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Hlavné výsledky zasadnutia Rady

Rada v nadväznosti na zatknutie Laurenta Gbagba rokovala o situácii na Pobreží Slonoviny a 
prijala závery, v ktorých uvítala vyhlásenie prezidenta Ouattaru, že má v úmysle presadzovať 
politiku zmierenia a obnovy. Rada s cieľom pomôcť pri oživení hospodárstva Pobrežia Slonoviny 
zrušila reštriktívne opatrenia uvalené na prístavy Abidjan a San Pedro, spoločnosť Ivorian Refining 
Company a Coffee and Cocoa Trade Management Committee (riadiaci výbor pre obchod s kávou a 
kakaom) a zváži zrušenie ďalších opatrení, aby reagovala na meniace sa okolnosti.

Ministri viedli podrobnú politickú diskusiu o južnom susedstve EÚ, pričom sa zamerali na Líbyu, 
ako aj Sýriu, Jemen a Bahrajn. Rada prijala závery o každej z týchto štyroch krajín. Tiež 
preskúmala sankcie voči Líbyi a konkrétne rozšírila zmrazenie aktív uvalené na Líbyu zo strany EÚ, 
ktoré sa týka viacerých subjektov, aj v ropnom a plynárenskom sektore, a niektorých osôb.

Rada si vymenila názory na mierový proces na Blízkom východe pred medzinárodným zasadnutím 
styčného výboru ad hoc, ktoré sa bude konať pod záštitou vysokej predstaviteľky 13. apríla v 
Bruseli.

Rada prijala závery a reštriktívne opatrenia týkajúce sa Barmy/Mjanmarska.
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1 � Ak vyhlásenia, závery alebo uznesenia formálne prijala Rada, je to uvedené v nadpise príslušného bodu a 
text je vložený do úvodzoviek.

 � Dokumenty, na ktoré sa odkazuje v texte, sú sprístupnené na internetovej stránke Rady 
(http://www.consilium.europa.eu).

 � Akty prijaté s vyhláseniami do zápisnice zo zasadnutia Rady, ktoré sa môžu zverejniť, sú označené 
hviezdičkou; tieto vyhlásenia sú k dispozícii na internetovej stránke Rady alebo ich možno získať z 
tlačového úradu.
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ÚČASTNÍCI

Vysoká predstaviteľka
Catherine ASHTON vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a 

bezpečnostnú politiku

Belgicko:
Steven VANACKERE podpredseda vlády a minister pre zahraničné veci a 

inštitucionálne reformy

Bulharsko:
Nikolaj MLADENOV minister zahraničných vecí

Česká republika:
Karel SCHWARZENBERG prvý podpredseda vlády a minister zahraničných vecí

Dánsko:
Lene ESPERSEN ministerka zahraničných vecí

Nemecko:
Guido WESTERWELLE spolkový vicekancelár a minister zahraničných vecí

Estónsko:
Urmas PAET minister zahraničných vecí

Írsko:
Eamonn GILMORE podpredseda vlády (Tánaiste) a minister zahraničných vecí 

a obchodu

Grécko:
Dimitris DROUTSAS minister zahraničných vecí

Španielsko:
Diego LÓPEZ GARRIDO štátny tajomník pre Európsku úniu

Francúzsko:
Alain JUPPÉ „ministre d'Etat“, minister pre zahraničné veci a európske 

záležitosti

Taliansko:
Franco FRATTINI minister zahraničných vecí

Cyprus:
Markos KYPRIANOU minister zahraničných vecí

Lotyšsko:
Ģirts Valdis KRISTOVSKIS minister zahraničných vecí

Litva:
Audronius AŽUBALIS minister zahraničných vecí

Luxembursko:
Jean ASSELBORN podpredseda vlády a minister zahraničných vecí 

a prisťahovalectva

Maďarsko:
János MARTONYI minister zahraničných vecí

Malta:
Tonio BORG podpredseda vlády a minister zahraničných vecí

Holandsko:
Tom de BRUIJN stály predstaviteľ

Rakúsko:
Michael SPINDELEGGER spolkový minister pre európske a medzinárodné záležitosti

