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Riżultati prinċipali tal-Kunsill

Il-Kunsill iddiskuta s-sitwazzjoni fil-Côte d'Ivoire, wara l-arrest ta' Laurent Gbagbo, u adotta 
konklużjonijiet li jilqgħu d-dikjarazzjoni tal-President Ouattara li hu għandu l-intenzjoni li jsegwi 
politika ta' rikonċiljazzjoni u rikostruzzjoni. Sabiex jgħin fir-rilanċ tal-ekonomija tal-Côte d’Ivoire, 
il-Kunsill neħħa l-miżuri restrittivi fuq il-portijiet ta' Abidjan u San Pedro, il-Kumpannija Ivorjana 
tal-Irfinar u l-Kumitat ta' Ġestjoni tal-Kummerċ tal-Kafé u l-Kawkaw u ser jikkunsidra t-tneħħija 
ta' miżuri oħra biex jiġu riflessi ċirkostanzi li qed jinbidlu.

Il-Ministri kellhom diskussjoni politika fil-fond dwar il-Viċinat tan-Nofsinhar tal-UE, b'attenzjoni 
partikolari fuq il-Libja, kif ukoll is-Sirja, il-Jemen u l-Baħrejn. Il-Kunsill adotta konklużjonijiet 
dwar kull wieħed minn dawn l-erba' pajjiżi. Huwa reġa' analizza wkoll is-sanzjonijiet fuq il-Libja, 
b'mod partikolari l-estensjoni tal-iffriżar tal-assi li l-UE imponiet fuq il-Libja għal numru ta' 
entitajiet, inklużi entitajiet fis-settur taż-żejt u l-gass, u għal xi individwi.

Il-Kunsill kellu skambju ta' fehmiet dwar il-Proċess ta' Paċi fil-Lvant Nofsani qabel il-laqgħa 
internazzjonali tal-Kumitat ta' Kollegament Ad hoc, li ser tkun ospitata mir-Rappreżentant Għoli 
fit-13 ta' April fi Brussell.

Il-Kunsill adotta konklużjonijiet u miżuri restrittivi fir-rigward ta' Burma/il-Mjanmar.
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1 � Meta dikjarazzjonijiet, konklużjonijiet jew riżoluzzjonijiet ikunu ġew adottati formalment mill-Kunsill, dan 
ikun indikat fl-intestatura tas-suġġett ikkonċernat u t-test jitqiegħed bejn il-virgoletti.

 � Id-dokumenti li r-referenzi tagħhom jingħataw fit-test qegħdin fis-sit ta' l-Internet tal-Kunsill 
http://www.consilium.europa.eu.

 � Atti adottati b'dikjarazzjonijiet għall-minuti tal-Kunsill li jkunu jistgħu jinħarġu għall-pubbliku huma 
indikati b'asterisk; dawn id-dikjarazzjonijiet qegħdin fuq is-sit ta' l-Internet tal-Kunsill imsemmi hawn fuq 
jew jistgħu jinkisbu mill-Uffiċċju ta' l-Istampa.
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PARTEĊIPANTI

Rappreżentant Għoli
Is-Sinjura Catherine ASHTON Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u 

l-Politika ta' Sigurtà 

Belġju:
Is-Sur Steven VANACKERE Viċi Prim Ministru u Ministru tal-Affarijiet Barranin u r-

Riformi Istituzzjonali

Bulgarija:
Is-Sur Nickolay MLADENOV Ministru tal-Affarijiet Barranin

Repubblika Ċeka:
Is-Sur Karl SCHWARZENBERG L-ewwel Viċi Prim Ministru u Ministru tal-Affarijiet 

Barranin

Danimarka:
Is-Sinjura Lene ESPERSEN Ministru tal-Affarijiet Barranin

Ġermanja:
Is-Sur Guido WESTERWELLE Vici Kancillier u Ministru Federali tal-Affarijiet Barranin 

Estonja:
Is-Sur Urmas PAET Ministru tal-Affarijiet Barranin

Irlanda:
Is-Sur Eamonn GILMORE Tánaiste (Viċi Prim Ministru) u Ministru tal-Affarijiet 

Barranin u l-Kummerċ 

Greċja:
Is-Sur Dimitris DROUTSAS Ministru tal-Affarijiet Barranin

Spanja:
Is-Sur Diego LÓPEZ GARRIDO Segretarju tal-Istat għall-Unjoni Ewropea

Franza:
Is-Sur Alain JUPPÉ Ministru tal-Istat, Ministru tal-Affarijiet Barranin u 

Ewropej

Italja:
Is-Sur Franco FRATTINI Ministru tal-Affarijiet Barranin

Ċipru:
Is-Sur Markos KYPRIANOU Ministru tal-Affarijiet Barranin

Latvja: 
Is-Sur Ģirts Valdis KRISTOVSKIS Ministru tal-Affarijiet Barranin

Litwanja:
Is-Sur Audronius AŽUBALIS Ministru tal-Affarijiet Barranin

Lussemburgu:
Is-Sur Jean ASSELBORN Viċi Prim Ministru u Ministru tal-Affarijiet Barranin u l-

