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Principalele rezultate ale Consiliului

Consiliul a discutat situația din Côte d'Ivoire, în urma arestării lui Laurent Gbagbo, și a adoptat 
concluzii în care salută declarația președintelui Ouattara în care acesta își afirmă intenția de a 
duce o politică de reconciliere și de reconstrucție. În vederea sprijinirii relansării economiei în 
Côte d'Ivoire, Consiliul a eliminat măsurile restrictive impuse porturilor Abidjan și San Pedro, 
Societății Ivoriene de Rafinare și Comitetului de gestionare a filierei de cafea și cacao și va avea în 
vedere eliminarea altor măsuri pentru a reflecta schimbarea situației.

Miniștrii au discutat în detaliu situația politică din vecinătatea sudică a UE, axându-se pe situația 
din Libia și inclusiv din Siria, Yemen și Bahrain. Consiliul a adoptat concluzii referitoare la 
fiecare dintre aceste patru țări. De asemenea, Consiliul a revizuit sancțiunile impuse Libiei și a 
prelungit, în special, înghețarea activelor impusă Libiei de către UE cu privire la o serie de entități, 
inclusiv entități din sectorul petrolului și al gazelor, precum și pentru unele persoane.

Consiliul a purtat un schimb de opinii privind procesul de pace din Orientul Mijlociu, în vederea 
reuniunii internaționale a Comitetului ad-hoc de legătură, care urmează să fie găzduită de către 
Înaltul Reprezentant, la 13 aprilie, la Bruxelles.

Consiliul a adoptat concluzii și măsuri restrictive cu privire la Birmania/Myanmar.
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1 � În cazul în care Consiliul a adoptat în mod formal declarații, concluzii sau rezoluții, acest lucru este indicat 
în spațiul destinat titlului punctului vizat, iar textul este încadrat de ghilimele.

 � Documentele a căror referință este menționată în text sunt disponibile pe site-ul Consiliului, și anume 
http://www.consilium.europa.eu.

 � Acele acte adoptate care conțin declarații destinate procesului-verbal al Consiliului și care pot fi făcute 
publice sunt marcate cu un asterisc; aceste declarații sunt disponibile pe site-ul Consiliului sau pot fi 
obținute de la Biroul de presă.
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PARTICIPANȚI

Înaltul Reprezentant
Dna Catherine ASHTON Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și 

politica de securitate 

Belgia:
Dl Steven VANACKERE Viceprim-ministru și Ministrul Afacerilor Externe și 

Reformelor Instituționale

Bulgaria:
Dl Nickolai MLADENOV Ministrul Afacerilor Externe

Republica Cehă:
Dl Karel SCHWARZENBERG Viceprim-ministru și Ministrul Afacerilor Externe

Danemarca:
Dna Lene ESPERSEN Ministrul Afacerilor Externe

Germania:
Dl Guido WESTERWELLE Vicecancelar și Ministrul Federal al Afacerilor Externe

Estonia:
Dl Urmas PAET Ministrul Afacerilor Externe

Irlanda:
Dl Eamonn GILMORE Tánaiste și Ministrul Afacerilor Externe și Comerțului 

Grecia:
Dl Dimitris DROUTSAS Ministrul Afacerilor Externe

Spania:
Dl Diego LÓPEZ GARRIDO Secretar de Stat pentru Uniunea Europeană

Franța:
Dl Alain JUPPÉ Ministru de Stat, Ministrul Afacerilor Externe și Europene

Italia:
Dl Franco FRATTINI Ministrul Afacerilor Externe

Cipru:
Dl Markos KYPRIANOU Ministrul Afacerilor Externe

Letonia: 
Dl Ģirts Valdis KRISTOVSKIS Ministrul Afacerilor Externe

Lituania:
Dl Audronius AŽUBALIS Ministrul Afacerilor Externe

Luxemburg:
Dl Jean ASSELBORN Viceprim-ministru și Ministrul Afacerilor Externe și 

