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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно стратегия на ЕС за Южен Кавказ
(2009/2216(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид своите предишни резолюции относно Южен Кавказ, в това число 
резолюцията от 15 ноември 2007 г. относно укрепването на европейската политика 
на добросъседство1 и резолюциите от 17 януари 2008 г. относно по-ефективна 
политика на ЕС за Южен Кавказ2 и подход в регионалната политика за Черно море3,

– като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и Съвета от 
3 декември 2008 г., озаглавено „Източно партньорство“ (COM(2008)0823),

– като взе предвид съвместната декларация от срещата на високо равнище, посветена 
на Източното партньорство, проведена в Прага на 7 май 2009 г.,

– като взе предвид плановете за действие на европейската политика за съседство 
(ЕПС), приети с Армения, Азербайджан и Грузия и Европейския инструмент за 
съседство и партньорство (ENPI), тясно свързан с изпълнението на плановете за 
действие на ЕПС,

– като взе предвид докладите относно напредъка на ЕПС за Армения, Азербайджан и 
Грузия, приет от Комисията на 23 април 2009 г.,

– като взе предвид националните стратегически документи за периода 2007–2013 г. и 
националните ориентировъчни програми по ENPI, договорени с Армения, 
Азербайджан и Грузия,

– като взе предвид междинния преглед на програмните документи по ENPI за 
Армения, Азербайджан и Грузия,

– като взе предвид споразуменията за партньорство и сътрудничество, сключени с 
Армения, Азербайджан и Грузия,

– като взе предвид мониторинговите доклади на Парламентарната асамблея на Съвета 
на Европа (ПАСЕ),

– като взе предвид доклада на международната проучвателна комисия относно 
конфликта в Грузия, публикуван на 30 септември 2009 г. (Докладът Талявини),

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A7-0000/2010),

                                               
1 OJ C 282E, 6.11.2008 г., стp. 443.
2 OJ C 41E, 19.2.2009 г., стp. 53.
3 OJ C 41E, 19.2.2009 г., стp. 64.
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А. като има предвид, че на Съвета по външни работи, проведен на 8 декември 2009 г., 
ЕС потвърди отново намерението си да насърчава стабилност, сътрудничество, 
просперитет и добро управление в целия район на Южен Кавказ, включително 
посредством програми за техническа помощ,

Б. като има предвид резултата от войната в Грузия през август 2008 г., успешната 
намеса на ЕС за постигането на споразумение за прекратяване на огъня и 
породената от тези събития остра нужда от по-голямо участие, ЕС се превърна във 
важен фактор за сигурността в региона чрез разполагането на мисия за наблюдение 
на ЕС, стартирането на широкомащабна програма за следвоенна помощ и 
започването на проучвателна мисия за установяване на причините и хода на 
войната,

В. като има предвид, че през 2009 г. се наблюдава активизиране на мирните преговори 
за Нагорни Карабах с посредничеството на съпредседателите на групата „Минск“ на 
ОССЕ

Г. като има предвид, че протоколите, които подписаха през октомври 2009 г. Армения 
и Турция за установяване на дипломатически отношения и за отваряне на общата 
им граница и сътрудничество, са обещаваща стъпка, която обаче още не е 
последвана от ратификация,

Д. като има предвид, че гарантирането на мира, сигурността и стабилността в региона 
е от основно значение за подобряването на жизнения стандарт, постигането на 
демократични стандарти и зачитането на правата на човека за всички, както и за 
създаването на възможно най-благоприятни условия за регионално и 
макрорегионално развитие,

Е. като има предвид, че Източното партньорство създава нови възможности за 
задълбочаване на двустранните отношения и също така въвежда многостранно 
сътрудничество,

Ж. като има предвид, че Източното партньорство има за цел да ускори реформите, 
сближаването на законодателството и икономическата интеграция, основава се на 
определени условия, диференциация и съвместна отговорност, както и че 
предвижда договарянето на нови споразумения за асоцииране, което подлежи на 
одобрение от Европейския парламент,