Immigrazzjoni 

Ungerija:
Is-Sur János MARTONYI Ministru tal-Affarijiet Barranin

Malta:
Is-Sur Tonio BORG Viċi Prim Ministru u Ministru tal-Affarijiet Barranin

Pajjiżi l-Baxxi:
Is-Sur Tom DE BRUIJN Rappreżentant Permanenti

Awstrija:
Is-Sur Michael SPINDELEGGER Ministru Federali tal-Affarijiet Ewropej u Internazzjonali

Polonja:
Is-Sur Radosław SIKORSKI Ministru tal-Affarijiet Barranin

Portugall:
Is-Sur Luis AMADO Ministru tal-Istat, Ministru tal-Affarijiet Barranin

Rumanija:
Is-Sur Teodor BACONSCHI Ministru tal-Affarijiet Barranin
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Slovenja:
Is-Sur Samuel ŽBOGAR Ministru tal-Affarijiet Barranin

Slovakkja:
Is-Sinjura Milan JEZOVICA Segretarju tal-Istat fil-Ministeru tal-Affarijiet Barranin

Finlandja:
Is-Sur Alexander STUBB Ministru tal-Affarijiet Barranin

Svezja:
Is-Sur Carl BILDT Ministru tal-Affarijiet Barranin

Renju Unit:
Is-Sur William HAGUE L-Ewwel Segretarju tal-Istat, Segretarju tal-Istat għall-

Affarijiet Barranin u tal-Commonwealth

Kummissjoni:
Is-Sur Štefan FÜLE Membru
Is-Sur Andris PIEBALGS Membru
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PUNTI LI ĠEW DISKUSSI

Viċinat tan-Nofsinhar

Il-Ministri kellhom diskussjoni politika fil-fond waqt l-ikla ta' nofsinhar dwar il-Viċinat tan-
Nofsinhar tal-UE, b'attenzjoni partikolari fuq is-sitwazzjoni fil-Libja, kif ukoll il-Baħrejn, is-Sirja u 
l-Jemen. 

Libja

Il-Kunsill adotta l-konklużjonijiet li ġejjin:

"1. Il-Kunsill laqa' l-isforzi mwettqa mill-komunità internazzjonali biex tiżgura l-
implimentazzjoni tar-Riżoluzzjonijiet tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU (UNSCR) 1970 u 1973 
fil-Libja. Filwaqt li jfakkar fil-ħtieġa għal kooperazzjoni mill-qrib bejn is-sħab internazzjonali 
kollha, il-Kunsill laqa' l-konferenza dwar il-Libja li saret f'Londra fid-29 ta' Marzu u l-
istabbiliment tal-Grupp ta' Kuntatt dwar il-Libja. Il-ħolqien ta' dan il-Grupp, flimkien mal-
passi ulterjuri deskritti fil-qosor fil-Konferenza, jipprovdu pjattaforma importanti għall-
koordinazzjoni tal-isforzi tal-komunità internazzjonali. Il-Kunsill stenna b'interess l-ewwel 
laqgħa tal-Grupp ta' Kuntatt f'Doha tat-13 ta' April. L-Unjoni Ewropea tinsab lesta li 
tintensifika l-isforzi tagħha, f'konformità mal-UNSCR 1973, biex trawwem soluzzjoni politika 
f'kollaborazzjoni mill-qrib man-NU, il-Lega tal-Istati Għarab, l-Unjoni Afrikana u s-sħab 
rilevanti l-oħra. 

2. Il-Kunsill appella għal waqfien immedjat u ġenwin mill-ġlied. Il-Kunsill tenna l-appell tiegħu 
lill-Kurunell Qadhafi biex jirrinunzja l-poter immedjatament. Għal darba oħra, huwa 
kkundanna r-rifjut tar-reġim Libjan li jirrispetta l-UNSCR 1970 u 1973. Huwa tenna l-appell 
tiegħu lir-reġim Libjan għall-waqfien mill-vjolenza kontra ċ-ċittadini u għar-rispett sħiħ tad-
drittijiet tal-bniedem. Il-Kunsill appella wkoll għall-konformità sħiħa mad-dritt umanitarju 
internazzjonali u b'mod partikolari l-protezzjoni ta' persuni ċivili. F'dan ir-rigward huwa nnota 
l-importanza tal-kooperazzjoni mal-Qorti Kriminali Internazzjonali u laqa' d-deċiżjoni tal-
Qorti Afrikana tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Popli tal-25 ta' Marzu.

