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Principais resultados do Conselho

O Conselho debateu a situação na Costa do Marfim, na sequência da detenção de Laurent 
Gbagbo, e adoptou conclusões em que se congratula com a declaração do Presidente Ouattara de 
que tenciona prosseguir uma política de reconciliação e de reconstrução. A fim de contribuir para 
o relançamento da economia da Costa do Marfim, o Conselho levantou as medidas restritivas 
sobre os portos de Abidjan e de San Pedro, a Société Ivoirienne de Raffinage e o Comité de Gestion 
de la Filière Café-Cacao, e irá estudar a possibilidade de levantar outras medidas por forma a 
adaptar-se à evolução da situação.

Os Ministros realizaram um debate político aprofundado sobre a Vizinhança Meridional da UE, 
tendo-se centrado na situação na Líbia, e incluindo a Síria, o Iémen e o Barém. O Conselho 
adoptou conclusões sobre cada um destes quatro países. O Conselho reviu ainda as sanções 
impostas à Líbia, tendo nomeadamente alargado o congelamento de bens da UE a um certo número 
de entidades, incluindo entidades do sector do petróleo e do gás, e a algumas pessoas singulares.

O Conselho realizou uma troca de impressões sobre o processo de paz no Médio Oriente, tendo em 
vista a próxima reunião internacional do Comité de Ligação Ad Hoc, a realizar em Bruxelas em 
13 de Abril sob os auspícios da Alta Representante.

O Conselho adoptou conclusões e medidas restritivas relativamente à Birmânia/Mianmar.
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PONTOS DEBATIDOS

Vizinhança Meridional

Durante o almoço, os Ministros realizaram um debate político aprofundado sobre a Vizinhança 
Meridional da UE, tendo-se centrado na situação na Líbia, e incluindo o Barém, a Síria e o Iémen. 

Líbia

O Conselho adoptou as seguintes conclusões:

"1. O Conselho congratula-se com os esforços desenvolvidos pela comunidade internacional no 
sentido de assegurar a implementação das Resoluções 1970 e 1973 do Conselho de Segurança 
da ONU (RCSNU) na Líbia. Recordando a necessidade de uma estreita cooperação entre todos 
os parceiros internacionais, o Conselho saúda a realização da Conferência sobre a Líbia, que 
teve lugar em Londres em 29 de Março, e a criação do Grupo de Contacto da Líbia.  A criação 
deste grupo, conjugada com as novas medidas delineadas na Conferência, proporciona uma 
importante plataforma para a coordenação dos esforços da comunidade internacional. O 
Conselho aguarda com expectativa a primeira reunião do Grupo de Contacto em Doha, em 
13 de Abril. A União Europeia está pronta a redobrar esforços, em consonância com a RCSNU 
1973, para promover uma solução política em estreita colaboração com a ONU, a Liga dos 
Estados Árabes, a União Africana e outros parceiros relevantes.   

2. O Conselho apela a que seja decretado um cessar-fogo imediato e efectivo.  O Conselho volta 
a insistir com o Coronel Kadafi para que renuncie imediatamente ao poder. Condena uma vez 
mais a recusa do regime líbio em cumprir as RCSNU 1970 e 1973. Reitera o seu apelo ao 
regime líbio para que ponha termo à violência contra os cidadãos e respeite plenamente os 
direitos humanos. O Conselho apela ainda à plena observância do direito internacional 
humanitário e, em especial, à protecção dos civis. Neste âmbito, regista a importância de que 
se reveste a cooperação com o Tribunal Penal Internacional e saúda a decisão de 25 de Março
do Tribunal Africano dos Direitos Humanos e dos Povos.

3. Todos os que colaboram com o regime estão perante um escolha: continuarem a associar-se à 
brutal repressão que o Coronel Kadafi exerce sobre o povo líbio ou contribuírem para um 
processo de transição democrática ordeiro e conduzido pelos próprios líbios através de um 
diálogo alargado, em prol da segurança e da prosperidade de todo o povo líbio.   Importa 
assegurar a unidade e a integridade territorial da Líbia. O Conselho toma nota da "Visão de 
uma Líbia democrática" do Conselho Nacional de Transição, que considera um contributo para 
o processo de transição.
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4. O Conselho manifesta a sua profunda preocupação perante a grave situação humanitária na 
Líbia e nas suas fronteiras. Regista o risco de agravamento da situação provocado pelas 
deslocações e pelos fluxos migratórios resultantes do conflito. Recorda, em especial, a 
obrigação de garantir acesso incondicional à ajuda humanitária. O Conselho saúda o papel do 
Secretário-Geral da ONU na coordenação da ajuda humanitária. A UE está também 
determinada a continuar a contribuir activamente para as acções humanitárias em benefício do 
povo líbio e pronta a redobrar esforços nesse sentido, em coordenação com a ONU e outras 
organizações relevantes.  