Imigrației 

Ungaria:
Dl János MARTONYI Ministrul Afacerilor Externe

Malta:
Dl Tonio BORG Viceprim-ministru și Ministrul Afacerilor Externe

Țările de Jos:
Dl Tom DE BRUIJN Reprezentant permanent

Austria:
Dl Michael SPINDELEGGER Ministrul Federal al Afacerilor Europene și Internaționale

Polonia:
Dl Radosław SIKORSKI Ministrul Afacerilor Externe

Portugalia:
Dl Luis AMADO Ministru de Stat, Ministrul Afacerilor Externe

România:
Dl Teodor BACONSCHI Ministrul Afacerilor Externe
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Slovenia:
Dl Samuel ŽBOGAR Ministrul Afacerilor Externe

Slovacia:
Dna Milan JEZOVICA Secretar de Stat la Ministerul Afacerilor Externe

Finlanda:
Dl Alexander STUBB Ministrul Afacerilor Externe

Suedia:
Dl Carl BILDT Ministrul Afacerilor Externe

Regatul Unit:
Dl William HAGUE Ministru Principal, Ministrul Afacerilor Externe și 

Commonwealth-ului

Comisie:
Dl Štefan FÜLE Membru
Dl Andris PIEBALGS Membru
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PUNCTE DEZBĂTUTE

Vecinătatea sudică

În cursul dejunului, miniștrii au discutat în detaliu situația politică din vecinătatea sudică a UE, 
axându-se pe situația din Libia și inclusiv din Bahrain, Siria și Yemen. 

Libia

Consiliul a adoptat următoarele concluzii:

„1. Consiliul a salutat eforturile depuse de comunitatea internațională pentru a asigura punerea în 
aplicare a rezoluțiilor Consiliului de Securitate al ONU (RCSONU) 1970 și 1973 în Libia. 
Reamintind necesitatea unei colaborări strânse între toți partenerii internaționali, Consiliul a 
salutat conferința privind Libia care a avut loc la Londra la 29 martie și crearea Grupului de 
contact pentru Libia. Crearea acestui grup și celelalte măsuri prezentate în cadrul conferinței 
asigură o platformă importantă pentru coordonarea eforturilor comunității internaționale.
Consiliul a afirmat că așteaptă cu nerăbdare prima reuniune a Grupului de contact care va avea 
loc la Doha la 13 aprilie. Uniunea Europeană este dispusă să-și intensifice eforturile, în 
conformitate cu RCSONU 1973, pentru a promova o soluție politică în strânsă colaborare cu 
ONU, Liga Statelor Arabe, Uniunea Africană și alți parteneri relevanți. 

2. Consiliul a solicitat încetarea imediată și veritabilă a focului. Consiliul a reiterat solicitarea sa 
adresată colonelului Qadhafi de a se retrage imediat de la putere. Încă o dată, a condamnat 
refuzul regimului libian de a respecta RCSONU 1970 și 1973. Consiliul și-a reiterat solicitarea 
adresată regimului libian privind încetarea violenței împotriva cetățenilor și respectarea deplină 
a drepturilor omului. De asemenea, a solicitat respectarea în întregime a legislației umanitare 
internaționale și în special protecția civililor. În această privință, Consiliul a luat act de 
importanța cooperării cu Curtea Penală Internațională și a salutat decizia Curții Africane a 
Drepturilor Omului și Popoarelor din 25 martie.

3. Persoanele care lucrează în cadrul regimului trebuie să aleagă între a continua să se asocieze cu 
reprimarea brutală a poporului libian de către colonelul Qadhafi și a depune eforturi pentru a 
susține o tranziție ordonată, asigurată de către libieni, către democrație, prin intermediul unui 
dialog amplu în interesul securității și al prosperității întregului popor libian. Ar trebui 
asigurate unitatea și integritatea teritorială a Libiei. Consiliul a luat act de documentul 
Consiliului național de tranziție interimar, „O viziune asupra unei Libii democratice“, care este 
considerat o contribuție la procesul de tranziție.