Poľsko:
Radosław SIKORSKI minister zahraničných vecí

Portugalsko:
Luís AMADO „Ministro de Estado“, minister zahraničných vecí
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Rumunsko:
Teodor BACONSCHI minister zahraničných vecí

Slovinsko:
Samuel ŽBOGAR minister zahraničných vecí

Slovensko:
Milan JEŽOVICA štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí

Fínsko:
Alexander STUBB minister zahraničných vecí

Švédsko:
Carl BILDT minister zahraničných vecí

Spojené kráľovstvo:
William HAGUE prvý minister, minister zahraničných vecí a záležitostí 

Britského spoločenstva národov

Komisia:
Štefan FÜLE člen
Andris PIEBALGS člen
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PREROKOVANÉ BODY

Južné susedstvo

Ministri počas obeda viedli podrobnú politickú diskusiu o južnom susedstve EÚ, pričom sa zamerali 
na situáciu v Líbyi, ako aj v Bahrajne, Sýrii a Jemene.

Líbya

Rada prijala tieto závery:

„1. Rada privítala úsilie medzinárodného spoločenstva o zabezpečenie vykonávania rezolúcií 
Bezpečnostnej rady OSN č. 1970 a 1973 v Líbyi. Pripomínajúc potrebu úzkej spolupráce 
medzi všetkými medzinárodnými partnermi Rada privítala konferenciu o Líbyi, ktorá sa 
uskutočnila 29. marca v Londýne, a zriadenie kontaktnej skupiny pre Líbyu. Vytvorenie tejto 
skupiny spoločne s ďalšími krokmi načrtnutými na konferencii predstavuje významnú 
platformu na koordináciu úsilia medzinárodného spoločenstva. Rada s nádejou očakáva prvé 
zasadnutie kontaktnej skupiny 13. apríla v Dauhe. Európska únia je pripravená v súlade s 
rezolúciou BR OSN č. 1973 zintenzívniť úsilie o nájdenie politického riešenia v úzkej 
spolupráci s OSN, Ligou arabských štátov, Africkou úniou a ďalšími relevantnými partnermi.

2. Rada vyzvala na bezodkladné a skutočné prímerie. Rada opakovane vyzvala plukovníka 
Kaddáfího, aby sa bezodkladne vzdal moci. Znova odsúdila skutočnosť, že líbyjský režim 
odmieta dodržiavať rezolúcie BR OSN č. 1970 a 1973. Opätovne vyzvala líbyjský režim, aby 
skoncoval s násilím voči občanom a v plnej miere dodržiaval ľudské práva. Rada vyzvala aj na 
plné dodržiavanie medzinárodného humanitárneho práva, a najmä na ochranu civilného 
obyvateľstva. V tejto súvislosti poznamenala, že je dôležité spolupracovať s Medzinárodným 
trestným súdom, a privítala rozhodnutie Afrického súdu pre ľudské práva a práva národov z 
25. marca.

3. Tí, ktorí spolupracujú s režimom, si musia vybrať: buď sa budú naďalej podieľať na brutálnej 
represii, ktorú voči líbyjskému ľudu uplatňuje plukovník Kaddáfí, alebo budú podporovať 
pokojný prechod k demokracii, ktorý povedú samotní Líbyjčania prostredníctvom širokého 
dialógu v záujme bezpečnosti a prosperity celého líbyjského ľudu. Mala by sa zabezpečiť 
jednota a územná celistvosť Líbye. Rada vzala na vedomie, že dočasná Rada národného 
prechodu vypracovala „Víziu demokratickej Líbye“, ktorú považuje za príspevok k procesu 
prechodu.
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4. Rada vyjadrila hlboké znepokojenie v súvislosti s vážnou humanitárnou situáciou v Líbyi a na 
jej hraniciach. Upozornila na riziko ďalšieho zhoršenia v dôsledku vysídľovania a migračných 
tokov vyplývajúcich z konfliktu. Pripomenula najmä povinnosť zabezpečiť voľný prístup 
humanitárnej pomoci. Rada privítala úlohu, ktorú pri koordinácii humanitárnej pomoci zohráva 
generálny tajomník OSN. EÚ je tiež odhodlaná naďalej aktívne prispievať k humanitárnym 
činnostiam v prospech líbyjského ľudu a je pripravená zintenzívniť úsilie v tomto smere v 
koordinácii s OSN a ďalšími relevantnými organizáciami.