5. A UE decidiu que, caso haja um pedido nesse sentido do OCHA das Nações Unidas, levará a 
cabo uma operação no quadro da PCSD ("EUFOR Líbia") a fim de prestar ajuda humanitária 
na região, no pleno respeito pelos princípios que regem a acção humanitária, nomeadamente a 
imparcialidade e a neutralidade. Para o efeito, a UE nomeou um comandante de operação e 
designou um quartel-general operacional em Roma. O Conselho encarregou o comandante de 
operação de prosseguir com urgência o planeamento adicional, em estreita cooperação e 
complementaridade com a ONU, a OTAN e outras instâncias, a fim de que a UE possa reagir 
rapidamente à evolução da situação humanitária e de segurança. No quadro desses 
preparativos, a UE continua disposta a analisar as ofertas de contributos de países terceiros, 
incluindo os países da região, na sequência de um convite do CPS. 

6. Recordando as conclusões do Conselho Europeu de 24 e 25 de Março e as conclusões do 
Conselho (Justiça e Assuntos Internos de 11 e 12 de Abril, a UE e os seus Estados-Membros 
estão prontos a dar provas concretas da sua solidariedade para com os Estados-Membros mais 
directamente afectados pelos movimentos migratórios e a prestar o apoio que a evolução da 
situação venha a revelar necessário. 

7. O Conselho adoptou hoje novas medidas restritivas contra o regime, nomeadamente nos 
sectores do petróleo e do gás, e tomará as medidas adicionais necessárias para evitar a 
continuação do financiamento do regime. Neste contexto, o Conselho e os Estados-Membros 
continuarão a privar completamente o regime de qualquer financiamento proveniente das 
exportações de petróleo e de gás.

8. O Conselho sublinha a disponibilidade da UE para apoiar a Líbia a longo prazo e para 
desempenhar um papel de primeiro plano na ajuda à estabilização, à edificação de um Estado 
democrático constitucional, ao desenvolvimento do Estado de direito e ao apoio à sociedade 
civil."

O Conselho adoptou legislação que alarga o congelamento de bens autónomos da UE a um certo 
número de entidades, incluindo entidades do sector do gás e do petróleo, e a algumas pessoas 
singulares.

Retirou também uma pessoa das listas da UE de pessoas sujeitas à proibição de viajar e ao
congelamento de bens.

A decisão e o regulamento agora adoptados serão publicados no Jornal Oficial na quinta-feira 
14 de Abril de 2011.
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Síria

O Conselho adoptou as seguintes conclusões:

"1. O Conselho está extremamente preocupado com a situação na Síria. O Conselho deplora as 
numerosas mortes resultantes do actual quadro de violência, condena veementemente o uso da 
força pelas forças de segurança contra manifestantes pacíficos e exorta as autoridades a agir com 
moderação. O Conselho apela à libertação imediata das pessoas detidas devido à sua participação 
nas manifestações pacíficas. O Conselho insta as autoridades sírias a investigar as mortes de 
manifestantes e a velar por que os responsáveis prestem contas pelos seus actos, instaurando para 
o efeito um processo justo e transparente.

2. O Conselho insta as autoridades sírias a responder com urgência às legítimas exigências do povo 
sírio, nomeadamente revogando o estado de emergência. Sublinha a importância de um 
programa claro e credível de reforma política e considera que a intenção manifestada de proceder 
a reformas políticas deve ser mais ambiciosa e acompanhada de um calendário concreto para a 
sua implementação. Toma nota da nomeação de um novo Primeiro-Ministro e aguarda com 
expectativa a formação de um novo governo que deverá lançar urgentemente as reformas 
necessárias. 

3. O Conselho regista o anúncio da formação de uma série de comissões de revisão de legislação e 
espera que estas comissões apresentem propostas de fundo no sentido da formação de um 
governo inclusivo, aberto e representativo.  As autoridades sírias devem respeitar os seus 
compromissos internacionais no que diz respeito à garantia do respeito pelos direitos humanos e 
liberdades fundamentais, incluindo a liberdade de reunião, de expressão e de imprensa. O 
Conselho insta as autoridades sírias a libertar sem demora todos os presos políticos e defensores 
dos direitos humanos. 