12.IV.2011

8741/11 8

RO

4. Consiliul și-a exprimat deosebita preocupare față de situația umanitară gravă din Libia și de la 
frontierele acesteia. Acesta a luat act de riscul deteriorării în continuare a situației din cauza 
deplasărilor forțate și a fluxurilor migratoare rezultate în urma conflictului. Consiliul a 
reamintit, în special, obligația de a asigura accesul neîngrădit la ajutorul umanitar. Consiliul a 
salutat rolul Secretarului General al ONU în coordonarea asistenței umanitare. UE este, de 
asemenea, hotărâtă să contribuie în continuare în mod activ la activitățile umanitare care 
vizează poporul libian și se arată pregătită să-și intensifice eforturile în această privință, în 
coordonare cu ONU și alte organizații relevante.

5. UE a hotărât că, dacă Oficiul pentru coordonarea afacerilor umanitare al ONU îi va solicita, va 
desfășura o operație PSAC, „EUFOR Libia“, pentru a sprijini asistența umanitară din regiune, 
cu deplina respectare a principiilor care reglementează acțiunea umanitară, în special 
imparțialitatea și neutralitatea. În acest scop, UE a numit un comandant al operației și a 
desemnat un stat major la Roma. Consiliul l-a însărcinat pe comandantul operației să continue 
de urgență planificarea, în strânsă cooperare și complementaritate cu ONU, NATO și cu 
ceilalți factori pentru ca UE să poată reacționa rapid la evoluțiile legate de situația umanitară și 
de securitate. Ca parte a pregătirilor, UE este pregătită să analizeze ofertele de contribuții 
venite din partea țărilor terțe, inclusiv a țărilor din regiune, la invitația COPS.

6. Reamintind concluziile Consiliului European din 24-25 martie și concluziile Consiliului 
Justiție și Afaceri Interne din 11-12 aprilie, UE și statele sale membre sunt pregătite să își 
demonstreze solidaritatea concretă față de statele membre vizate direct de mișcările migratorii 
și să asigure sprijinul necesar pe măsură ce situația evoluează. 

7. Consiliul a adoptat astăzi măsuri restrictive suplimentare, inclusiv în sectorul petrolului și al 
gazelor, împotriva regimului și, dacă va fi necesar, va lua măsuri suplimentare pentru a 
împiedica finanțarea în continuare a regimului. În acest context, Consiliul și statele membre 
vor continua să priveze în totalitate regimul de orice finanțări provenite din exporturile de 
petrol și gaze.

8. Consiliul a subliniat că UE este dispusă să sprijine Libia pe termen mai lung și să joace un rol 
principal în sprijinirea stabilizării, construirea unui stat constituțional democratic, dezvoltarea 
statului de drept și sprijinirea societății civile.“

Consiliul a adoptat acte legislative care prevăd prelungirea înghețării activelor stabilită în mod 
autonom de către UE pentru o serie de entități, inclusiv entități din sectorul petrolului și al gazelor, 
precum și pentru unele persoane.

De asemenea, a eliminat o persoană de pe listele UE de persoane care fac obiectul restricțiilor de 
călătorie și înghețării activelor.

Decizia și regulamentul adoptate astăzi vor fi publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene joi, 
14 aprilie 2011.
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Siria

Consiliul a adoptat următoarele concluzii:

„1. Consiliul este extrem de preocupat de situația din Siria. Consiliul deplânge numeroasele pierderi 
de vieți omenești cauzate de violențele persistente, condamnă cu fermitate utilizarea forței de 
către forțele de securitate împotriva demonstranților pașnici și îndeamnă autoritățile să dea 
dovadă de reținere. Consiliul solicită eliberarea imediată a persoanelor arestate în urma 
demonstrațiilor pașnice. Consiliul face apel la autoritățile siriene să demareze anchete în ceea ce 
privește uciderea unor protestatari și să îi aducă pe cei răspunzători în fața justiției în cadrul unor 
procese echitabile și transparente.