3. Dawk li qegħdin jaħdmu fi ħdan ir-reġim għandhom għażla: li jkomplu jassoċċjaw ruħhom 
mar-ripressjoni brutali tal-poplu Libjan mill-Kurunell Qadhafi jew li jaħdmu favur transizzjoni 
ordnata u mmexxija mil-Libjani lejn id-demokrazija permezz ta' djalogu wiesa' fl-interess tas-
sigurtà u l-prosperità tal-poplu Libjan kollu. L-unità u l-integrità territorjali tal-Libja għandha 
tiġi żgurata. Il-Kunsill ħa nota tal-"Viżjoni ta' Libja demokratika" tal-Kunsill Nazzjonali 
Transizzjonali interim, li huwa kkunsidra bħala kontribut għall-proċess ta' transizzjoni.
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4. Il-Kunsill esprima t-tħassib profond tiegħu rigward is-sitwazzjoni umanitarja serja fil-Libja u 
fuq il-fruntieri tagħha. Huwa nnota r-riskju ta' aktar deterjorazzjoni kkawżata minn 
spjazzamenti u flussi migratorji li jirriżultaw mill-kunflitt. B'mod partikolari, huwa fakkar fl-
obbligu li jkun żgurat l-aċċess mingħajr xkiel għall-għajnuna umanitarja. Il-Kunsill laqa' r-
rwol tas-Segretarju Ġenerali tan-NU fil-koordinazzjoni tal-assistenza umanitarja. L-UE hija 
determinata wkoll li tkompli tikkontribwixxi b'mod attiv fl-attivitajiet umanitarji għall-poplu 
Libjan u tinsab lesta li żżid l-isforzi f'dan ir-rigward, f'koordinazzjoni man-NU u 
organizzazzjonijiet rilevanti oħra.

5. L-UE ddeċidiet li hija għandha, jekk mitluba mill-OCHA tan-NU, twettaq operazzjoni ta' 
PSDK, "EUFOR Libya", biex tappoġġa l-assistenza umanitarja fir-reġjun, b'rispett sħiħ lejn il-
prinċipji li jirregolaw l-azzjoni umanitarja, partikolarment l-imparzjalità u n-newtralità. Għal 
dan il-għan, l-UE ħatret Kmandant tal-Operazzjoni u stabbiliet Kwartieri Ġenerali tal-
Operazzjoni f'Ruma. Il-Kunsill inkariga lill-Kmandant tal-Operazzjoni li jkompli urġentement 
b'aktar ippjanar, f'kooperazzjoni u komplementarjetà mill-qrib man-NU, in-NATO u oħrajn

sabiex l-UE tkun tista' tirreaġixxi malajr għall-iżviluppi fir-rigward tas-sitwazzjoni 
umanitarja u ta' sigurtà. Bħala parti mit-tħejjijiet, l-UE tinsab lesta li tikkunsidra offerti ta' 
kontributi minn stati terzi inklużi pajjiżi fir-reġjun, wara l-istedina tal-KPS.

6. Filwaqt li jfakkru fil-Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tal-24 u l-25 ta' Marzu u fil-
Konklużjonijiet tal-Kunsill Ġustizzja u Affarijiet Interni tal-11 u t-12 ta' April, l-UE u l-Istati 
Membri tagħha jinsabu lesti li juru s-solidarjetà konkreta tagħhom mal-Istati Membri l-aktar 
ikkonċernati b'mod dirett minn movimenti migratorji u li jipprovdu l-appoġġ meħtieġ hekk kif 
tevolvi s-sitwazzjoni. 

7. Illum il-Kunsill adotta aktar miżuri restrittivi, inkluż fis-settur taż-żejt u l-gass, kontra r-reġim 
u ser jieħu miżuri addizzjonali kif meħtieġ sabiex jevita l-finanzjament ulterjuri tar-reġim. 
F'dan il-kuntest, il-Kunsill u l-Istati Membri ser ikomplu jċaħħdu kompletament lir-reġim minn 
kwalunkwe finanzjament derivat mill-esportazzjoni ta' żejt u gass.

8. Il-Kunsill issottolinja r-rieda tal-UE li tappoġġa lil-Libja fit-tul, u li jkollha rwol ewlieni biex 
tgħin fl-istabilizzazzjoni, fil-bini ta' stat kostituzzjonali demokratiku, fl-iżvilupp tal-istat tad-
dritt u fl-appoġġ għas-soċjetà ċivili."

Il-Kunsill adotta leġislazzjoni li testendi l-iffriżar tal-assi li l-UE imponiet b'mod awtonomu għal 
numru ta' entitajiet, inklużi entitajiet fis-settur taż-żejt u l-gass, u għal xi individwi.

Huwa neħħa wkoll persuna mil-listi tal-UE ta' individwi soġġetti għal restrizzjonijiet tal-ivvjaġġar u 
ffriżar tal-assi.

Id-deċiżjoni u r-regolament adottati llum ser jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali nhar il-Ħamis, l-14
ta' April 2011.
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Sirja

Il-Kunsill adotta l-konklużjonijiet li ġejjin:

"1. Il-Kunsill hu estremament imħasseb dwar is-sitwazzjoni fis-Sirja. Huwa jiddeplora l-ħafna 
mwiet li qed jirriżultaw mill-vjolenza kurrenti, jikkundanna bil-qawwa l-użu ta' forza mill-forzi 
tas-sigurtà kontra d-dimostranti paċifiċi u jħeġġeġ lill-awtoritajiet biex jeżerċitaw ir-rażan. Il-
Kunsill jappella għar-rilaxx immedjat ta' dawk li ġew arrestati b'konnessjoni mad-
dimostrazzjonijiet paċifiċi. Il-Kunsill jappella lill-awtoritajiet Sirjani biex jinvestigaw il-mewt ta' 
min ipprotesta u biex dawk responsabbli jwieġbu għal għemilhom fi proċess ġust u trasparenti.