5. EÚ sa rozhodla, že ak ju požiada UN OCHA, uskutoční v plnom súlade so zásadami 
humanitárnej činnosti, najmä nestrannosti a neutrality, operáciu SBOP „EUFOR Libya“ na 
podporu humanitárnej pomoci v regióne. EÚ na tento účel vymenovala veliteľa operácie a 
zriadila operačný štáb v Ríme. Rada veliteľa operácie poverila úlohou v úzkej spolupráci a 
komplementárnosti s OSN, NATO a ďalšími bezodkladne pristúpiť k ďalšiemu plánovaniu, 
aby EÚ bola schopná rýchlo reagovať na vývoj humanitárnej a bezpečnostnej situácie. V rámci 
prípravy je EÚ pripravená zvážiť ponuky tretích štátov vrátane krajín daného regiónu na 
príspevky na základe výzvy PBV.

6. Pripomínajúc závery Európskej rady z 24. a 25. marca a závery Rady pre spravodlivosť a 
vnútorné veci z 11. a 12. apríla, EÚ a jej členské štáty sú pripravené hmatateľne preukázať 
solidaritu členským štátom, ktorých sa najpriamejšie dotýkajú migračné pohyby, a poskytnúť 
nevyhnutnú podporu v závislosti od vývoja situácie.

7. Rada dnes prijala ďalšie reštriktívne opatrenia voči režimu vrátane opatrení v odvetví ropy a 
plynu, pričom podľa potreby prijme aj ďalšie opatrenia, aby sa zabránilo ďalšiemu 
financovaniu režimu. V tejto súvislosti budú Rada a členské štáty režim naďalej zbavovať 
všetkých finančných prostriedkov pochádzajúcich z vývozu ropy a zemného plynu.

8. Rada zdôraznila, že EÚ je pripravená podporovať Líbyu z dlhodobejšieho hľadiska a zohrávať 
vedúcu úlohu pri podpore stabilizácie, budovaní demokratického štátu založeného na ústave, 
rozvoji právneho štátu a podpore občianskej spoločnosti.“

Rada prijala právne predpisy, ktorými sa samostatné zmrazenie aktív zo strany EÚ rozšírilo na 
viacero subjektov, a to aj v ropnom a plynárenskom sektore, a na niektoré osoby.

Tiež vypustila meno jednej osoby zo zoznamov EÚ obsahujúcich mená osôb, na ktoré sa vzťahujú 
cestovné obmedzenia a zmrazenie aktív.

Príslušné rozhodnutie a nariadenie, ktoré sa dnes prijali, sa uverejnia v úradnom vestníku vo štvrtok 
14. apríla 2011.
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Sýria

Rada prijala tieto závery:

„1. Rada je situáciou v Sýrii mimoriadne znepokojená. Vyjadruje hlbokú ľútosť nad stratami na 
životoch v dôsledku pretrvávajúceho násilia, dôrazne odsudzuje použitie sily zo strany 
bezpečnostných zložiek proti pokojným účastníkom demonštrácií a naliehavo vyzýva orgány, 
aby zachovali zdržanlivosť. Rada vyzýva na okamžité prepustenie osôb, ktoré boli zadržané v 
súvislosti s pokojnými demonštráciami. Vyzýva sýrske orgány, aby vyšetrili príčiny úmrtia 
demonštrantov a zabezpečili, aby tí, ktorí sú za ich smrť zodpovední, sa za svoje skutky 
zodpovedali prostredníctvom spravodlivého a transparentného procesu.

2. Rada vyzýva sýrske orgány, aby urýchlene reagovali na oprávnené požiadavky sýrskych 
občanov, a to aj zrušením núdzového stavu. Zdôrazňuje význam jasného a dôveryhodného 
programu politických reforiem, pričom oznámený úmysel uskutočniť politické reformy musí byť 
ambicióznejší a musí sa opierať o konkrétny harmonogram ich vykonávania. Berie na vedomie 
vymenovanie nového predsedu vlády a so záujmom očakáva vytvorenie novej vlády, ktorá by 
mala urýchlene začať nevyhnutné reformy.