2. Consiliul face apel la autoritățile siriene să răspundă urgent cererilor legitime ale poporului sirian, 
inclusiv prin ridicarea stării de urgență. Consiliul subliniază importanța unui program de reformă 
politică clar și credibil și că intenția anunțată cu privire la unele reforme politice trebuie să fie 
mai ambițioasă și susținută de un calendar concret de punere în aplicare. Consiliul ia act de 
numirea unui nou prim-ministru și așteaptă cu interes formarea unui nou guvern care să lanseze 
urgent reformele necesare. 

3. Consiliul ia act de anunțarea înființării mai multor comisii de revizuire a legislației și se așteaptă 
ca acestea să prezinte propuneri concrete pentru un guvern de uniune, deschis și reprezentativ. 
Autoritățile siriene trebuie să își onoreze angajamentele internaționale în ceea ce privește 
asigurarea respectării drepturilor omului și a libertăților fundamentale, inclusiv a libertății de 
întrunire, de expresie și a libertății mass-media. Consiliul face apel la autoritățile siriene să îi 
elibereze fără întârziere pe toți prizonierii politici și pe apărătorii drepturilor omului. 

4. Consiliul va monitoriza îndeaproape evenimentele și este pregătit să își revizuiască politicile în 
ceea ce privește Siria după cum va fi necesar, inclusiv prin sprijinirea unui proces autentic de 
reformă, de îndată ce acesta va fi lansat.“
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Yemen

Consiliul a adoptat următoarele concluzii:

„Consiliul își reafirmă profunda îngrijorare cu privire la înrăutățirea situației din Yemen. Acesta 
condamnă cu fermitate noul val de violență și represiune împotriva manifestanților pașnici și 
deplânge profund pierderea de noi vieți omenești. De asemenea, reafirmă că protestele trebuie 
tratate în mod pașnic.

Consiliul îndeamnă autoritățile yemenite să își asume responsabilitatea de a respecta și proteja 
drepturile omului și libertățile fundamentale ale tuturor persoanelor, inclusiv libertatea de 
exprimare, pentru a asigura siguranța tuturor și a preveni o nouă vărsare de sânge. Consiliul și 
statele membre subliniază faptul că își vor revizui în permanență întreaga serie de politici în ceea ce 
privește Yemenul, în funcție de evoluția situației.

Uniunea Europeană solicită o anchetă completă și independentă asupra tuturor evenimentelor 
recente care au dus la vătămare corporală și la pierderea de vieți omenești. Cei care se fac 
răspunzători trebuie să dea seama de acțiunile lor și să fie aduși în fața justiției.

Consiliul invită din nou guvernul Yemenului și toate părțile să se angajeze fără întârziere într-un 
dialog constructiv, cuprinzător și favorabil incluziunii cu partidele aflate în opoziție și cu tineretul. 
UE se arată pregătită să sprijine acest proces. În această privință, Consiliul salută inițiativa 
Consiliului de Cooperare al Golfului și recunoaște pe deplin rolul de mediator pe care îl poate juca 
CCG. Consiliul îl îndeamnă pe Președintele Saleh să ia fără întârziere măsuri concrete care să 
permită o tranziție politică pașnică și credibilă în Yemen.“
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Bahrein

Consiliul a adoptat următoarele concluzii:

„Consiliul își reiterează profunda îngrijorare cu privire la situația din Bahrein și la lipsa oricăror 
progrese vizibile pe calea dialogului care ar trebui să abordeze preocupările legitime ale întregului 
popor din Bahrein. 