З. като има предвид, че предизвикателствата пред ЕС в Южен Кавказ и неговата 
ангажираност в този регион са такива, че стана невъзможно провеждането на 
предимно ответна импровизирана политика, както и че стартирането на Източното 
партньорство и влизането в сила на Договора от Лисабон предоставят добра 
възможност за изготвянето на стратегия на ЕС,

1. счита, че е необходимо ЕС да играе по-активна политическа роля и да разработи 
стратегия, с която да спомогне за превръщането на Южен Кавказ в регион на 
устойчив мир, стабилност и просперитет,както и да използва максимално своя 
потенциал, за да допринесе за намирането на мирно решение на конфликтите в 
региона чрез съчетаването на своята „мека сила“ с твърд подход;



PR\799032BG.doc 5/12 PE430.955v01-00

BG

Въпроси на сигурността и мирно решаване на конфликти

2. подчертава, че за всеки отделен конфликт в региона положението е неприемливо и 
неустойчиво;

3. отбелязва, че управлението и разрешаването на конфликти изискват, наред с 
другото, признаване на правата и легитимните интереси на всички заинтересовани 
страни и общности, нагласа за открито преразглеждане на представата за минали 
събития, сериозна воля да се преодолеят омразата и страха, готовност за отказване 
от максималистки амбиции, заинтересованост към новаторски подходи, 
включително за упражняването на суверенитет, както и готовност за същински 
отстъпки;

4. посочва, че е важно конфликтите да се предотвратяват , включително чрез зачитане 
на правата на всички национални малцинства, религиозна толерантност и усилия за 
социално и икономическо сближаване;

5. подчертава отговорността на външните заинтересовани страни при използването на 
тяхната власт и влияние по начин, който напълно съответства на международното 
законодателство, включително законодателството в областта на правата на човека; 
изразява убеждението, че би следвало да се търси намаляване на надпреварата 
между външните заинтересовани страни в региона, но не и чрез ефективното 
приемане на претенциите на която и да е страна за „привилегировани интереси“; 
застъпва становището, че въвеждането на условия за зачитането на суверенитета и 
териториалната цялост на държавите от Южен Кавказ е неприемливо;

Конфликта в Нагорни Карабах

6. напълно подкрепя посредничеството на съпредседателите на групата „Минск“, 
принципите от Мадрид и декларацията от Москва; осъжда идеята за военно 
разрешаване и призовата двете страни да избягват военна реторика; освен това 
призовава двете страни да демонстрират повече амбиция при мирните преговори и 
да се откажат от тенденцията да предпочитат запазване на положението, създадено 
чрез военни завоевания в разрез с резолюциите на Съвета за сигурност на ООН; 
също така призовава международната общност да прояви смелост и политическа 
воля за преодоляване на нерешените въпроси, които са пречка пред сключването на 
споразумение;

7. припомня, че стотици хиляди хора, които са изоставили домовете си по време на 
или във връзка с войната в Нагорни Карабах, все още са изселени и са лишени от 
правото си да се завърнат в родните си места; призовава всички страни 
недвусмислено и безусловно да признаят това право и необходимостта от 
незабавното му реализиране; призовава арменските и азербайджанските органи и 
лидерите на съответните общности да демонстрират своята ангажираност за 
установяването на мирни междуетнически отношения чрез практическа подготовка 
за завръщането на изселеното население, както и чрез други средства; счита, че 
въпросите, свързани с положението на вътрешно разселените лица (ВРЛ) следва да 
се решават в съответствие с международните норми, като се има предвид, наред с 
другото, неотдавнашната препоръка 1877(2009) на Парламентарната асамблея на 
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Съвета на Европа (ПАСЕ) – „Забравеното население на Европа – защита на правата 
на човека на дълготрайно изселените лица“;

8. отбелязва, че временен статут за Нагорни Карабах може да означава временно 
легитимиране на де факто съществуващите органи там; счита, че, наред с другото, 
за да повишат доверието към себе си с оглед на тази перспектива, тези органи би 
следвало веднага да се откажат от позицията, че Нагорни Карабах включва всички 
окупирани от Армения територии на Азербайджан, както и че правото на 
изселените лица да се завърнат въобще не подлежи на обсъждане на този етап; във 
връзка с това призовава правителството на Армения да упражни влиянието си, а 
Съвета и Комисията – да се присъединят към този призив;