2. Il-Kunsill jappella lill-awtoritajiet Sirjani biex urġentement jagħtu rispons għad-domandi leġittmi 
tal-poplu Sirjan inkluż permezz tat-tneħħija tal-istat ta' emerġenza. Huwa jissottolinja l-
importanza ta' programm ċar u kredibbli ta' riformi politiċi, u li l-intenzjoni mħabbra għar-
riformi politiċi tkun aktar ambizzjuża u jkollha l-appoġġ ta' skeda ta' żmien konkreta għall-
implimentazzjoni tagħhom. Huwa jieħu nota tal-ħatra ta' Prim Ministru ġdid u jistenna b'interess 
il-formazzjoni ta' gvern ġdid li urġentement għandu jniedi r-riformi meħtieġa. 

3. Il-Kunsill jinnota l-formazzjoni mħabbra ta' numru ta' kumitati biex jirrieżaminaw il-leġislazzjoni 
u jistenna mingħandhom li jipproduċu proposti sostantivi għal gvern li jkun inklussiv, trasparenti 
u rappreżentattiv.  L-awtoritajiet Sirjani għandhom jonoraw l-impenji internazzjonali tagħhom 
fir-rigward tal-iżgurat tar-rispett għad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali inkluża l-
libertà tal-assemblea, l-espressjoni u l-media. Il-Kunsill jappella lill-awtoritajiet Sirjani biex 
mingħajr aktar dewmien jirrilixxaw il-priġunieri politiċi u d-difensuri kollha tad-drittijiet tal-
bniedem. 

4. Il-Kunsill ser jissorvelja l-avvenimenti mill-qrib u hu lest li jirrevedi l-linji ta' politika tiegħu 
rigward is-Sirja kif adatt, inkluż billi jappoġġa, ladarba mniedi, proċess ġenwin ta' riforma."
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Jemen

Il-Kunsill adotta l-konklużjonijiet li ġejjin:

"Il-Kunsill itenni t-tħassib serju tiegħu dwar is-sitwazzjoni li qed tiddeterjora fil-Jemen. Il-Kunsill 
jikkundanna bis-saħħa l-mewġa ġdida ta' vjolenza u repressjoni kontra dimostranti paċifiċi u 
jiddeplora bil-qawwa t-telf ulterjuri ta' ħajjiet. Huwa jtenni li wieħed għandu jittratta l-protesti 
b'mod paċifiku.

Il-Kunsill jagħmel appell lill-awtoritajiet Jemeniti biex jirrispettaw ir-responsabbiltà tagħhom li 
jirrispettaw u jipproteġu d-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali għall-persuni kollha, 
inkluż il-libertà tagħhom tal-espressjoni, biex tiġi żgurata s-sikurezza tagħhom u jiġi impedit aktar 
tixrid ta' demm. Il-Kunsill u l-Istati Membri jenfasizzaw li huma ser iżommu l-firxa sħiħa ta' linji 
politiċi tagħhom lejn il-Jemen taħt rieżami kontinwu fid-dawl tal-iżviluppi.

L-Unjoni Ewropea tagħmel appell għal investigazzjoni sħiħa u indipendenti dwar l-avvenimenti 
reċenti kollha li rriżultaw f'telf ta' ħajjiet u f'korrimenti. Dawk responsabbli għandhom jagħtu 
rendikont u jitressqu quddiem il-ġustizzja.

Il-Kunsill jirrepeti l-appell tiegħu lill-gvern tal-Jemen u lill-partiti kollha biex jimpenjaw ruħhom 
immedjatament fi djalogu kostruttiv, komprensiv u inklużiv mal-partiti tal-oppożizzjoni u maż-
żgħażagħ. L-UE tinsab lesta li tappoġġa dan il-proċess. F'dan ir-rigward il-Kunsill jilqa' l-inizjattiva 
tal-Kunsill ta' Kooperazzjoni tal-Golf (GCC) u jagħraf bis-sħiħ ir-rwol li l-GCC għandu ta' 
medjatur. Il-Kunsill iħeġġeġ lill-President Saleh biex, mingħajr dewmien, jieħu passi konkreti biex 
jippermetti li ssir transizzjoni politika kredibbli u paċifika fil-Jemen."
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Baħrejn

Il-Kunsill adotta l-konklużjonijiet li ġejjin:

"Il-Kunsill itenni t-tħassib serju tiegħu dwar is-sitwazzjoni fil-Baħrejn, u n-nuqqas ta' kwalunkwe 
progress tanġibbli lejn djalogu li għandu jindirizza t-tħassib leġittimu tal-poplu Baħrejni kollu. 

Il-Kunsill huwa mħasseb ugwalment dwar l-arrest ta' dawk li jeżerċitaw id-dritt leġittimu tagħhom 
għal-libertà ta' espressjoni. Il-persuni li ġew arrestati minħabba li esprimew ruħhom b'mod paċifiku 
għandhom jiġu liberati immedjatament. Il-Gvern u l-forzi tas-sigurtà għandhom dover ċar li 
jirrispettaw bis-sħiħ id-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali tal-persuni kollha, mingħajr 
diskriminazzjoni, kif ukoll li jżommu standards internazzjonali f'dan ir-rigward. Il-Kunsill iħeġġeġ 
lill-awtoritajiet biex jinvestigaw ulterjorment l-avvenimenti reċenti kollha li rriżultaw fit-telf ta' 
ħajja u f'korrimenti.

