó 
erőszak számos halálos áldozata miatt, határozottan elítéli, hogy a biztonsági erők erőszakot 
alkalmaznak a békés tüntetőkkel szemben, és sürgeti a hatóságokat, hogy gyakoroljanak 
önmérsékletet. A Tanács felszólítja Szíriát a békés tüntetések kapcsán letartóztatott személyek 
azonnali szabadon bocsátására. A Tanács sürgeti továbbá a szíriai hatóságokat, hogy vizsgálják 
ki a tüntetők halálának körülményeit, a felelősöket pedig tisztességes és átlátható eljárás 
keretében állítsák bíróság elé.

2. A Tanács felszólítja a szíriai hatóságokat, hogy sürgősen adjanak választ a szír nép jogos 
követeléseire, beleértve a szükségállapot megszüntetését is. Hangsúlyozza a világos és hiteles 
politikai reformprogram fontosságát; kiemeli, hogy a bejelentettnél ambiciózusabb politikai 
reformokra van szükség, és azok végrehajtására konkrét határidőket kell megállapítani. 
Tudomásul veszi az új miniszterelnök kinevezését, és várakozással tekint egy új kormány 
kinevezése elé, amelynek a lehető legrövidebb időn belül meg kell kezdenie a szükséges 
reformokat. 

3. A Tanács tudomásul veszi az arra vonatkozó bejelentést, hogy bizottságokat hoznak létre a 
jogszabályok felülvizsgálatára. Azt várja ezektől a bizottságoktól, hogy tegyenek érdemi 
javaslatokat egy széles támogatottságú és párbeszédre nyitott képviseleti kormány létrehozására. 
A szíriai hatóságoknak eleget kell tenniük az emberi jogok és az alapvető jogok – többek között 
a gyülekezés, a véleménynyilvánítás és a tömegtájékoztatás szabadsága – tiszteletben tartásának 
biztosítására vonatkozó nemzetközi kötelezettségvállalásaiknak. A Tanács felszólítja a szíriai 
hatóságokat, hogy további késlekedés nélkül engedjenek szabadon minden politikai foglyot és 
emberi jogvédőt. 

4. A Tanács szoros figyelemmel fogja követni az eseményeket, és készen áll arra, hogy adott 
esetben felülvizsgálja a Szíriával kapcsolatos politikáit, és hogy ennek keretében támogasson egy 
valódi reformfolyamatot, annak megindulása esetén.”



2011.IV.12.

8741/11 10

HU

Jemen

A Tanács elfogadta az alábbi következtetéseket:

„A Tanács ismételten hangot ad az egyre romló jemeni helyzettel kapcsolatos mély aggodalmának. 
A Tanács határozottan elítéli az erőszak újabb hullámát és a békés tüntetők elleni fellépést, és mély 
sajnálatát fejezi ki az újabb halálos áldozatok miatt. Újólag hangsúlyozza, hogy a tiltakozásokat 
békésen kell kezelni.

A Tanács felszólítja a jemeni hatóságokat, hogy a biztonság garantálása és a további vérontás 
elkerülése érdekében teljesítsék feladatukat, és biztosítsák az emberi jogok és alapvető szabadságok 
– többek között a véleménynyilvánítás szabadsága – tiszteletben tartását és védelmét mindenki 
számára. A Tanács és a tagállamok hangsúlyozzák, hogy a fejlemények fényében folyamatosan 
felül fogják vizsgálni a Jemennel szembeni politikáikat.

Az Európai Unió az emberéleteket és sebesülteket követelő valamennyi közelmúltbeli esemény 
teljes körű és független kivizsgálására szólít fel. A felelősöket felelősségre kell vonni és bíróság elé 
kell állítani.