4. O Conselho acompanhará de perto os acontecimentos e está disposto a rever as suas políticas em 
relação à Síria em conformidade, inclusive apoiando, uma vez lançado, um genuíno processo de 
reformas."
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Iémen

O Conselho adoptou as seguintes conclusões:

"O Conselho manifesta uma vez mais a sua profunda preocupação face à situação no Iémen, que 
continua a deteriorar-se. Condenando firmemente a nova onda de violência e repressão de 
manifestantes pacíficos e lamentando profundamente que se tenham registado mais mortes, reafirma 
que as manifestações de protesto devem ser geridas por meios pacíficos.

O Conselho exorta as autoridades iemenitas a cumprirem com as suas responsabilidades, 
nomeadamente, respeitar e proteger os direitos humanos e as liberdades fundamentais de todos, 
incluindo a liberdade de expressão, garantir a sua segurança e evitar que haja mais derramamento de 
sangue. O Conselho e os Estados-Membros salientam que tencionam manter todas as suas políticas 
para o Iémen sob constante revisão à luz da evolução da situação.

A União Europeia apela a que seja levada a cabo uma investigação exaustiva e independente de 
todos os acontecimentos recentes que provocaram mortos e feridos. Os responsáveis devem 
responder pelos seus actos e ser levados a tribunal.

O Conselho reitera o seu apelo ao Governo do Iémen e a todas as partes implicadas para que dêem 
início, quanto antes, a um diálogo construtivo, abrangente e inclusivo com os partidos da oposição e 
com os jovens. A UE está disponível para apoiar este processo. Neste contexto, o Conselho saúda a 
iniciativa do Conselho de Cooperação do Golfo e reconhece inteiramente o papel de mediador que 
este pode desempenhar. O Conselho insta o Presidente Ali Abdallah Saleh a tomar imediatamente 
medidas concretas que possibilitem uma transição política credível e pacífica no Iémen."
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Barém

O Conselho adoptou as seguintes conclusões:

"O Conselho reitera a sua extrema preocupação com a grave situação no Barém e com a ausência de 
progressos concretos no sentido de um diálogo que dê resposta às legítimas preocupações do povo 
baremita.    

O Conselho está igualmente preocupado com a prisão daqueles que exercem o seu legítimo direito à 
liberdade de expressão. As pessoas que foram detidas por se terem exprimido pacificamente devem 
ser libertadas de imediato. O Governo e as forças de segurança têm o dever inequívoco de respeitar 
plenamente os direitos humanos e as liberdades fundamentais de toda a população, sem 
discriminações, e de fazer cumprir as normas internacionais neste domínio. O Conselho incentiva as 
autoridades a investigarem de forma aprofundada todos os acontecimentos recentes que provocaram 
mortos e feridos. 

O Conselho apela a todas as partes para que dêem rapidamente passos concretos e significativos que 
permitam lançar um diálogo construtivo e conducente a reformas efectivas."



12.IV.2011

8741/11 12

PT

Costa do Marfim

O Conselho debateu a situação na Costa do Marfim, tendo adoptado as seguintes conclusões:

"1. Na sequência da detenção de Laurent Gbagbo, a UE congratula-se com a declaração do 
Presidente Ouattara de que tenciona prosseguir uma política de reconciliação e de reconstrução na 
Costa do Marfim. Apela a todas as partes para que renunciem imediatamente a quaisquer novos 
actos de violência e de intimidação. A UE salienta a necessidade de uma plena cooperação com as 
autoridades legítimas para que sejam rapidamente restabelecidas a lei e a ordem em todo o país. É 
imperativo criar o mais rapidamente possível condições que permitam a todos os cidadãos, sem ter 
medo e sem ser objecto de assédio, regressar às suas casas e ao trabalho e retomar a vida normal em 
paz e segurança. A UE reitera o seu apoio à criação dessas condições e à restauração da harmonia 
social e política. Trata-se de uma oportunidade histórica.