3. Rada berie na vedomie avizované vytvorenie niekoľkých výborov na účely preskúmania 
právnych predpisov, pričom očakáva, že tieto výbory vypracujú solídne návrhy vedúce k 
inkluzívnej, otvorenej a reprezentatívnej vláde. Sýrske orgány musia naďalej dodržiavať svoje 
medzinárodné záväzky týkajúce sa zabezpečenia dodržiavania ľudských práv a základných 
slobôd vrátane slobody zhromažďovania, prejavu a médií. Rada vyzýva sýrske orgány, aby 
bezodkladne prepustili všetkých politických väzňov a obhajcov ľudských práv.

4. Rada bude podrobne sledovať udalosti a je pripravená podľa potreby prehodnotiť svoje politické 
opatrenia voči Sýrii a v prípade, že sa začne skutočný proces reforiem, tento proces podporiť.“
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Jemen

Rada prijala tieto závery:

„Rada opätovne zdôrazňuje, že je mimoriadne znepokojená zhoršujúcou sa situáciou v Jemene.
Dôrazne odsudzuje novú vlnu násilia a represiu voči pokojným účastníkom demonštrácií a 
vyjadruje hlboké poľutovanie nad ďalšími stratami na životoch. Opätovne zdôrazňuje, že k 
prejavom protestu sa musí pristupovať nenásilne.

Rada vyzýva jemenské orgány, aby naďalej prejavovali svoju zodpovednosť, pokiaľ ide o 
dodržiavanie a ochranu ľudských práv a základných slobôd všetkých osôb vrátane ich slobody 
prejavu, ako aj zaručenie ich bezpečnosti a zabránenie ďalšiemu krviprelievaniu. Rada a členské 
štáty zdôrazňujú, že vzhľadom na vývoj situácie budú všetky svoje politické opatrenia voči Jemenu 
neustále prehodnocovať.

Európska únia vyzýva na plné a nezávislé vyšetrenie všetkých nedávnych udalostí, ktoré mali za 
následok straty na životoch a zranenia. Tí, ktorí nesú za uvedené udalosti zodpovednosť, sa musia 
za svoje skutky zodpovedať a musia byť postavení pred súd.

Rada opätovne vyzýva jemenskú vládu a všetky strany, aby sa bezodkladne zapojili do 
konštruktívneho, komplexného a inkluzívneho dialógu s opozičnými stranami a mládežou. EÚ je 
pripravená tento proces podporiť. V tejto súvislosti víta iniciatívu Rady pre spoluprácu v Perzskom 
zálive (GCC) a plne uznáva úlohu, ktorú GCC môže zohrávať ako sprostredkovateľ. Rada 
naliehavo vyzýva prezidenta Saleha, aby bezodkladne podnikol konkrétne kroky s cieľom umožniť 
vierohodnú a mierovú politickú transformáciu v Jemene.“



12.IV.2011

8741/11 11

SK

Bahrajn

Rada prijala tieto závery:

„Rada opätovne vyjadruje svoje vážne znepokojenie nad situáciou v Bahrajne a nad absenciou 
akéhokoľvek hmatateľného pokroku smerom k dialógu zameranému na riešenie oprávnených obáv 
všetkých Bahrajňanov.

Rada tiež vyjadrila znepokojenie nad zatýkaním osôb, ktoré uplatňujú svoje legitímne právo na 
slobodu prejavu. Osoby väznené z dôvodu, že pokojne vyjadrili svoj názor, by mali byť okamžite 
prepustené. Vláda a bezpečnostné zložky sú jednoznačne povinné v plnej miere a bez rozdielov 
rešpektovať ľudské práva a základné slobody všetkých osôb a dodržiavať v tomto ohľade 
medzinárodné normy. Rada nabáda príslušné orgány, aby pokračovali vo vyšetrovaní všetkých 
nedávnych udalostí, ktoré mali za následok stratu na životoch a zranenia.