Il-Kunsill jagħmel appell lill-partijiet kollha sabiex b'mod rapidu jieħdu passi konkreti u siewja  li 
jippermettu l-bidu ta' djalogu kostruttiv li jwassal għal riformi reali."
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Côte d'Ivoire

Il-Kunsill iddiskuta s-sitwazzjoni fil-Côte d'Ivoire u adotta l-konklużjonijiet li ġejjin:

"1. Wara l-arrest ta' Laurent Gbagbo, l-UE tilqa' d-dikjarazzjoni tal-President Ouattara li hu 
għandu l-intenzjoni li jsegwi politika ta' rikonċiljazzjoni u rikostruzzjoni fil-Côte d'Ivoire. Hi 
tappella lill-partijiet kollha biex immedjatament jibqgħu lura minn kwalunkwe att ulterjuri ta' 
vjolenza jew intimidazzjoni. L-UE tenfasizza l-ħtieġa li jkun hemm kooperazzjoni sħiħa mal-
awtoritajiet leġittimi fl-istabbiliment mill-ġdid rapidu ta' liġi u ordni fil-pajjiż kollu. Huwa 
importanti ħafna li jinħolqu kemm jista' jkun malajr kondizzjonijiet li fihom iċ-ċittadini kollha 
jistgħu, mingħajr biża jew fastidju, jerġgħu lura għal djarhom u xogħolhom, u jkomplu jgħixu ħajja 
normali fil-paċi u s-sigurtà. L-UE twiegħed l-appoġġ tagħha għall-ħolqien ta' dawk il-
kondizzjonijiet u għar-ristabbiliment ta' armonija soċjali u politika. Din hija opportunità storika.

2. L-UE tilqa' l-impenn tal-President Ouattara għall-ksib ta' rikonċiljazzjoni nazzjonali. Hija 
tinsab lesta biex tappoġġa l-ħidma tal-Kummissjoni ta' Verità u Rikonċiljazzjoni proposta, u 
tinkoraġġixxi lill-President Ouattara biex jifforma rappreżentanza ta' gvern inklużiva u fuq firxa 
wiesgħa tar-reġjuni kollha u tax-xejriet kollha ta' opinjoni politika fil-pajjiż. Il-proċess ta' 
rikonċiljazzjoni ser iħejji l-pedamenti għall-irkupru tal-pajjiż.  Għal dan l-għan, l-UE tirrikonoxxi l-
importanza tad-diżarm, id-demobilizzazzjoni u r-reintegrazzjoni (DDR) u r-riforma tas-settur tas-
sigurtà. Hija tħeġġeġ lill-Kummissjoni Internazzjonali ta' Inkjesta fi ksur tad-drittijiet tal-bniedem 
stabbilita mill-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU fil-25 ta' Marzu 2011 biex tinvestiga 
allegazzjonijiet ta' ksur bħal dan malajr u fil-fond kemm jista' jkun. Kif l-UE qalet b'mod ripetut 
f'okkażjonijiet preċedenti, dawk kollha li jinsabu responsabbli għal dawn ir-reati kriminali 
għandhom jinżammu responsabbli għall-atti tagħhom. F'dan il-kuntest, hija tilqa' l-impenn tal-
President Ouattara li jiġġieled l-impunità u li jappoġġa l-ħidma tal-Kummissjoni Internazzjonali. L-
impunità ma tistax titħalla timmina l-istabbiliment mill-ġdid tal-fiduċja pubblika fil-gvern u fil-forzi 
ta' sigurtà.

3. L-UE tqis li l-pożizzjoni unita tal-Komunità Internazzjonali kienet kruċjali fir-riżoluzzjoni 
ta' din il-kriżi. Hija tirrikonoxxi l-unità fl-iskop li ntweriet mill-Komunità Ekonomika tal-Istati tal-
Afrika tal-Punent (ECOWAS), l-Unjoni Ekonomika u Monetarja tal-Afrika tal-Punent (WAEMU) u 
l-Unjoni Afrikana (UA). In-Nazzjonijiet Uniti (NU) ukoll kellha rwol partikolarment kruċjali. L-UE 
tilqa' r-rwol essenzjali u kontinwu tal-Operazzjoni tan-NU fil-Côte d'Ivoire (UNOCI), bl-assistenza 
tal-forza Franċiża "Licorne", biex tiġi protetta l-popolazzjoni ċivili fil-Côte d’Ivoire f'konformità 
mal-mandat tagħha u mar-riżoluzzjoni 1975 tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU.
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4. L-UE tafferma li hija lesta tappoġġa r-rikostruzzjoni ekonomika rapida tal-pajjiż. Sabiex 
jassisti għar-rilanċ tal-ekonomija tal-Côte d’Ivoire u bi tweġiba għat-talba pubblika tal-President 
Ouattara, il-Kunsill iddeċieda li jneħħi l-miżuri restrittivi fuq il-portijiet ta' Abidjan u San Pedro, il-
Kumpannija Ivorjana tal-Irfinar u l-Kumitat ta' Ġestjoni tal-Kummerċ tal-Kafé u l-Kawkaw  b'effett 
immedjat. F'konsultazzjoni mal-Gvern tal-Côte d'Ivoire, huwa ser jikkunsidra jekk għandux ineħħi 
aktar miżuri biex jiġu riflessi ċ-ċirkostanzi li qed jinbidlu. L-UE qed tħejji pakkett ta' rkupru 
komprensiv, f'konsultazzjoni mal-Gvern tal-President Ouattara, bl-użu tal-firxa sħiħa tal-istrumenti 
tagħha. Hija ser tkompli bil-programmi ta' għajnuna għall-iżvilupp b'mod komplet malajr kemm 
jista' jkun u ser teżamina l-possibbiltà li twettaq xi għajnuna bi ħlas rapidu biex jintlaħqu ħtiġijiet 
immedjati. 