2. A UE saúda o empenhamento do Presidente Ouattara em conseguir a reconciliação nacional. 
Está pronta a apoiar os trabalhos da proposta Comissão para a Verdade e Reconciliação, e encoraja 
o Presidente Ouattara  a formar um governo inclusivo, com um amplo apoio e que seja 
representativo de todas as regiões e de todas as tendências políticas no país. O processo de 
reconciliação lançará os alicerces para a recuperação do país. Para tal, a UE reconhece a 
importância do desarmamento, da desmobilização e da reintegração, bem como da reforma do 
sector da segurança. Insta a Comissão Internacional de Inquérito sobre as violações dos direitos 
humanos, criada pelo Conselho dos Direitos do Homem das Nações Unidas em 25 de Março
de 2011, a investigar as alegações sobre tais violações da forma mais rápida e aprofundada possível.  
Tal como já repetidamente afirmado pela UE em anteriores ocasiões, todos os que forem 
considerados responsáveis por tais crimes devem responder pelos seus actos.  Neste contexto, 
congratula-se com o compromisso assumido pelo Presidente Ouattara de combater a impunidade e 
de apoiar os trabalhos da Comissão Internacional. Não se pode permitir que a impunidade ponha em 
causa o restabelecimento da confiança dos cidadãos no governo e nas forças de segurança.

3. A UE considera que a posição unitária da comunidade internacional tem sido crucial para a 
resolução da crise. Reconhece a unidade de intenções demonstrada pela Comunidade Económica 
dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), a União Económica e Monetária da África Ocidental 
(UEMAO) e a União Africana (UE). Também as Nações Unidas (ONU) têm desempenhado um 
papel particularmente determinante.  A UE congratula-se com o papel essencial e constante que a 
Operação da ONU na Costa do Marfim (UNOCI) está a desempenhar, com a colaboração da força 
francesa "Licorne", na protecção da população civil na Costa do Marfim em consonância com o seu 
mandato e com a resolução 1975 do Conselho de Segurança da ONU.
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4. A UE afirma a sua disponibilidade para apoiar a rápida reconstrução económica do país. A 
fim de contribuir para o relançamento da economia da Costa do Marfim e em resposta ao pedido 
feito publicamente pelo Presidente Ouattara, o Conselho decidiu levantar, com efeitos imediatos, as 
medidas restritivas sobre os portos de Abidjan e de San Pedro, a Société Ivoirienne de Raffinage e o
Comité de Gestion de la Filière Café-Cacao. Em consulta ao governo da Costa do Marfim, irá 
estudar a possibilidade de levantar outras medidas por forma a adaptar-se à evolução da situação. A 
UE está a preparar, em consulta ao Governo da Costa do Marfim e recorrendo a todos os 
instrumentos de que dispõe, um conjunto global de medidas de recuperação. Irá retomar o mais 
rapidamente possível a integralidade dos seus programas de ajuda ao desenvolvimento e analisar a 
possibilidade de disponibilizar, através do desembolso rápido, alguma ajuda para fazer face às 
necessidades imediatas. 

5. A UE continua seriamente preocupada com a situação humanitária no país e com as suas 
repercussões nos países vizinhos, em particular na Libéria. Irá trabalhar em estreita colaboração 
com a ONU e outras agências internacionais a fim de minorar o sofrimento das pessoas deslocadas 
pelo conflito ou que precisam de bens de primeira necessidade no local onde vivem. Para além dos 
30 milhões de euros já concedidos pela Comissão e das contribuições bilaterais dos Estados-
-Membros, a UE compromete-se a prestar mais ajuda humanitária se for necessário. É essencial 
garantir um espaço humanitário seguro para que a ajuda humanitária possa ser prestada de forma 
urgente e eficaz 

6. A UE lamenta profundamente a perda inútil de vidas humanas e a destruição da 
prosperidade económica provocadas pela actual crise. É importante, não só para a Costa do Marfim, 
mas também para toda a região, que a restauração de um governo responsável permita ao país
reencontrar a estabilidade, a paz e a prosperidade, para se poder reconstruir as vidas destroçadas, 
reunificar as famílias e retomar uma vida normal. A UE continuará a colaborar com todos os países 
da região para reduzir a pobreza, estimular o crescimento e apoiar um governo responsável e o 
respeito pelos direitos humanos."

Em 8 de Abril, o Conselho levantou o congelamento de bens imposto aos portos de Abidjan e de 
San Pedro, à Société Ivoirienne de Raffinage e ao Comité de Gestion de la Filière Café-Cacao. A 
decisão e o regulamento são publicados no Jornal Oficial da UE hoje.