Rada vyzýva všetky strany, aby urýchlene prijali konkrétne a zmysluplné opatrenia umožňujúce 
začatie konštruktívneho dialógu, ktorý povedie k skutočným reformám.“
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Pobrežie Slonoviny

Rada rokovala o situácii na Pobreží Slonoviny a prijala tieto závery:

„1. V nadväznosti na zatknutie Laurenta Gbagba EÚ víta vyhlásenie prezidenta Ouattaru, že má 
v úmysle presadzovať na Pobreží Slonoviny politiku zmierenia a obnovy. EÚ apeluje na všetky 
strany, aby sa bezodkladne zdržali akýchkoľvek ďalších násilností alebo zastrašovania. EÚ 
zdôrazňuje, že v plnej spolupráci s legitímnymi orgánmi je potrebné rýchlo obnoviť verejný 
poriadok v celej krajine. Je nevyhnutné čo najskôr vytvoriť podmienky, za ktorých sa budú môcť 
všetci občania bez strachu, či obťažovania vrátiť do svojich domovov a do práce a znovu žiť 
normálnym životom v pokoji a bezpečnosti. EÚ sa zaväzuje podporiť vytváranie týchto podmienok 
a obnovu sociálnej a politickej harmónie. Ide o historickú príležitosť.

2. EÚ víta odhodlanie prezidenta Ouattaru dosiahnuť národné zmierenie. Je pripravená 
podporiť prácu navrhovanej Komisie pre pravdu a zmierenie a nabáda prezidenta Ouattaru, aby 
vytvoril inkluzívnu vládu na širokom základe, ktorá bude reprezentovať všetky regióny a všetky 
politické názorové skupiny v krajine. Procesom zmierenia sa položia základy pre obnovu krajiny.
EÚ v tejto súvislosti uznáva význam odzbrojenia, demobilizácie a reintegrácie (DDR) a reformy 
sektora bezpečnosti. Naliehavo vyzýva medzinárodnú komisiu pre vyšetrovanie porušovania 
ľudských práv zriadenú Radou OSN pre ľudské práva 25. marca 2011, aby čo najrýchlejšie a 
najpodrobnejšie vyšetrila všetky obvinenia z takéhoto porušovania. Ako EÚ opakovane uviedla pri 
viacerých príležitostiach, všetky osoby, o ktorých sa preukáže, že sú zodpovedné za spáchanie 
takýchto trestných činov, musia za ne niesť zodpovednosť. V tejto súvislosti víta odhodlanie 
prezidenta Ouattaru bojovať proti beztrestnosti a podporovať prácu medzinárodnej komisie.
Nemožno dopustiť, aby beztrestnosť narúšala obnovu dôvery verejnosti vo vládu a bezpečnostné 
sily.

3. EÚ sa nazdáva, že rozhodujúcim faktorom vyriešenia krízy bol jednotný postoj 
medzinárodného spoločenstva. Oceňuje jednotu, ktorú v tejto súvislosti preukázali Hospodárske 
spoločenstvo západoafrických štátov (ECOWAS), Západoafrická hospodárska a menová únia 
(WAEMU) a Africká únia (AÚ). Osobitne významnú úlohu zohrala aj Organizácia Spojených 
národov (OSN). EÚ víta nesmierne dôležitú a pokračujúcu úlohu, ktorú pri ochrane civilného 
obyvateľstva na Pobreží Slonoviny v súlade so svojím mandátom a rezolúciou Bezpečnostnej rady 
OSN č. 1975 zohráva operácia OSN na Pobreží Slonoviny (UNOCI) s pomocou francúzskych 
ozbrojených síl v rámci operácie Licorne.
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4. EÚ potvrdzuje, že je ochotná podporiť rýchlu hospodársku obnovu krajiny. S cieľom 
pomôcť pri oživení hospodárstva Pobrežia Slonoviny a v reakcii na verejnú žiadosť prezidenta 
Ouattaru sa Rada rozhodla s okamžitou platnosťou zrušiť reštriktívne opatrenia uvalené na prístavy 
Abidjan a San Pedro, spoločnosť Ivorian Refining Company a Coffee and Cocoa Trade 
Management Committee (riadiaci výbor pre obchod s kávou a kakaom). V konzultácii s vládou 
Pobrežia Slonoviny zváži na základe vývoja situácie zrušenie ďalších opatrení. EÚ pripravuje v 
konzultácii s vládou prezidenta Ouattaru komplexný balík na účely obnovy, v ktorom využije celé 
spektrum svojich nástrojov. Čo najskôr obnoví svoje programy rozvojovej pomoci a preskúma 
možnosť poskytnutia rýchlej pomoci na splnenie aktuálnych potrieb.