De asemenea, Consiliul este îngrijorat cu privire la arestarea celor care își exercită dreptul legitim la 
libertatea de exprimare. Persoanele care au fost reținute pentru că s-au exprimat în mod pașnic ar 
trebui imediat eliberate. Guvernul și forțele de securitate au datoria clară de a respecta pe deplin 
drepturile omului și libertățile fundamentale ale tuturor persoanelor, fără discriminare, precum și de 
a menține standardele internaționale în această privință. Consiliul încurajează autoritățile să 
investigheze în continuare evenimentele recente care au dus la vătămare corporală și la pierderi de 
vieți omenești.

Consiliul îndeamnă toate părțile să ia măsuri concrete și substanțiale pentru a permite demararea 
unui dialog constructiv care să ducă la reforme reale.“
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Côte d’Ivoire

Consiliul a discutat situația din Côte d'Ivoire și a adoptat următoarele concluzii:

„1. În urma arestării lui Laurent Gbagbo, UE salută declarația președintelui Ouattara în care 
acesta își afirmă intenția de a duce o politică de reconciliere și de reconstrucție în Côte d'Ivoire. UE 
îndeamnă toate părțile să se abțină fără întârziere de la orice acte de violență sau de intimidare. UE 
subliniază necesitatea cooperării depline cu autoritățile legitime în vederea restabilirii rapide a legii 
și ordinii în întreaga țară. Este deosebit de important să se creeze cât mai curând posibil condițiile 
necesare pentru ca toți cetățenii să se poată întoarce, fără teamă sau hărțuire, la casele și la locurile 
lor de muncă și să își reia o viață normală în pace și securitate. UE se angajează să sprijine crearea 
acestor condiții și restabilirea armoniei sociale și politice. Ne aflăm în fața unei ocazii istorice.

2. UE salută angajamentul președintelui Ouattara de a înfăptui reconcilierea națională. UE este 
pregătită să sprijine activitatea Comisiei pentru Adevăr și Reconciliere propusă și îl încurajează pe 
președintele Ouattara să alcătuiască un guvern de largă reprezentare care să acopere toate regiunile 
și întregul spectru politic din țară. Procesul de reconciliere va pune bazele redresării țării. În acest 
scop, UE recunoaște importanța dezarmării, demobilizării și reintegrării (DDR) și a reformei 
sectorului de securitate. Acesta îndeamnă Comisia internațională de anchetă în materie de încălcare 
a drepturilor omului instituită de Consiliul pentru Drepturile Omului al ONU la 25 martie 2011, să 
cerceteze acuzațiile de astfel de încălcări, cât de repede și de amănunțit cu putință. După cum a 
afirmat UE în mod repetat cu alte ocazii, toți cei care au fost identificați drept responsabili pentru 
astfel de crime trebuie trași la răspundere pentru faptele pe care le-au comis. În acest context, UE 
salută angajamentul președintelui Ouattara de a combate impunitatea și de a sprijini lucrările 
comisiei internaționale. Nu se poate permite ca impunitatea să submineze restabilirea încrederii 
publice în guvern și în forțele de securitate.

3. UE consideră că poziția unitară a comunității internaționale a fost esențială pentru 
soluționarea crizei. Aceasta recunoaște unitatea de scop demonstrată de Comunitatea Economică a 
Statelor Vest-Africane (ECOWAS), de Uniunea Economică și Monetară Vest-Africană (WAEMU) 
și de Uniunea Africană (UA). Organizația Națiunilor Unite (ONU) a jucat, de asemenea, un rol 
fundamental. UE salută rolul esențial și permanent al operației ONU în Côte d'Ivoire (UNOCI), 
sprijinită de forța franceză „Licorne“, în protejarea populației civile din Côte d'Ivoire în 
conformitate cu mandatul său și cu rezoluția 1975 a Consiliului de Securitate al ONU.
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4. UE își afirmă disponibilitatea de a sprijini restructurarea economică rapidă a țării. În vederea 
asistării relansării economiei în Côte d’Ivoire și ca răspuns la cererea publică a președintelui 
Ouattara, Consiliul a decis să elimine, cu efect imediat, măsurile restrictive impuse porturilor 
Abidjan și San Pedro, Societății Ivoriene de Rafinare și Comitetului de gestionare a filierei de cafea 
și cacao. În consultare cu guvernul din Côte d'Ivoire, UE va examina eliminarea altor măsuri pentru 
a reflecta schimbarea situației. UE pregătește un pachet de redresare cuprinzător, în consultare cu 
guvernul președintelui Ouattara, utilizând întreaga sa gamă de instrumente. Își va relua programele 
de asistență pentru dezvoltare de îndată ce acest lucru va fi posibil și va examina posibilitatea 
furnizării unei asistențe cu decontare rapidă pentru a răspunde necesităților imediate. 