9. подчертава, че сигурността на всички е основен и необходим компонент на всяко 
споразумение; отчита значението на солидни условия за опазване на мира; 

Сближаването между Армения и Турция

10. приветства подписването на протоколите за установяване на дипломатически 
отношения, отваряне на границите и сътрудничество; призова и двете страни да 
използват възможността за нормализиране на отношенията си чрез ратифицирането 
и прилагането им; не подкрепя въвеждането на невключени в протоколите условия 
за ратифициране, но отбелязва, че, ако бъдат приложени, те ще имат 
широкообхватни, като цяло потенциално много положителни последствия в региона 
и че следователно не могат да се разглеждат отделно; призовава Армения, както и 
Азербайджан, да положат повече усилия при преговорите, ръководени от 
съпредседателите на групата „Минск“, относно принципите за разрешаване на 
конфликта в Нагорни Карабах;

Конфликтите в Грузия

11. Приветства и подкрепя основните заключения на доклада Талявини; подкрепя 
мандата на мисията за наблюдение на ЕС и изпълнението на частта от него, което не 
е блокирана от Русия и от де факто управляващите органи в отцепническите 
райони; 

12. изразява сериозна загриженост относно използването на етническо прочистване 
като прелюдия към признаването от страна на Русия на държавността на Южна 
Осетия и Абхазия; отбелязва със задоволство, че международната общност остава 
единна в позицията си и отхвърля едностранно декларираната независимост; 
призовава Русия да зачете ангажимента си съгласно споразумението за 
прекратяване на огъня да изтегли войските си до позициите, заемани преди 
избухването на войната през август 2008 г,. и да престане да блокира достъпа на 
мисията от наблюдатели на ЕС до Южна Осетия и Абхазия;

13. подчертава, че е важно да се защитават сигурността и правата на етническите 
грузинци, които все още живеят в отцепените райони, да се насърчава зачитането на 
правото на изселените лица да се завърнат в условия на безопасност и достойнство, 
да се промени характерът на де факто съществуващите граници, възприемани като 
един вид Желязна завеса, както и да се предоставят възможности на ЕС и други 
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международни участници да оказват помощ на хората в рамките на двата региона; 
подчертава необходимостта от по-ясно очертани кратко- и средносрочни цели в 
това отношение;

Прогрес по пътя към демократизация и зачитане на правата на човека и 
върховенство на закона

14. счита, че демократизацията, доброто управление и зачитането на правата на човека 
и основните свободи, правата на малцинствата и върховенството на закона са 
основните принципи за и на мирните и стабилни демократични държави;

15. изтъква значението на участието в демократичните реформи и съществената роля на 
политическия диалог и сътрудничество като ключ към постигането на национален 
консенсус;  приветства приемането на важно законодателство, свързано със 
съдебната система в Армения, и призовава властите да гарантират ефективното му 
изпълнение; приветства напредъка в Азербайджан в сферата на реформата на 
съдебната система и призовава властите да работят върху независимостта на 
съдиите; приветства съобщението на грузинския президент по отношение на 
„новата вълна от демократични реформи“, призовава подобни реформи да бъдат 
ефективно приемани и прилагани, като например засилване на парламентарния 
контрол над изпълнителната власт и увеличаващата се независимост на съдебната 
система, и счита, че демократичните реформи трябва да бъдат продължени, а 
демократичните институции – консолидирани;

16. отбелязва все още широко разпространената корупция в региона и призовава 
властите да дадат тласък на мерките за борба с нея, тъй като тя застрашава 
икономическия растеж и социалното и икономическо развитие в засегнатите 
държави;