A Tanács ismételten felszólítja a jemeni kormányt és valamennyi felet, hogy haladéktalanul 
kezdjenek konstruktív, átfogó és inkluzív párbeszédet az ellenzéki pártokkal és az ifjúsággal. Az 
EU kész támogatni ezt a folyamatot. E tekintetben a Tanács üdvözli az Öböl-menti Együttműködési 
Tanács kezdeményezését, és teljes mértékben elismeri az ÖET esetleges közvetítői szerepét. A 
Tanács sürgeti Száleh elnököt, hogy haladéktalanul tegyen konkrét lépéseket annak érdekében, 
hogy lehetővé váljon Jemenben a hiteles és békés politikai átmenet.”
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Bahrein

A Tanács elfogadta az alábbi következtetéseket:

„A Tanács ismételten hangot ad a bahreini helyzet, valamint amiatti komoly aggodalmának, hogy 
nem született érdemi előrelépés a bahreini nép jogos aggodalmainak kezelését célzó párbeszéd 
irányába.

A Tanácsot aggasztja továbbá a véleménynyilvánítás szabadságának törvényes jogát gyakorlók 
letartóztatása.  A békés véleménynyilvánítás okán fogva tartott személyeket haladéktalanul 
szabadon kell bocsátani. A kormánynak és a biztonsági erőknek egyértelműen és megkülönböztetés 
nélkül biztosítaniuk kell az emberi jogok és alapvető szabadságok teljes körű tiszteletben tartását 
mindenki számára, továbbá e tekintetben is be kell tartaniuk a nemzetközi előírásokat. A Tanács az 
emberéleteket és sebesülteket követelő valamennyi közelmúltbeli esemény további kivizsgálására 
ösztönzi a hatóságokat.

A Tanács felszólítja valamennyi felet, hogy mielőbb tegyenek konkrét és érdemi lépéseket annak 
érdekében, hogy megkezdődhessen a valódi reformokat eredményező konstruktív párbeszéd.”
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Elefántcsontpart

A Tanács megvitatta az Elefántcsontparton kialakult helyzetet, és az alábbi következtetéseket 
fogadta el:

„1. Az EU örömmel fogadja, hogy Alassane Ouattara elnök Laurent Gbagbo letartóztatását 
követően kijelentette, hogy a megbékélésre és az újjáépítésre irányuló politikát kíván folytatni 
Elefántcsontparton. Az Unió valamennyi felet arra kéri, hogy haladéktalanul hagyjanak fel minden 
további erőszakos vagy a megfélemlítést célzó fellépéssel. Az EU hangsúlyozza, hogy a törvényes 
hatóságokkal való teljes együttműködésre van szükség ahhoz, hogy az országban gyorsan 
helyreálljon a közrend. Elengedhetetlen, hogy a lehető leghamarabb megteremtődjenek azok a 
feltételek, amelyek mellett minden polgár félelem és zaklatás nélkül visszatérhet otthonába és 
munkahelyére, és újra békében és biztonságban élhet. Az EU vállalja, hogy támogatást nyújt 
ezeknek a feltételeknek a megteremtéséhez, valamint a társadalmi és politikai harmónia 
visszaállításához. Ez a lehetőség történelmi mértékű.

2. Az EU üdvözli, hogy Ouattara elnök elkötelezett a nemzeti megbékélés elérése mellett. Az 
Európai Unió kész támogatni a tervezett Igazság és Megbékélés Bizottságának munkáját, és arra 
sarkallja Ouattara elnököt, hogy az általa megalakítandó kormány befogadó legyen és széles 
megalapozottsággal bírjon, amelyben valamennyi régió és valamennyi politikai vélemény 
képviselői helyet kapnak. A megbékélési folyamat megteremti majd az alapokat az ország 
helyreállításához. Az EU elismeri, hogy ebben fontos szerepet tölt be a leszerelés, a lefegyverzés és 
az újrabeilleszkedés, valamint a biztonsági ágazat reformja. Az EU sürgeti az ENSZ Emberi Jogi 
Tanácsa által 2011. március 25-én létrehozott, az emberi jogok megsértését vizsgáló nemzetközi 
vizsgálóbizottságot, hogy az ilyen gyanút keltő eseteket a lehető leggyorsabban és legalaposabban 
vizsgálja ki. Amint azt az Unió korábban több alkalommal kijelentette: mindenkit felelősségre kell 
vonni, aki e bűncselekmények elkövetésében felelősnek bizonyul. Ezzel összefüggésben üdvözli 
Ouattara elnök azon kötelezettségvállalását, hogy küzd a büntetlenség ellen és támogatja a 
nemzetközi vizsgálóbizottság munkáját. Nem szabad, hogy a büntetlenség aláássa a népnek a 
kormányba és a biztonsági erőkbe vetett bizalmát.