5. UE este în continuare profund preocupată de situația umanitară a țării și de impactul acesteia 
asupra țărilor învecinate, îndeosebi Liberia. UE va colabora strâns cu ONU și cu alte agenții 
internaționale pentru a ușura suferința celor strămutați în urma conflictului sau care au nevoie de 
provizii esențiale acolo unde locuiesc. Pe lângă cele 30 de milioane EUR deja furnizate de Comisie 
și prin contribuțiile statelor membre la nivel bilateral, UE se angajează să ofere asistență umanitară 
suplimentară, după cum este necesar. Este esențial să se asigure un spațiu umanitar sigur pentru 
furnizarea urgentă și eficientă a ajutorului umanitar.

6. UE regretă profund pierderile inutile de vieți omenești și distrugerea prosperității economice 
care a însoțit actuala criză. Este important nu doar pentru Côte d'Ivoire, ci și pentru întreaga regiune 
ca, odată cu reinstaurarea unui guvern responsabil, această țară să își poate restabili stabilitatea, 
pacea și prosperitatea, în așa fel încât existențele zdruncinate să se poată reclădi, familiile să poate fi 
reunite și viața să își poată relua cursul firesc. UE își va continua colaborarea cu toate țările din 
regiune în vederea reducerii sărăciei, stimulării creșterii economice și sprijinirii guvernării 
responsabile și respectării drepturilor omului.“

La 8 aprilie, Consiliul a revocat înghețarea activelor în cadrul UE aplicată porturilor Abidjan și San 
Pedro, Societății Ivoriene de Rafinare și Comitetului de gestionare a filierei de cafea și cacao. 
Decizia și regulamentul sunt publicate astăzi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 348/2011 al Consiliului din 8 aprilie 2011 de punere în 
aplicare a Regulamentului (CE) nr. 560/2005 de impunere a anumitor măsuri restrictive specifice 
îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Coasta de Fildeș

Decizia de punere în aplicare 2011/230/PESC a Consiliului din 8 aprilie 2011 de punere în aplicare 
a Deciziei 2010/656/PESC de reînnoire a măsurilor restrictive impuse împotriva Côte d’Ivoire
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Procesul de pace din Orientul Mijlociu

Consiliul a discutat procesul de pace din Orientul Mijlociu, în vederea viitoarei reuniuni 
internaționale a Comitetului ad-hoc de legătură, care urmează să fie găzduită la Bruxelles de către 
Înaltul Reprezentant la 13 aprilie.

Înaltul Reprezentant a informat Consiliul că nu este posibilă organizarea reuniunii Cvartetului 
săptămâna aceasta, întrucât este nevoie de mai mult timp pentru consultări. Înaltul Reprezentant a 
subliniat că există în continuare un angajament deplin al Cvartetului pentru susținerea părților în 
direcția păcii și că acest efort este mai urgent în prezent decât oricând. 

Belarus

Consiliul a dezbătut situația din Belarus și situația prizonierilor politici. Consiliul va continua să 
evalueze situația din această țară și își va continua activitatea cu privire la variantele posibile pentru 
luarea de noi măsuri.

Înaltul Reprezentant a informat totodată miniștrii despre recenta sa declarație de condoleanțe 
adresată familiilor victimelor exploziei de la metroul din Minsk. Acest eveniment tragic nu ar trebui 
folosit ca scuză pentru intensificarea reprimării.