Regulamento de Execução (EU) n.º 348/2011 do Conselho, de 8 de Abril de 2011, que dá execução 
ao Regulamento (CE) n. ° 560/2005 que institui certas medidas restritivas específicas contra 
determinadas pessoas e entidades a fim de ter em conta a situação na Costa do Marfim

Decisão de Execução 2011/230/PESC do Conselho, de 8 de Abril de 2011, que dá execução à 
Decisão 2010/656/PESC que renova as medidas restritivas contra a Costa do Marfim
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PPMO

O Conselho debateu o processo de paz no Médio Oriente, tendo em vista a próxima reunião 
internacional do Comité de Ligação Ad Hoc (AHLC), a realizar em Bruxelas em 13 de Abril sob os 
auspícios da Alta Representante.

A Alta Representante informou o Conselho de que não era possível organizar uma reunião do 
Quarteto esta semana dado ser necessário mais tempo para consultas. Salientou que o Quarteto 
continuava plenamente empenhado em ajudar as partes a realizarem progressos em favor da paz e 
que estes esforços eram mais urgentes do que nunca. 

Bielorrússia

O Conselho debateu a situação na Bielorrússia e a situação dos presos políticos. O Conselho 
continuará a avaliar a situação no país e a estudar a eventualidade de novas medidas.

A Alta Representante informou também os Ministros sobre a sua recente declaração de 
condolências às famílias das vítimas da explosão no metropolitano de Minsk. Este trágico 
acontecimento não deve servir de desculpa para o aumento da repressão.

Serviço Europeu para a Acção Externa

A Alta Representante fez uma breve apresentação do Serviço Europeu para a Acção Externa. O 
Conselho voltará a esta questão numa próxima reunião. 

DIVERSOS

Quirguistão

Na rubrica "Diversos", o Ministro Lituano abordou a situação no Quirguistão, tendo assinalado as 
tensões étnicas e o risco de que se desenvolva um conflito prolongado.

Afeganistão

Na rubrica "Diversos", o Ministro Sueco apresentou um relatório sobre a sua recente visita ao 
Afeganistão e solicitou que o Conselho realizasse um debate sobre o Afeganistão antes do Verão.
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OUTROS PONTOS APROVADOS

POLÍTICA EXTERNA E DE SEGURANÇA COMUM

Birmânia/Mianmar

O Conselho adoptou as seguintes conclusões:

"1. O Conselho recorda o apoio incondicional da UE ao povo da Birmânia/Mianmar. A UE 
reconhece as consideráveis carências a nível do desenvolvimento do país e salienta o continuado 
aumento do financiamento da assistência para melhorar a sua situação social e económica.

2. O Conselho recorda ainda a declaração da Alta Representante sobre as eleições na 
Birmânia/Mianmar, lamentando que estas não tenham sido livres, justas nem inclusivas, e que, em 
muitos aspectos, não tenham sido compatíveis com as normas internacionalmente aceites. O 
Governo, que acaba de assumir funções, e as novas estruturas institucionais poderão criar as 
condições para uma mudança pacífica e para um maior pluralismo. O Governo deve agora assumir a 
responsabilidade por uma transição pacífica para a democracia e pelo respeito dos direitos humanos 
e das liberdades fundamentais. A este respeito, a UE reitera o seu apelo a uma libertação 
incondicional de todos os que se encontram detidos em razão das suas convicções políticas. A UE 
observará com particular atenção as políticas adoptadas pelo novo Governo para garantir à 
população os serviços sociais de base, desenvolver a economia e reduzir a pobreza. O Conselho 
apela ao lançamento de um diálogo inclusivo com a oposição política no seio do Parlamento 
nacional e das Assembleias regionais e com outras partes interessadas, incluindo Daw Aung San 
Suu Kyi e a Liga Nacional para a Democracia, bem como com vários grupos étnicos.