3. Az EU úgy véli, hogy a válság megoldásában döntő fontosságú a nemzetközi közösség 
egységes álláspontja. Az Unió megállapítja, hogy a Nyugat-afrikai Államok Gazdasági Közössége 
(ECOWAS), a Nyugat-afrikai Gazdasági és Monetáris Unió (WAEMU) és az Afrikai Unió (AU) 
célja közös. Az ENSZ szerepe is különlegesen fontos. Az EU üdvözli azt a nélkülözhetetlen és 
folyamatos szerepet is, amelyet az ENSZ elefántcsontparti missziója – a francia Licorne-haderő 
támogatásával, a megbízatásának és az ENSZ BT 1975. sz. határozatának megfelelően – az 
elefántcsontparti polgári lakosság védelmében játszik.
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4. Az Unió megerősíti, hogy készen áll segítséget nyújtani az ország gazdaságának gyors 
újjáépítéséhez. A Tanács az elefántcsontparti gazdaság újraindítása céljából, és Ouattara elnök 
nyilvános felkérésére válaszolva úgy határozott, hogy azonnali hatállyal feloldja az abidjani és a 
San Pedró-i kikötőre, az elefántcsontparti állami olajfinomító vállalatra, valamint a kávé- és 
kakaóágazatot irányító bizottságra vonatkozó korlátozó intézkedéseket. Az elefántcsontparti 
kormánnyal konzultálva, a változó helyzetre tekintettel mérlegelni fogja további intézkedések 
visszavonását is. Az EU Ouattara elnök kormányával egyeztetve és a rendelkezésére álló eszközök 
teljes skáláját felhasználva átfogó helyreállítási csomagon dolgozik. A lehető leghamarabb teljesen 
újraindítja a fejlesztési támogatást célzó programjait, és megvizsgálja, hogy van-e lehetőség olyan 
gyorsan folyósítható támogatás nyújtására, amelyekkel kielégíthetők az azonnali igények. 

5. Az EU-t továbbra is komoly aggodalommal tölti el az ország humanitárius helyzete és annak 
hatása a szomszédos országokra, mindenekelőtt Libériára. Az EU szorosan együtt fog működni az 
ENSZ-szel és más nemzetközi szervezetekkel annak érdekében, hogy enyhítse a konfliktus 
következtében a lakóhelyüket elhagyni kényszerült emberek szenvedéseit, és segítsen azoknak, 
akiknek alapvető ellátásokra van szüksége. A Bizottság által már nyújtott 30 millió EUR és a 
tagállamok kétoldalú hozzájárulásai mellett az EU elkötelezett amellett, hogy az igényeknek 
megfelelően további humanitárius segítséget nyújtson. A humanitárius segély mielőbbi és hatékony 
célba juttatásához létfontosságú a biztonságos humanitárius tér garantálása.