Serviciul European de Acțiune Externă

Înaltul Reprezentant a făcut o scurtă prezentare a Serviciului European de Acțiune Externă. 
Consiliul va reveni asupra acestui punct în cursul unei reuniuni viitoare. 

DIVERSE

Kîrgîstan

La rubrica Diverse, ministrul lituanian a ridicat problema situației din Kîrgîstan, indicând tensiunile 
etnice și riscul evoluției către un conflict prelungit.

Afganistan

La rubrica Diverse, ministrul suedez a făcut un raport al vizitei sale recente în Afganistan și a 
solicitat o dezbatere în cadrul Consiliului privind Afganistanul înainte de perioada verii.
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ALTE PUNCTE APROBATE

POLITICA EXTERNĂ ȘI DE SECURITATE COMUNĂ

Birmania/Myanmar

Consiliul a adoptat următoarele concluzii:

„1. Consiliul reamintește sprijinul ferm al UE față de poporul din Birmania/Myanmar. UE 
recunoaște considerabilele nevoi de dezvoltare ale acestei țări și subliniază creșterea actuală a 
finanțării asistenței acordate pentru îmbunătățirea condiției sociale și economice a poporului ei.

2. De asemenea, Consiliul reamintește declarația Înaltului Reprezentant privind alegerile din 
Birmania/Myanmar, exprimându-și regretul că acestea nu au fost libere, echitabile și nici generale, 
și că multe aspecte referitoare la aceste alegeri nu au fost compatibile cu standardele acceptate la 
nivel internațional. Guvernul, care și-a început de curând mandatul, împreună cu noile structuri 
instituționale, ar putea crea potențialul pentru o schimbare pașnică și un pluralism sporit. Ar trebui 
acum ca guvernul să își asume răspunderea pentru o tranziție pașnică la democrație și la respectarea 
drepturilor omului și a libertăților fundamentale. În această privință, UE își reiterează apelul pentru 
eliberarea necondiționată a tuturor celor deținuți din cauza convingerilor lor politice. UE va analiza 
cu atenție politicile adoptate de noul guvern pentru furnizarea serviciilor sociale elementare către 
populație, pentru dezvoltarea economiei și reducerea sărăciei. Consiliul solicită lansarea unui dialog 
cuprinzător cu opoziția politică din parlamentul național și din adunările regionale, cu părțile 
implicate din exterior, inclusiv cu Daw Aung San Suu Kyi și cu NLD, precum și cu diferite grupuri 
etnice.

3. În contextul actual, UE consideră necesar să reînnoiască măsurile restrictive pentru o perioadă de 
douăsprezece luni. Cu toate acestea, făcând acest lucru, UE își reiterează disponibilitatea de a 
încuraja îmbunătățirile guvernanței și progresele și de a răspunde acestora, în speranța că un 
caracter civil mai pregnant al guvernului va contribui la elaborarea noilor politici atât de necesare. 
Aplicarea interdicției de eliberare a vizelor și înghețarea bunurilor va fi suspendată în cazul 
anumitor membri civili ai guvernului, inclusiv al ministrului de externe în calitate de interlocutor 
esențial, pentru o perioadă de un an, care va face obiectul unei reexaminări continue. Interzicerea 
vizitelor la nivel înalt în această țară va fi de asemenea revocată, în așteptarea accesului la nivelurile 
înalte ale guvernului, precum și la reprezentanți-cheie ai opoziției. UE va evalua noul guvern în 
funcție de faptele sale și va reexamina în consecință setul de măsuri restrictive.
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4. Pentru a decide cu privire la această abordare, UE a ascultat cu atenție o largă categorie de părți 
implicate, inclusiv societatea civilă, grupările din opoziție, membrii ASEAN și partenerii regionali 
și internaționali. Uniunea Europeană își reiterează disponibilitatea de a dezvolta un dialog la nivel 
înalt cu noile instituții și cu reprezentanții opoziției din întregul eșalon, inclusiv cu Daw Aung San 
Suu Kyi. De asemenea, UE este pregătită să continue acest dialog cu ASEAN și cu alți vecini ai 
Birmaniei/Myanmar din regiune. În acest context, Consiliul a subliniat necesitatea de a mobiliza 
misiunea la nivel înalt cât mai curând posibil și și-a exprimat sprijinul ferm pentru activitatea în 
desfășurare a trimisului special al ONU, dl Piero Fassino, invitând noile autorități să coopereze cu 
acesta. UE continuă să analizeze oportunitățile de a-și consolida prezența instituțională în această 
țară, date fiind nevoile de dezvoltare din Birmania/Myanmar. 