17. подчертава значението на свободните и честни избори, които да се провеждат в 
съответствие с международните ангажименти и стандарти;  отбелязва, че 
последните избори, проведени в Армения през февруари 2008 г., са били отново 
съпроводени от прояви на насилие и че последствията от вътрешната криза след тях 
са все осезаеми;  отбелязва местните избори, които бяха проведени по мирен начин 
в Азербайджан на 23 декември 2009 г., и очаква съответния доклад от делегацията 
от наблюдатели от Конгреса на местните и регионални власти към Съвета на 
Европа; призовава грузинските органи да гарантират, че местните избори, 
предвидени за 30 май 2010 г., ще бъдат проведени в съответствие с международните 
стандарти и че избирателното право е подходящо изменено, и потвърждава, че 
постигането на директен избор на кметове е от съществено значение; потвърждава 
своята позиция и позицията на ЕС, че изборите и референдумите в отцепническите 
региони са незаконни; защитава политическите права на разселените лица;

18. счита, че свободата на изразяване е основно право и принцип, а ролята на медиите –
съществена; изразява смущението си от ограниченията на свободата на изразяване и 
липсата на медиен плурализъм в държавите от Южен Кавказ и призовава органите 
да гарантират и двете; изразява безпокойство във връзка с нападенията срещу 
журналисти в Армения и по-конкретно с продължаващото задържане на 
опозиционния журналист Nikol Pashinian, въпреки приветстваната амнистия от 18 
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юни 2009 г., довела до освобождаването на редица опозиционни активисти, лишени 
от свобода; изразява безпокойство от влошаването на медийния климат в 
Азербайджан със случаи на тормоз и заплахи на медийни професионалисти и 
съжаление, поради задържането и осъждането на двамата млади активисти и автори 
на интернет блогове, Emin Milli и Adnan Hajizade; съответно призовава за тяхното 
освобождаване в резултат на процедурата по обжалване в съответствие с 
международните стандарти и съгласно принципите на справедлив съдебен процес, 
както е посочено в член 6 от Европейската конвенция за правата на човека;

19. счита, че свободата на събрания трябва да бъде гарантирана, тъй като тя е 
инструмент в развитието на едно жизнено гражданско общество; изразява 
загриженост предвид трудностите, преки и непреки, пред които е изправено 
гражданското общество в своето организиране и е обезпокоен от приемането на 
закони, които косвено биха ограничили свободата на събрания, включително чрез 
административен тормоз, като например засилените проверки от фискалните органи 
в Армения; изразява загриженост поради липсата на сериозно разследване на 
събитията след президентските избори през февруари 2008 г., когато бяха убити 10 
души и което доведе до обявяването на извънредно положение и ограничаване на 
редица права и свободи; призовава органите в Азербайджан, включително месните 
органи, да прилагат по неограничаващ начин законодателството относно свободата 
на събрания, които, след като бяха изменени, отговарят на повечето международни 
стандарти; изразява загриженост, че в Грузия измененията от 2009 г. на Закона за 
събранията и проявите могат да ограничат свободата на събрания и да намалят 
възможността на опозицията за мобилизиране; подчертава важната роля на 
гражданското общество за мира и помирителния процес в региона;

20. призовава държавите в региона да участват активно в работата на Парламентарната 
асамблея Евронест и да използват възможностите, които тя предоставя, за 
многостранна и двустранна размяна на мнения; във връзка с това отбелязва, че 
интензивният диалог между членовете на парламентите на държавите в региона е от 
съществено значение;

Икономически въпроси и социално развитие

21. застъпва мнението, че по-широкото сътрудничество на регионално равнище и с ЕС 
в сектори като икономиката, транспорта, енергетиката и околната среда е от 
съществено значение за оптималното развитие на самите сектори и за гарантиране 
на стабилност в региона, но и че сътрудничеството следва да обхваща и развитието 
на човешкия капитал в целия регион като дългосрочна инвестиция; приветства 
факта, че и трите държави се ползват от общата система от преференции на ЕС и 
отбелязва, че всички те отговарят на изискванията за ОСП+ за устойчиво развитие и 
добро управление; отбелязва, че регионалното сътрудничество в съдебната и 
полицейска сфера и създаването на интегрирано управление на границите са от 
съществено значение за допълнително насърчаване на мобилността в региона и с 
ЕС;