6. Az Európai Unió mély sajnálatát fejezi ki, hogy a jelenlegi válság nyomán életeket oltottak 
ki és véget ért a gazdaság virágzása. Nem csupán Elefántcsontpart, de az egész régió szempontjából 
fontos, hogy a felelős kormányzat visszaállítása révén az ország újra megteremthesse a stabilitást, a 
békét és a jólétet, és ezáltal az emberek újjáépíthessék megtépázott életeiket, a családok 
újraegyesülhessenek, és az élet visszatérhessen a rendes kerékvágásba. Az EU továbbra is 
együttműködik majd a régió országaival a szegénység csökkentése és a növekedés ösztönzése 
érdekében, valamint támogatni fogja a felelős kormányzatot és az emberi jogok tiszteletben 
tartását.”

A Tanács április 8-án feloldotta az abidjani és a San Pedró-i kikötő, az elefántcsontparti állami 
olajfinomító vállalat, valamint a kávé- és kakaóágazatot irányító bizottság pénzeszközeinek Unió 
általi befagyasztását. A határozat és a rendelet ma kerül kihirdetésre az EU Hivatalos Lapjában:

A Tanács 2011. április 8-i 348/2011/EU végrehajtási rendelete az elefántcsontparti helyzet 
tekintetében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó 
intézkedések bevezetéséről szóló 560/2005/EK rendelet végrehajtásáról

A Tanács 2011. április 8-i 2011/230/KKBP végrehajtási határozata az Elefántcsontparttal szembeni 
korlátozó intézkedések megújításáról szóló 2010/656/KKBP határozat végrehajtásáról
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A közel-keleti békefolyamat

A Tanács megvitatta a közel-keleti békefolyamatot, felkészülésképpen az ad hoc összekötő 
bizottság küszöbönálló nemzetközi ülésére, amelyre Brüsszelben kerül sor április 13-án, és 
amelynek házigazdája a főképviselő lesz.

A főképviselő tájékoztatta a Tanácsot, hogy nem volt lehetőség ezen a héten megtartani a kvartett 
ülését, mivel a konzultációkra több időre van szükség. Hangsúlyozta, hogy a kvartett továbbra is 
tökéletesen elkötelezett az iránt, hogy a feleket segítse a békéhez vezető úton, és rámutatott, hogy ez 
a feladat most sürgetőbb, mint valaha.

Belarusz

A Tanács megbeszélést folytatott Belaruszról és a politikai foglyok helyzetéről. Figyelemmel fogja 
kísérni az országban zajló fejleményeket, és folytatni fogja a további lehetséges intézkedésekkel 
kapcsolatos munkát.

A főképviselő tájékoztatta a minisztereket, hogy részvétét nyilvánította a minszki metrórobbantás 
áldozatai családtagjainak. Ez a tragikus esemény nem szolgálhat indokként az elnyomás fokozására.

Európai Külügyi Szolgálat

A főképviselő rövid tájékoztatót tartott az Európai Külügyi Szolgálatról. A Tanács egy soron 
következő ülésén visszatér erre a kérdésre. 

EGYÉB

Kirgizisztán

A litván miniszter az „Egyéb” napirendi pontok között felvetette a kirgizisztáni helyzetet, és 
rámutatott az etnikai feszültségekre, valamint arra a veszélyre, hogy az elhúzódó konfliktus 
továbbfajulhat.

Afganisztán

Az „Egyéb” napirendi pontok között a svéd miniszter beszámolt a közelmúltban tett afganisztáni 
látogatásáról, és azt kérte, hogy a Tanács még a nyár előtt tartson megbeszélést Afganisztánról.
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EGYÉB JÓVÁHAGYOTT NAPIRENDI PONTOK

KÖZÖS KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKA

Burma (Mianmar)

A Tanács elfogadta az alábbi következtetéseket:

„1. A Tanács emlékeztet arra, hogy az EU elkötelezetten támogatja a burmai (mianmari) népet. 
Tudatában van annak, hogy Burma (Mianmar) jelentős fejlesztésre szorul, és hangsúlyozza, hogy az 
ország szociális és gazdasági viszonyainak javítása érdekében folyamatosan növeli támogatásának 
finanszírozását.