5. EÚ je naďalej vážne znepokojená humanitárnou situáciou v krajine, ako aj jej vplyvom na 
susedné krajiny, najmä na Libériu. Bude úzko spolupracovať s OSN a ďalšími medzinárodnými 
agentúrami pri zmierňovaní utrpenia ľudí, ktorí boli v dôsledku konfliktu vysídlení alebo ktorí 
potrebujú základné prostriedky v mieste svojho bydliska. Popri 30 miliónoch EUR, ktoré už 
poskytla Komisia, a bilaterálnych príspevkoch členských štátov sa EÚ zaväzuje, že podľa potreby 
poskytne ďalšiu humanitárnu pomoc. Na jej urýchlené a účinné poskytovanie je však nevyhnutné 
zaistiť bezpečný humanitárny priestor.

6. EÚ vyjadruje hlboké poľutovanie nad zbytočnou stratou životov a zničením hospodárskej 
prosperity v dôsledku súčasnej krízy. Nielen pre Pobrežie Slonoviny, ale aj pre celý región je 
dôležité, aby sa po znovunastolení zodpovednej vlády obnovila v krajine stabilita, mier a prosperita, 
aby bolo možné znovu vybudovať otrasenú existenciu, znovu zjednotiť rodiny a začať opäť žiť 
normálny život. EÚ bude naďalej spolupracovať so všetkými krajinami regiónu pri znižovaní 
chudoby, podnecovaní rastu a podporovaní zodpovednej vlády a dodržiavania ľudských práv.“

Rada 8. apríla zrušila zmrazenie aktív, ktoré EÚ uvalila na prístavy Abidjan a San Pedro, 
spoločnosť Ivorian Refining Company a Coffee and Cocoa Trade Management Committee.
Príslušné rozhodnutie a nariadenie sa dnes uverejnia v Úradnom vestníku EÚ:

vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 348/2011 z 8. apríla 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie 
(ES) č. 560/2005, ktorým sa ukladajú určité osobitné obmedzujúce opatrenia namierené proti 
určitým osobám a subjektom v dôsledku situácie na Pobreží Slonoviny,

vykonávacie rozhodnutie Rady 2011/230/SZBP z 8. apríla 2011, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 
2010/656/SZBP, ktorým sa obnovujú obmedzujúce opatrenia voči Pobrežiu Slonoviny.
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Mierový proces na Blízkom východe

Rada rokovala o mierovom procese na Blízkom východe pred nadchádzajúcim medzinárodným 
zasadnutím styčného výboru ad hoc, ktoré usporiada vysoká predstaviteľka 13. apríla v Bruseli.

Vysoká predstaviteľka informovala Radu, že zasadnutie kvarteta nebolo možné usporiadať v tomto 
týždni, keďže na konzultácie treba viac času. Zdôraznila, že kvarteto je aj naďalej plne odhodlané 
pomáhať zúčastneným stranám na ceste vedúcej k mieru a že toto úsilie je v súčasnosti 
naliehavejšie ako kedykoľvek predtým.

Bielorusko

Rada rokovala o situácii v Bielorusku a o situácii tamojších politických väzňov. Rada bude naďalej 
vyhodnocovať situáciu v krajine a skúmať možnosti ďalších opatrení. 

Vysoká predstaviteľka tiež ministrov informovala, že vyjadrila sústrasť rodinám obetí výbuchu v 
metre v Minsku. Touto tragickou udalosťou by sa nemalo ospravedlňovať zintenzívňovanie represií. 

