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 DG K 1     SK 

 

RADA 
EURÓPSKEJ ÚNIE 

 V Bruseli 23. januára 2012 (23.01) 
(OR. en) 

  

5618/12 
 

  

COASI 10 
ASIE 5 
PESC 77 
COHOM 16 
COPOL 8 
CONUN 6 

 
POZNÁMKA 
Od: Generálny sekretariát  
Dátum: 23. januára 2012  
Č. predch. dok.: 5505/12 
Predmet: Závery Rady o Barme/Mjanmarsku 
 

 

Rada na zasadnutí 23. januára 2012 prijala závery Rady uvedené v prílohe k tejto poznámke. 

 

 

________________ 
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PRÍLOHA 
 

 
 
 

ZÁVERY RADY 
 
o  
 

Barme/Mjanmarsku 
 

 

 

1. Rada víta pozoruhodný program politickej reformy, ktorý realizujú vláda a parlament 

v Barme/Mjanmarsku spolu s jej záväzkom k hospodárskemu a sociálnemu rozvoju. 

Tieto zmeny otvárajú nové dôležité vyhliadky pre rozvoj vzťahov medzi Európskou úniou 

a Barmou/Mjanmarskom. EÚ je pripravená reagovať zodpovedajúcim spôsobom.  

 

2. EÚ sa nazdáva, že nedávne prepustenie značného počtu politických väzňov je kľúčovým 

krokom vpred a jasným dôkazom o odhodlaní vlády pokračovať v reformách.  

 

Rada tiež víta úsilie vlády o nájdenie mieru s etnickými skupinami; o prijatie právnych 

predpisov, ktoré by umožnili činnosť odborových organizácií, zaviedli slobodu združovania 

a uvoľnili cenzúru médií; ako aj o vytvorenie Výboru pre ľudské práva. Tieto prvky sú 

kľúčovými krokmi na ceste k vytvoreniu demokratického právneho štátu. 
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3. Rada víta dialóg medzi prezidentom U Thein Seinom a Aun Schan Su Ťij a zmeny volebného 

zákona, ktoré prijal parlament. Radu potešilo rozhodnutie Národnej ligy pre demokraciu 

(NLD) zaregistrovať sa ako politická strana a spolu s inými stranami sa zúčastniť volebného 

boja v doplnkových voľbách, ktoré sa uskutočnia 1. apríla. EÚ pripisuje slobodnému 

a spravodlivému priebehu týchto volieb mimoriadny význam. 

 

4. EÚ víta odhodlanie vlády rokovať s etnickými skupinami prostredníctvom inkluzívneho 

politického procesu, ktorým sa ukončia ozbrojené konflikty v krajine vrátane nedávno 

uzavretého prímeria s Karenskou národnou jednotou. Rada zdôrazňuje, že je potrebné, 

aby všetky dotknuté strany, ktoré sa zapájajú do procesu zabezpečenia dlhodobého mieru 

a národného zmierenia, vytvorili dôveryhodný a udržateľný proces riešenia zložitých otázok. 

Vyzdvihuje význam zlepšeného prístupu humanitárnych organizácií, a to najmä do oblastí 

postihnutých etnickými konfliktmi. 

 

5. Rada berie na vedomie záväzok vlády pokračovať v týchto reformách a dokončiť ich, najmä 

prostredníctvom bezpodmienečného prepustenia zvyšku politických väzňov v najbližších 

mesiacoch a slobodného a spravodlivého priebehu doplnkových volieb. Rada tiež víta 

pokračujúci záväzok vlády dôveryhodne riešiť etnické konflikty prostredníctvom 

inkluzívneho politického procesu. Rada potvrdzuje, že prebiehajúci reformný proces 

už zlepšil vzťahy medzi EÚ a Barmou/Mjanmarskom a že by to spolu so splnením očakávaní 

uvedených vyššie mohlo viesť k ďalšiemu zmierneniu alebo zrušeniu reštriktívnych opatrení 

v rozhodnutí, ktoré Rada prijme do konca apríla. Ako prvý krok sa Rada rozhodla, že by 

sa mali pozastaviť reštriktívne opatrenia (zákaz udeľovania víz), ktoré sa týkajú prezidenta, 

viceprezidentov, členov vlády a predsedov oboch snemovní parlamentu, a udeľuje mandát 

príslušným pracovným skupinám, aby tento krok uviedli do praxe a uvážili ďalšie kroky. 

Prebieha ďalšie preskúmanie rozhodnutia Rady o reštriktívnych opatreniach.  
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6. Európska únia chce Barme/Mjanmarsku pomôcť pokročiť v reformách. Podporí ekonomický 

rozvoj prostredníctvom zvýšenej pomoci na zníženie chudoby a vybudovanie kapacít 

a prostredníctvom sektorového dialógu s barmskou vládou. EÚ vyzýva Svetovú banku 

a Medzinárodný menový fond, aby sa postupne zapojili do podpory Barmy/Mjanmarska 

pri rozvoji jej stratégie. EÚ je pripravená podporiť mierové procesy s etnickými skupinami, 

napríklad finančnou pomocou pre proces reintegrácie navrátilcov. Rada s potešením očakáva 

návštevu vysokej predstaviteľky v Barme/Mjanmarsku. Opätovne tiež potvrdzuje, že plne 

podporuje jej rozhodnutie otvoriť kanceláriu EÚ v Jangone a teší sa na jej skoré otvorenie. 

 

 

________________ 