2. A Tanács szintén emlékeztet a főképviselőnek a burmai (mianmari) választásokról szóló 
nyilatkozatára, melyben sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy ezek a választások nem voltak szabadok, 
tisztességesek és minden érdekelt félre kiterjedők, és számos tekintetben nem feleltek meg a 
nemzetközileg elfogadott normáknak. A nemrég hivatalba lépett kormány és az új intézményi 
struktúrák alkalmasak arra, hogy elősegítsék a békés átmenetet és a nagyobb pluralizmust. A 
kormánynak most vezető szerepet kell vállalnia a demokráciához, valamint az emberi jogok és 
alapvető szabadságok tiszteletben tartásához vezető átalakulásban. E tekintetben az EU ismételten 
felszólítja a kormányt, hogy feltétel nélkül bocsássa szabadon mindazokat, akiket politikai 
meggyőződésük miatt tartóztattak le. Az EU emellett különös figyelmet fog szentelni azoknak az 
intézkedéseknek, amelyeket az új kormány fogad el annak érdekében, hogy biztosítsa a szociális 
alapszolgáltatásokat a lakosság számára, fejlessze a gazdaságot és csökkentse a szegénységet. A 
Tanács inkluzív párbeszéd megkezdésére szólít fel a nemzeti parlamentben és a regionális 
tanácsokban jelen lévő politikai ellenzékkel, az ezeken kívüli érdekelt felekkel, így Daw Aung San 
Suu Kyi-vel és az NLD-vel, valamint a különböző etnikai csoportokkal.

3. A jelenlegi körülmények között az EU szükségesnek tartja, hogy tizenkét hónappal 
meghosszabbítsa a korlátozó intézkedéseket. Emellett azonban újólag hangsúlyozza, hogy kész 
ösztönözni a kormányzás javítását és az előrehaladást, továbbá kész reagálni is ezekre, remélve, 
hogy a kormány polgáribb jellege elő fogja segíteni az új szakpolitikák kidolgozását, amelyekre 
égető szüksége van az országnak. Az EU a kormány egyes polgári tagjai, köztük az alapvető 
tárgyalópartnerként fellépő külügyminiszter vonatkozásában egy évre felfüggeszti a 
vízumtilalomnak és a vagyoni eszközök befagyasztásának az alkalmazását, folyamatos 
felülvizsgálat tárgyává téve ezt a döntését. Az EU megszünteti továbbá a magas rangú 
tisztviselőknek az országban tett látogatásaira vonatkozó tilalmat, hogy ezáltal személyes 
találkozókra kerülhessen sor a burmai (mianmari) kormány felső vezetésével és a fő ellenzéki 
szereplőkkel. Az EU az új kormányt a tevékenysége alapján fogja megítélni, és a korlátozó 
intézkedéseket is annak függvényében fogja felülvizsgálni.
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4. Az e megközelítés melletti döntése során az Unió alapos konzultációt folytatott az érintett felek 
széles körével, többek között a civil társadalommal, az ellenzéki csoportokkal, az ASEAN tagjaival, 
valamint az EU regionális és nemzetközi partnereivel. Az Európai Unió megerősíti, hogy kész 
magas szintű párbeszédet kezdeni az új intézményekkel és a politikai paletta valamennyi részét 
képviselő ellenzéki szereplőkkel, így Daw Aung San Suu Kyi-vel is. Az EU kész továbbá arra, hogy 
megerősítse az ASEAN-nal és Burma (Mianmar) regionális szomszédjaival folytatott párbeszédet. 
E tekintetben a Tanács hangsúlyozza, hogy a lehető leghamarabb szolgálatba kell állítani a magas 
szintű missziót, továbbá határozott támogatását fejezi ki az EU különmegbízottja, Piero Fassino 
által folytatott munka iránt, és felkéri az új hatóságokat a vele való együttműködésre. Burma 
(Mianmar) fejlesztési szükségleteire tekintettel az EU továbbra is vizsgálja annak lehetőségeit, hogy 
növelje intézményes jelenlétét az országban. 