Európska služba pre vonkajšiu činnosť

Vysoká predstaviteľka predniesla krátku prezentáciu o Európskej službe pre vonkajšiu činnosť.
Rada sa k tomuto bodu vráti na nadchádzajúcom zasadnutí.

RÔZNE

Kirgizsko

V rámci bodu Rôzne litovský minister otvoril otázku situácie v Kirgizsku, pričom poukázal na 
etnické napätie a riziko vzniku zdĺhavého konfliktu.

Afganistan

V rámci bodu Rôzne švédsky minister podal správu o svojej nedávnej návšteve v Afganistane a 
požiadal, aby Rada o Afganistane rokovala ešte do leta.
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ĎALŠIE SCHVÁLENÉ BODY

SPOLOČNÁ ZAHRANIČNÁ A BEZPEČNOSTNÁ POLITIKA

Barma/Mjanmarsko

Rada prijala tieto závery:

„1. Rada pripomína, že EÚ neochvejne podporuje ľud Barmy/Mjanmarska. EÚ uznáva značné 
potreby tejto krajiny v oblasti rozvoja a zdôrazňuje, že priebežne zvyšuje financovanie pomoci na 
zlepšenie jej sociálnych a hospodárskych podmienok.

2. Rada pripomína aj vyhlásenie vysokej predstaviteľky k voľbám v Barme/Mjanmarsku, v ktorom 
vyjadrila poľutovanie nad tým, že tieto voľby neboli slobodné, spravodlivé ani inkluzívne a že 
mnohé ich aspekty neboli v súlade s medzinárodne uznávanými normami. Vláda, ktorá sa práve 
ujala moci, a nové inštitucionálne štruktúry by mohli vytvoriť potenciál pre pokojnú zmenu a 
zvýšenie pluralizmu. Vláda by teraz mala prevziať zodpovednosť za pokojný prechod k demokracii 
a k dodržiavaniu ľudských práv a základných slobôd. EÚ v tejto súvislosti opätovne zdôrazňuje 
svoju výzvu na bezpodmienečné prepustenie všetkých osôb, ktoré sú zadržiavané pre svoje 
politické presvedčenie. EÚ bude venovať osobitnú pozornosť politikám, ktoré prijme nová vláda v 
oblasti poskytovania základných sociálnych služieb obyvateľstvu, rozvoja hospodárstva a 
znižovania chudoby. Rada vyzýva, aby sa nadviazal inkluzívny dialóg s predstaviteľmi politickej 
opozície v rámci národného parlamentu a regionálnych zhromaždení i s aktérmi pôsobiacimi mimo 
týchto inštitúcií, ako je Daw Aung San Suu Kyi a NLD, ako aj s rôznymi etnickými skupinami.

3. Za súčasných okolností považuje EÚ za potrebné obnoviť reštriktívne opatrenia na obdobie 
dvanástich mesiacov. Súčasne však EÚ opätovne zdôrazňuje, že je ochotná podnecovať a reagovať 
na zlepšovanie správy vecí verejných a pokrok, a dúfa, že civilnejší charakter vlády pomôže pri 
rozvoji veľmi potrebných nových politík. Na obdobie jedného roka sa pozastaví uplatňovanie 
zákazu udeľovania víz a zmrazenie aktív v prípade niektorých civilných členov vlády vrátane 
ministra zahraničných vecí ako kľúčového komunikačného partnera, pričom toto rozhodnutie sa 
bude neustále prehodnocovať. Zruší sa aj zákaz návštev krajiny na vysokej úrovni, pričom sa počíta 
s prístupom k vysokým predstaviteľom vlády a kľúčovým predstaviteľom opozície. EÚ bude novú 
vládu posudzovať podľa jej skutkov a na ich základe prehodnotí súbor reštriktívnych opatrení.
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4. EÚ o tomto prístupe rozhodla na základe dôkladnej konzultácie so širokým spektrom 
zainteresovaných strán vrátane občianskej spoločnosti, opozičných skupín, členov ASEAN-u a 
regionálnych a medzinárodných partnerov. EÚ opätovne zdôrazňuje, že je pripravená nadviazať 
dialóg na vysokej úrovni s novými inštitúciami a predstaviteľmi opozície z celého politického
spektra vrátane Daw Aung San Suu Kyi. EÚ je tiež pripravená ďalej posilňovať dialóg s ASEAN-
om a ďalšími regionálnymi susedmi Barmy/Mjanmarska. Rada v tomto kontexte zdôraznila, že je 
potrebné čo najskôr zmobilizovať misiu na vysokej úrovni, a vyjadrila silnú podporu pokračovaniu 
práce osobitného vyslanca EÚ Piera Fassina, pričom nové orgány vyzýva, aby s ním spolupracovali.
EÚ vzhľadom na potreby Barmy/Mjanmarska v oblasti rozvoja naďalej hľadá príležitosti na 
posilnenie prítomnosti svojich inštitúcií v krajine.