5. L-UE tibqa' mħassba serjament bis-sitwazzjoni umanitarja fil-pajjiż u bl-impatt tagħha fuq 
il-pajjiżi ġirien, b'mod partikolari fuq il-Liberja. L-UE ser taħdem mill-qrib man-NU u aġenziji 
internazzjonali oħra biex ittaffi s-sofferenza ta' dawk spostati bil-konflitt jew li jeħtieġu provvisti 
essenzjali fejn jgħixu. Barra minn EUR 30 miljun diġà pprovdutI mill-Kummissjoni u l-
kontribuzzjonijiet bilaterali tal-Istati Membri, l-UE hi impenjata li tipprovdi aktar għajnuna 
umanitarja kif ikun meħtieġ. Huwa essenzjali li jiġi żgurat spazju umanitarju sigur għat-twettiq 
urġenti u effiċjenti ta' għajnuna umanitarja.

6. L-UE jiddispjaċiha ferm għat-telf mhux meħtieġ ta' ħajja u għall-qerda tal-prosperità 
ekonomika li akkumpanjat il-kriżi attwali. Huwa importanti mhux biss għall-Côte d'Ivoire iżda 
għar-reġjun kollu li, bir-ristabbiliment ta' gvern responsabbli, il-pajjiż ikun jista' jerġa' jistabbilixxi 
l-istabbilità, il-paċi u l-prosperità tiegħu, sabiex ħajjiet imkissra jkunu jistgħu jerġgħu jinbnew, il-
familji jerġgħu jingħaqdu u l-ħajja normali tkompli. L-UE ser tkompli taħdem mal-pajjiżi kollha 
tar-reġjun għat-tnaqqis tal-faqar, l-istimulazzjoni tat-tkabbir u l-appoġġ għal gvern responsabbli u r-
rispett għad-drittijiet tal-bniedem."

Fit-8 ta' April, il-Kunsill neħħa l-iffriżar tal-assi impost mill-UE fuq il-portijiet ta' Abidjan u San 
Pedro, il-Kumpannija Ivorjana tal-Irfinar u l-Kumitat ta' Ġestjoni tal-Kummerċ tal-Kafé u l-
Kawkaw. Id-deċiżjoni u r-regolament ġew ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-UE llum.

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 348/2011 tat-8 ta' April 2011 li 
jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 560/2005 li jimponi ċerti miżuri restrittivi speċifiċi diretti 
kontra ċerti persuni u entitajiet minħabba s-sitwazzjoni fil-Côte d'Ivoire

Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill 2011/230/PESK tat-8 ta' April 2011 li timplimenta d-
Deċiżjoni 2010/656/PESK li ġġedded il-miżuri restrittivi kontra l-Côte d'Ivoire
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Proċess ta' Paċi fil-Lvant Nofsani

Il-Kunsill iddiskuta l-proċess ta' paċi fil-Lvant Nofsani, qabel il-laqgħa internazzjonali li ġejja tal-
Kumitat ta' Kollegament Ad Hoc (AHLC), li ser tkun ospitata mir-Rappreżentant Għoli fit-13 ta' 
April fi Brussell.

Ir-Rappreżentant Għoli infurmat lill-Kunsill li ma kienx possibbli li tiġi organizzata laqgħa tal-
Kwartett din il-ġimgħa peress li kien meħtieġ aktar żmien għall-konsultazzjonijiet. Hija enfasizzat li 
l-Kwartett jibqa' impenjat bis-sħiħ biex jgħin lill-partijiet jagħmlu progress lejn il-paċi u li dan l-
isforz qatt ma kien daqstant urġenti. 

Bjelorussja

Il-Kunsill iddiskuta s-sitwazzjoni fil-Bjelorussja u s-sitwazzjoni tal-priġunieri politiċi. Il-Kunsill ser 
ikompli jivvaluta s-sitwazzjoni fil-pajjiż u jkompli l-ħidma fuq għażliet għal aktar miżuri.

Ir-Rappreżentant Għoli infurmat ukoll lill-Ministri dwar l-istqarrija reċenti tagħha ta' kondoljanzi 
lill-familji tal-vittmi tal-isplużjoni fil-metro f'Minsk. Dan l-avveniment traġiku m'għandhux jintuża 
bħala skuża għal aktar repressjoni.

Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna 

Ir-Rappreżentant Għoli tat preżentazzjoni qasira dwar is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna. 
Il-Kunsill ser jerġa' lura għal dan il-punt f'laqgħa li jmiss. 

AFFARIJIET OĦRAJN

Il-Kirgistan

Taħt affarijiet oħra, il-Ministru Litwan qajjem il-kwistjoni tas-sitwazzjoni fil-Kirgistan, fejn ġibed l-
attenzjoni għat-tensjonijiet etniċi u għar-riskju li jista' jiżviluppa konflitt fit-tul.

L-Afganistan

Taħt affarijiet oħra, il-Ministru Svediż irrapporta dwar iż-żjara reċenti tiegħu fl-Afganistan u talab 
għal diskussjoni tal-Kunsill dwar l-Afganistan qabel is-sajf.
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PUNTI OĦRAJN LI ĠEW APPROVATI

POLITIKA ESTERA U TA' SIGURTÀ KOMUNI

Burma/il-Mjanmar

Il-Kunsill adotta l-konklużjonijiet li ġejjin:

"1. Il-Kunsill ifakkar fl-appoġġ sod tal-UE għall-poplu ta' Burma/il-Mjanmar. L-UE tirrikonoxxi l-
ħtiġijiet konsiderevoli għall-iżvilupp tal-pajjiż u tisħaq dwar iż-żieda kontinwa fil-finanzjament tal-
assistenza biex tittejjeb il-kondizzjoni soċjali u ekonomika tagħhom.

2. Il-Kunsill ifakkar ukoll fid-dikjarazzjoni tar-Rappreżentant Għoli dwar l-elezzjonijiet f'Burma/il-
Mjanmar, u jiddispjaċih li dawn ma kinux ħielsa, ġusti jew inklużivi, u li ħafna aspetti ta' dawk l-
elezzjonijiet ma kinux kompatibbli ma' standards aċċettati internazzjonalment.  Il-Gvern, li għadu 
kif beda bil-kariga tiegħu, u l-istrutturi istituzzjonali ġodda jistgħu joħloqu l-potenzjal għal bidla 
paċifika u aktar pluraliżmu. Issa l-Gvern għandu jerfa' r-responsabbiltà għal transizzjoni paċifika 
lejn id-demokrazija u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali. F'dan ir-
rigward, l-UE ttenni s-sejħa tagħha għar-rilaxx mingħajr kondizzjonijiet ta' dawk kollha miżmumin 
minħabba l-konvinzjonijiet politiċi tagħhom.  L-UE ser tagħti attenzjoni partikolari lil politiki 
adottati mill-Gvern il-ġdid, biex jiġu stabbiliti servizzi soċjali bażiċi għall-poplu, billi tiġi 
żviluppata l-ekonomija u jitnaqqas il-faqar. Il-Kunsill jappella għat-tnedija ta' djalogu inklużiv mal-
oppożizzjoni politika kemm ġewwa l-Parlament nazzjonali u l-Assemblei reġjonali, u fuq barra 
mal-partijiet interessati, inklużi Daw Aung San Suu Kyi u l-NLD, kif ukoll ma' diversi gruppi 
etniċi.

3. L-UE tqis li, fiċ-ċirkostanzi attwali, jeħtieġ li jiġġeddu l-miżuri restrittivi għal perijodu ta' tnax-il 
xahar. B'hekk, madankollu, l-UE ttenni r-rieda tagħha li tinkoraġġixxi u twieġeb għal titjib fil-
governanza u progress, bit-tama li karattru ċivili akbar tal-Gvern jgħin fl-iżvilupp ta' politiki ġodda 
tassew meħtieġa. L-applikazzjoni tal-projbizzjoni tal-viża u l-iffriżar tal-assi ser jiġu sospiżi għal 
ċerti membri ċivili tal-Gvern, inkluż il-Ministru tal-Affarijiet Barranin bħala interlokutur essenzjali, 
għal perijodu ta' sena, soġġett għal rieżami kontinwu. Il-projbizzjoni fuq żjajjar ta' livell għoli lill-
pajjiż ser titneħħa wkoll, bl-antiċipazzjoni tal-aċċess għal livelli għolja tal-gvern, u għal figuri 
ewlenin tal-oppożizzjoni. L-UE ser tivvaluta l-Gvern il-ġdid skont l-għemil tiegħu, u ser 
tirrieżamina s-sett ta' miżuri restrittivi kif meħtieġ.
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4. Bid-deċiżjoni dwar dan l-approċċ, l-UE semgħet b'attenzjoni l-opinjoni ta' firxa wiesgħa ta' 
partijiet interessati, inkluża s-soċjetà ċivili, il-gruppi tal-oppożizzjoni, il-membri tal-ASEAN u s-
sħab reġjonali u internazzjonali. L-Unjoni Ewropea ttenni r-rieda tagħha li tiżviluppa djalogu ta' 
livell għoli mal-istituzzjonijiet il-ġodda u mal-figuri tal-oppożizzjoni fl-ispettru kollu, inkluża d-
Daw Aung San Suu Kyi. L-UE tinsab lesta wkoll li ssaħħaħ aktar id-djalogu tagħha mal-ASEAN u 
ġirien oħra reġjonali ta' Burma/il-Mjanmar. F'dan il-kuntest, il-Kunsill saħaq dwar il-ħtieġa li tiġi 
mobilizzata l-missjoni ta' livell għoli malajr kemm jista' jkun u esprima l-appoġġ qawwi tiegħu 
għall-ħidma kontinwata tal-Mibgħut Speċjali tal-UE, is-Sur Piero Fassino, waqt li stieden lill-
awtoritajiet il-ġodda biex jikkooperaw miegħu. L-UE tkompli tfittex opportunitajet biex issaħħaħ il-
preżenza istituzzjonali tagħha fil-pajjiż minħabba l-ħtiġijiet għall-iżvilupp f'Burma/il-Mjanmar. 