5. Az EU üdvözli az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa A/HRC/16/L.11. sz. határozatának elfogadását, 
így többek között azt, hogy az Emberi Jogi Tanács felszólított az emberi jogi jogsértések 
büntetlenségének megszüntetésére, amelyet az ENSZ-nek megfelelően figyelemmel kell kísérnie, és 
sürgeti a burmai (mianmari) hatóságokat, hogy tartsák be az ebben a határozatban foglaltakat, teljes 
körűen együttműködve a ENSZ burmai (mianmari) emberi jogi helyzetért felelős különleges 
előadójával.”

A Tanács határozatot fogadott el, amely további egy évre, azaz a 2011. május 1-jétől 2012. április 
30-ig terjedő időszakra megújítja az EU korlátozó intézkedéseit. 

A polgári kormányzás terén történő előrehaladás ösztönzése, valamint a demokrácia és az emberi 
jogok tiszteletben tartásának megerősítése érdekében a korlátozó intézkedések alkalmazását 12 
hónapra felfüggesztik a kormány mindazon új tagjai tekintetében, akik nem állnak kapcsolatban a 
katonasággal, illetve akik kulcsszerepet töltenek be a nemzetközi közösséggel folytatandó és az 
Európai Unió érdekeit előmozdító párbeszéd szempontjából. 

A magas szintű kétoldalú burmai (mianmari) kormányközi látogatások felfüggesztésétől 2012. 
április 30-ig el kell tekinteni, ezzel is előmozdítva a burmai (mianmari) partnerekkel folytatandó 
párbeszédet.

A határozat 2011. április 14-én, csütörtökön kerül kihirdetésre az EU Hivatalos Lapjában.
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Irán

A Tanács a márciusi ülésén politikai megállapodást ért el azzal kapcsolatban, hogy az emberi jogok 
Iránban történt súlyos megsértéséért  felelősnek tartott 32 személyre az EU autonóm korlátozó 
intézkedéseket (a pénzeszközök befagyasztását és vízumtilalmat) vessen ki. A Tanács most 
meghozta a szükséges intézkedéseket.

Az említett intézkedések az EU kettős megközelítésébe illeszkednek, amely egyrészt az emberi 
jogok megsértésének szankcionálására irányul, másrészt – ahol lehet – az emberi jogokkal 
kapcsolatos kérdések megoldását célozza.

A határozat és a rendelet 2011. április 14-én, csütörtökön kerül kihirdetésre az EU Hivatalos 
Lapjában.

Öböl-menti Együttműködési Tanács

A Tanács elfogadta a 2011. április 20-án, Abu-Dzabiban tartandó EU–ÖET együttes tanácsi és 
miniszteri találkozón képviselendő uniós álláspontot, valamint a találkozó közös közleményének és 
napirendjének tervezetét.

A Moldovai Köztársaság részvétele az uniós programokban

A Tanács jóváhagyta az EU és a Moldovai Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési 
megállapodáshoz csatolt, a Moldovai Köztársaság uniós programokban való részvételére vonatkozó 
keretfeltételekről szóló jegyzőkönyv elfogadását (10496/10).

Palesztina – euromediterrán megállapodás

A Tanács engedélyt adott a Ciszjordánia és a Gázai-övezet Palesztin Nemzeti Hatóságával kötendő 
megállapodás aláírására, amelynek célja a mezőgazdasági és halászati termékek további 
liberalizációja, valamint az EU, illetve Ciszjordánia és a Gázai-övezet Palesztin Nemzeti Hatósága 
képviseletében a Palesztin Felszabadítási Szervezet közötti, a kereskedelemről és együttműködésről 
szóló ideiglenes társulási megállapodás módosítása (7767/11).

A megállapodás szövegét (7769/11) továbbítani fogják az Európai Parlament számára, hogy az 
hozzájárulhasson annak majdani megkötéséhez.