5. EÚ víta prijatie rezolúcie Rady OSN pre ľudské práva A/HRC/16/L.11 vrátane výzvy na 
ukončenie beztrestnosti porušovania ľudských práv, ktorému venuje OSN náležitú pozornosť, a 
naliehavo vyzýva orgány Barmy/Mjanmarska, aby ju v plnej spolupráci s osobitným spravodajcom 
pre situáciu v oblasti ľudských práv v Mjanmarsku splnili.“

Rada prijala rozhodnutie, ktorým sa obnovujú reštriktívne opatrenia EÚ na ďalší rok od 1. mája 
2011 do 30. apríla 2012.

V záujme podpory budúceho pokroku v civilnej správe a posilňovania demokracie a dodržiavania 
ľudských práv by sa však reštriktívne opatrenia mali pozastaviť na obdobie 12 mesiacov v prípade 
nových členov vlády, ktorí neudržiavajú kontakty s armádou alebo ktorí majú kľúčový význam pre 
dialóg s medzinárodným spoločenstvom na sledovanie záujmov Európskej únie.

Do 30. apríla 2012 by sa malo zrušiť pozastavenie bilaterálnych vládnych návštev 
Barmy/Mjanmarska na vysokej úrovni s cieľom podporiť dialóg s príslušnými stranami v tejto 
krajine.

Príslušné rozhodnutie sa uverejnení v Úradnom vestníku EÚ vo štvrtok 14. apríla 2011.
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Irán

Rada nadviazala na politickú dohodu, ktorú dosiahla na zasadnutí v marci, uložením samostatných 
reštriktívnych opatrení EÚ (zmrazenie aktív a zákaz vydávania víz), ktoré sa vzťahujú na 32 osôb, 
ktoré sa považujú za zodpovedné za závažné porušovanie ľudských práv v Iráne.
Tieto opatrenia sú súčasťou politiky dvojitého prístupu EÚ, pokiaľ ide o uvaľovanie sankcií za 
porušovanie ľudských práv a snahu o angažovanosť v otázkach ľudských práv tam, kde je to 
možné.

Príslušné rozhodnutie a nariadenie sa uverejnia v úradnom vestníku vo štvrtok 14. apríla 2011.

Rada pre spoluprácu v Perzskom zálive

Rada prijala pozíciu EÚ k návrhu spoločného komuniké a návrhu programu zasadnutia spoločnej 
rady EÚ – GCC a zasadnutia ministrov, ktoré sa uskutoční 20. apríla 2011 v Abú Zabí.

Moldavská republika – účasť na programoch EÚ

Rada schválila uzavretie protokolu k dohode o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Moldavskom o 
rámcových podmienkach účasti tejto krajiny na programoch EÚ (10496/10).

Palestína – Euro-stredozemská dohoda

Rada schválila podpis dohody s Palestínskou samosprávou západného brehu Jordánu a pásma Gazy 
v záujme ďalšej liberalizácie v oblasti obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami a produktmi 
rybného hospodárstva, ako aj s cieľom zmeniť a doplniť dočasnú dohodu o pridružení v obchode a 
spolupráci medzi EÚ a Organizáciou pre oslobodenie Palestíny v prospech Palestínskej samosprávy 
západného brehu Jordánu a pásma Gazy (7767/11).

Znenie dohody (7769/11) sa na účely jej budúceho uzavretia predloží Európskemu parlamentu na 
schválenie.