5. L-UE tilqa' l-adozzjoni tar-Riżoluzzjoni A/HRC/16/L.11 tal-Kunsill tan-NU tad-Drittijiet tal-
Bniedem, inkluża s-sejħa tiegħu biex tintemm l-impunità għall-ksur tad-drittijiet tal-bniedem 
b'attenzjoni adatta min-Nazzjonijiet Uniti u tħeġġeġ lill-awtoritajiet ta' Burma/il-Mjanmar biex 
jikkonformaw magħha, b'kooperazzjoni sħiħa mar-Relatur Speċjali dwar is-sitwazzjoni tad-Drittijiet 
tal-Bniedem fil-Mjanmar."

Il-Kunsill adotta deċiżjoni li ġġedded il-miżuri restrittivi imposti mill-UE għal sena oħra mill-1 ta' 
Mejju 2011 sat-30 ta' April 2012. 

Sabiex jitħeġġeġ progress futur fil-governanza ċivili u biex jissaħħu d-demokrazija u r-rispett għad-
drittijiet tal-bniedem, l-applikazzjoni tal-miżuri restrittivi ser tkun sospiża għal perijodu ta' 12-il 
xahar għall-membri l-ġodda tal-Gvern b'ebda affiljazzjoni mal-militar jew li huma essenzjali għad-
djalogu mal-komunità internazzjonali sabiex jiġu segwiti l-interessi tal-Unjoni Ewropea. 

Is-sospensjoni taż-żjarat governattivi bilaterali ta' livell għoli f'Burma/il-Mjanmar għandha titneħħa
sat-30 ta' April 2012 bil-ħsieb li jitħeġġeġ djalogu mal-partijiet rilevanti f'Burma/il-Mjanmar.

Id-deċiżjoni ser tiġi ppubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali tal-UE nhar il-Ħamis, 14 ta' April 2011.
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Iran

Il-Kunsill ta segwitu għall-qbil politiku li ntlaħaq fil-laqgħa tiegħu ta' Marzu billi impona 
awtonomament miżuri restrittivi tal-UE (iffriżar tal-assi u projbizzjoni tal-viża) fuq 32 individwu 
meqjusin responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fl-Iran.

Dawn il-miżuri jagħmlu parti mill-politika b'approċċ doppju tal-UE li timponi sanzjonijiet fuq il-
ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tfittex impenn rigward kwistjonijiet marbuta mad-drittijiet tal-
bniedem fejn possibbli.

Id-deċiżjoni u r-regolament ser jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali nhar il-Ħamis, 14 ta' April 
2011.

Il-Kunsill ta’ Kooperazzjoni tal-Golf

Il-Kunsill adotta l-pożizzjoni tal-UE dwar l-abbozz ta' komunikat konġunt u l-abbozz ta' aġenda 
għal-laqgħa tal-Kunsill Konġunt u l-Laqgħa Ministerjali UE-GCC f'Abu Dhabi, tal-20 ta' April 
2011.

Repubblika tal-Moldova - Parteċipazzjoni fil-programmi tal-UE

Il-Kunsill approva l-konklużjoni ta' protokoll għall-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni 
UE/Moldova dwar il-kondizzjonijiet qafas għall-parteċipazzjoni ta' dan il-pajjiż fil-programmi tal-
UE (10496/10).

Palestina - Ftehim Ewro-Mediterranju

Il-Kunsill awtorizza l-iffirmar ta' ftehim mal-Awtorità Palestinjana tax-Xatt tal-Punent u l-Istrixxa 
ta' Gaża bil-ħsieb li tiġi prevista liberalizzazzjoni ulterjuri tal-prodotti agrikoli u tas-sajd, kif ukoll li 
jemenda l-ftehim ta' assoċjazzjoni interim bejn l-UE u l-Organizzazzjoni għal-Liberazzjoni tal-
Palestina dwar il-kummerċ u l-kooperazzjoni għall-benefiċċju tal-Awtorità Palestinjana tax-Xatt tal-
Punent u l-Istrixxa ta' Gaża (7767/11).

It-test tal-ftehim (7769/11) ser jintbagħat lill-Parlament Ewropew għall-approvazzjoni bil-ħsieb li 
jiġi konkluż fil-ġejjieni.