22. подчертава значението на изграждането на благоприятен делови климат и 
развитието на частния сектор; поздравява Азербайджан за неговия забележителен 
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икономически растеж и процесът на реформи, които правят икономиката по-
привлекателна за чуждестранните инвеститори, и се надява, че Азербайджан ще 
продължи и в крайна сметка ще завърши преговорите за присъединяване към СТО; 
приветства напредъка в прилагането на реформите в пазарната икономика, които 
имат за цел либерализирането на пазара в Армения и Грузия;  все пак отбелязва, че 
икономическото развитие на Армения и Грузия е било засегнато от общата 
икономическа криза и приветства решението от края на 2009 г. за осигуряване на 
макрофинансово подпомагане за двете държави;

23. отбелязва стратегическото геополитическо разположение на Южен Кавказ и 
неговото нарастващо значение като енергиен, транспортен и комуникационен 
коридор, свързващ Каспийския регион и Централна Азия с Европа;

24. отчита значението на региона за енергийното сътрудничество и енергийна 
сигурност на ЕС; отбелязва голямото значение на енергийните ресурси в 
Азербайджан и съществената роля, която те играят за неговото икономическо 
развитие; подчертава, че е важно да се гарантира, че ползите от експлоатирането на 
природните ресурси са равномерно разпределени и инвестирани в развитието на 
страната като цяло, като й дават възможност да се защити от отрицателните 
последствия от евентуалния спад в производството на петрол; приветства 
намерението на Азербайджан да разнообрази своята икономика;

25. подчертава, че е важно да се инвестира във възобновяеми енергийни източници и да 
се гарантира, че се обръща внимание на въпросите, свързани с околната среда; 
приветства изграждането на Регионален център за околна среда за Кавказ; счита, че 
плановете за превръщане на разработването на алтернативни енергийни източници 
в приоритет на правителството, обявени от Азербайджан, са похвални и окуражава 
преследването на подобни цели; радва се да се запознае с решението на Армения да 
изведе от експлоатация атомната електроцентрала в Медзамор, но изразява 
съжаление, че ще бъде изградена нова атомна електроцентрала в същия сеизмичен 
район;

26. счита, че насърчаването на социалното сближаване и социалния диалог, 
инвестирането в образуванието и здравеопазването и развитието на човешкия 
капитал, гарантирането на подходящ стандарт на живот са от съществено значение 
за изграждането на жизнени демократични общества; отбелязва като положителен 
фактът, че трите държави приеха свои съответни програми за намаляване на 
бедността и подкрепя тяхното ефективно изпълнение;

Към стратегия на ЕС

27. приветства източното партньорство и отбелязва свързаните инициативи, които са 
били започнати, и заседанията, които са били проведени; възнамерява да продължи 
да развива парламентарното измерение на партньорството;

28. счита, че плановете за действие на ЕПС и тяхното изпълнение представляват важна 
основа за оценка на поетите ангажименти, в съответствие с принципа за условност, 
за оценка на напредъка в двустранните отношения с ЕС и за разглеждане на 
евентуално разнообразяване на споразуменията със съответните държави; застъпва 
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мнението, че Европейският парламент следва да бъде включен в този процес; 
отбелязва различията в напредъка на трите държави във връзка с изпълнението на 
съответните планове за действие на ЕПС; изразява убеждението, че преговорите по 
новите споразумения за асоцииране следва да вземат предвид тези различия и 
различните цели, но и че е за предпочитане процесът на преговори да се 
осъществява с еднакъв темп за трите държави, като се имат предвид регионалните 
особености;

29. припомня, че всички държави в Южен Кавказ са част и от инициативата 
„Черноморско взаимодействие“, която чрез насърчаване на регионалното 
сътрудничество в определени области би могла да подобри взаимното доверие 
между партньорите;