3. Nas actuais circunstâncias, a UE considera necessário renovar as medidas restritivas por um 
período de doze meses. No entanto, ao fazê-lo a UE reitera a sua disponibilidade para incentivar e 
responder a melhorias na governação e ao alcance de progressos, na esperança de que um carácter 
civil mais marcado do Governo irá contribuir para o desenvolvimento bem necessário de novas 
políticas. A aplicação da proibição de vistos e do congelamento de bens será suspensa para certos 
membros civis do Governo, incluindo o Ministro dos Negócios Estrangeiros enquanto interlocutor 
essencial, por um período de um ano, sob reserva de uma reapreciação permanente. A proibição de 
visitas de alto nível ao país será também levantada, na perspectiva do acesso a níveis superiores do 
Governo e a membros fundamentais da oposição. A UE irá avaliar o novo Governo pelos seus 
actos, e irá reapreciar o conjunto de medidas restritivas em conformidade.
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4. Ao decidir adoptar esta abordagem, a UE escutou atentamente um vasto leque de intervenientes, 
incluindo a sociedade civil, os grupos da oposição, os membros da ASEAN e os parceiros regionais 
e internacionais. A União Europeia reitera a sua disponibilidade para desenvolver um diálogo de 
alto nível com as novas instituições e com elementos de todos os sectores da oposição, incluindo 
Daw Aung San Suu Kyi. A UE está também disponível para reforçar o seu diálogo com a ASEAN e 
com outros vizinhos regionais da Birmânia/Mianmar. Neste contexto, o Conselho realçou a 
necessidade de mobilizar, logo que possível, a missão de alto nível e exprimiu o seu firme apoio à 
prossecução dos trabalhos conduzidos pelo Enviado Especial da UE, Piero Fassino, convidando as 
novas autoridades a cooperarem com ele. A UE continua a analisar as possibilidades de reforçar a 
sua presença institucional no país, atendendo às necessidades da Birmânia/Mianmar em termos de 
desenvolvimento. 

5. A UE congratula-se com a adopção da Resolução A/HRC/16/L.11 do Conselho dos Direitos do 
Homem da ONU, incluindo o seu apelo para que seja posto fim à impunidade das violações dos 
direitos humanos com a atenção apropriada das Nações Unidas, e exorta as autoridades da 
Birmânia/Mianmar a darem-lhe cumprimento em total cooperação com o Relator Especial sobre a 
Situação dos Direitos Humanos em Mianmar."

O Conselho adoptou uma decisão que renova as medidas restritivas da UE por mais um ano, 
de 1 de Maio de 2011 a 30 de Abril de 2012. 

A fim de encorajar os progressos futuros na governação civil e no reforço da democracia e do 
respeito pelos direitos humanos, as medidas restritivas deverão ficar suspensas por doze meses em 
relação aos novos membros do Governo que não pertençam às forças armadas ou que sejam 
essenciais para o processo de diálogo com a comunidade internacional na prossecução dos 
interesses da União Europeia. 

A suspensão das deslocações à Birmânia/Mianmar para encontros bilaterais governamentais de alto 
nível será levantada a partir de 1 de Maio de 2012, de modo a incentivar o diálogo com as partes 
relevantes do país.

A decisão será publicada no Jornal Oficial das Comunidades Europeias na quinta-feira, 14 de Abril
de 2011.
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Irão

O Conselho deu seguimento ao acordo político alcançado na sua reunião de Março, tendo imposto 
medidas restritivas autónomas da UE (congelamento de bens e proibição de vistos) a 32 pessoas 
consideradas responsáveis por graves violações dos direitos humanos no Irão.

Estas medidas fazem parte da dupla política da UE de sancionar as violações dos direitos humanos e 
de procurar um compromisso sobre a temática dos direitos humanos sempre que possível.

A decisão e o regulamento serão publicados no Jornal Oficial na quinta-feira, 14 de Abril de 2011.

Conselho de Cooperação do Golfo

O Conselho adoptou a posição da UE sobre o projecto de comunicado conjunto e o projecto de 
ordem do dia para o Conselho Conjunto UE-CCG e a Reunião Ministerial que terão lugar em Abu 
Dhabi em 20 de Abril de 2011.

República da Moldávia – Participação em programas da UE

O Conselho aprovou a celebração de um Protocolo ao Acordo de Parceria e Cooperação 
UE-Moldávia sobre as condições-quadro que regem a participação deste país em programas da UE 
(10496/10).

Palestina – Acordo Euro-Mediterrânico

O Conselho autorizou a assinatura de um acordo com a Autoridade Palestiniana da Cisjordânia e da 
Faixa de Gaza, com vista a estabelecer uma maior liberalização das trocas comerciais de produtos 
agrícolas e da pesca, e que altera o Acordo provisório de Associação UE-Organização de Libertação 
da Palestina sobre Comércio e Cooperação em benefício da Autoridade Palestiniana da Cisjordânia 
e da Faixa de Gaza (7767/11). 

O texto do acordo (7769/11) será transmitido ao Parlamento Europeu para aprovação com vista à 
sua futura celebração.