5. UE salută adoptarea rezoluției A/HRC/16/L.11 a Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU, 
inclusiv îndemnul la încetarea impunității pentru încălcarea drepturilor omului, cu atenția cuvenită 
din partea Organizației Națiunilor Unite, și îndeamnă autoritățile din Birmania/Myanmar să o 
respecte, în deplină cooperare cu raportorul special privind situația drepturilor omului în Myanmar.

Consiliul a adoptat o decizie de reînnoire a măsurilor restrictive ale UE pentru încă un an, de la 
1 mai 2011 până la 30 aprilie 2012. 

În vederea încurajării progreselor viitoare în ceea ce privește guvernanța civilă și pentru a consolida 
democrația și respectarea drepturilor omului, va fi suspendată aplicarea măsurilor restrictive pentru 
o perioadă de 12 luni în ceea ce privește noii membri ai guvernului care nu au nicio afiliere cu 
armata sau care au un rol esențial în dialogul cu comunitatea internațională în scopul urmăririi 
intereselor Uniunii Europene. 

Ar trebui ca, până la 30 aprilie 2012, să se renunțe la suspendarea vizitelor bilaterale la nivel înalt în 
Birmania/Myanmar, în scopul încurajării dialogului cu părțile relevante din Birmania/Myanmar.

Decizia se va publica în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene joi, 14 aprilie 2011.



12.IV.2011

8741/11 17

RO

Iran

Consiliul a decis, în continuarea acordului politic la care s-a ajuns în cadrul reuniunii sale din 
martie, să impună măsuri restrictive autonome ale UE (înghețarea activelor și interdicția de acordare 
a vizelor) pentru 32 de persoane considerate responsabile de grave încălcări ale drepturilor omului 
în Iran.

Aceste măsuri fac parte din politica UE cu dublă abordare, care constă în sancționarea încălcărilor 
drepturilor omului și în încercarea de a obține, acolo unde este posibil, un angajament în privința 
chestiunilor legate de drepturile omului.

Decizia și regulamentul se vor publica în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene joi, 14 aprilie 2011.

Consiliul de Cooperare al Golfului

Consiliul a adoptat poziția UE privind proiectul de comunicat comun și proiectul de ordine de zi 
pentru Consiliul mixt UE-CCG și reuniunea ministerială de la Abu Dhabi, la 20 aprilie 2011.

Republica Moldova - Participarea la programele UE

Consiliul a aprobat încheierea unui protocol la Acordul de parteneriat și cooperare UE-Moldova cu 
privire la condițiile-cadru de participare ale acestei țări la programele UE (10496/10).

Palestina - Acordul euromediteranean

Consiliul a autorizat semnarea unui acord cu Autoritatea Palestiniană din Cisiordania și Fâșia Gaza 
privind liberalizarea în continuare a schimburilor comerciale cu produse agricole și pescărești, 
precum și de modificare a Acordului de asociere interimar UE-Organizația pentru Eliberarea 
Palestinei privind comerțul și cooperarea în numele Autorității Palestiniene din Cisiordania și Fâșia 
Gaza (7767/11).

Textul acordului (7769/11) va fi transmis Parlamentului European spre aprobare în vederea 
încheierii ulterioare a acordului.