Въпроси на вътрешната сигурност и мирно решаване на конфликти

30. изразява убеждението, че осигуряването на подкрепа за процесите на решаване на 
конфликти е от съществено значение и че ЕС е в подходяща позиция да подкрепя 
изграждането на доверие, реконструкцията и възстановяването, както и че има 
възможност да подпомага включването на засегнатите общности; счита освен това, 
че е от съществено значение да се поддържа вниманието на международната 
общност във връзка с всички конфликти в региона, за да се гарантира тяхното бързо 
решаване;

31. отбелязва настоящото участие на ЕС в процесите на решаване на конфликтите в 
региона и изразява убеждението, че влизането в сила на Договора от Лисабон е 
основание за по-значима роля на ЕС; приветства работата на мисията за наблюдение 
на ЕС в Грузия и призовава за по-активни действия от страна на ЕС, за да убеди 
Русия и съответните de facto органи да престанат да възпрепятстват достъпа на 
мисията за наблюдение на ЕС в Южна Осетия и Абхазия; счита, че сега ЕС има 
възможност за по-значима роля при решаването на конфликта в Нагорни Карабах, 
което би могло да се изрази чрез участие в преговорите посредством учредяването 
на мандат на ЕС за френското съпредседателство на групата „Минск“, готовност за 
започване на програми за помощ за реконструкция и подкрепа на проекти на 
гражданското общество, чиято цел е да насърчават помиряването и общуването 
между индивидите в региона;

32. призовава върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и 
политиката на сигурност да проследява отблизо събитията в региона и активно да 
участва в процеса на решаване на конфликта; отчита работата на специалния 
представител за Южен Кавказ и изразява надеждата, че върховния представител ще 
гарантира нейната непрекъснатост и последователност; насърчава Съвета да 
обмисли възможната употреба на средства на ОВППС, за да даде тласък на 
участието си в процесите на изграждане на мир и управление на конфликти;

33. призовава Комисията да осигури съществена финансова и техническа подкрепа за 
мерките за изграждане и насърчаване на доверие сред населението, както и да 
участва във възстановяването и реконструкцията в региона, като например проекти 
за генериране на приходи и проекти за социално-икономическа интеграция на ВРЛ 
и завръщащи се, за възстановяване на жилищни сгради и за диалог и медиация;
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Демократизация, права на човека и върховенство на закона

34. подкрепя финансирането и помощта от ЕС за региона за насърчаване на тези 
принципи и процеси и счита, че такава помощ от ЕС следва да се осигурява в 
рамките на политически условия като реформа на съдебната система и напредък в 
процесите на демократизация; отправя предупреждение във връзка със 
злоупотребата с конфликтите от страна на правителствата с цел да се отвлича 
вниманието на международната общност от проблемите с национално измерение;

35. призовава Комисията и Съвета да гарантират изпълнението на ангажиментите, 
включени в пакетите политически условия, като например конкретния ангажимент 
на грузинското правителство да даде нов импулс на демократичните реформи, 
посочен в помощта след края на конфликт, която беше договорена между 
Комисията и Грузия през януари 2009 г., както и да докладват редовно на 
Европейския парламент за напредъка;

36. приветства работата на консултативната група на високо равнище на ЕС за 
Армения; изразява убеждението, че в рамките на Източното партньорство и 
преговорите за нови споразумения за асоцииране ЕС може да предложи техническа 
помощ и призовава Комисията да проучи възможността да предложи такава помощ 
на Азербайджан и Грузия;

37. признава потенциалната роля на форума на гражданското общество на Източното 
партньорство като пространство за подпомагане на изграждането на истинско 
гражданско общество и укрепването на неговите устои в държавите в региона и 
призовава Комисията да гарантира предоставянето на достатъчно финансова и 
техническа подкрепа на форума; привлича вниманието върху значението на 
финансирането на проекти на гражданското общество и ролята, която играят 
делегациите на ЕС в региона за техния подбор, както и значението, което биха 
могли да имат проектите за насърчаване на контактите на регионално равнище;

Икономическо сътрудничество и социално развитие

38. припомня, че енергийната сигурност е обща грижа; по тази причина настоятелно 
призовава ЕС да окаже по-силна подкрепа за проектите в региона, свързани с 
енергетиката, да задълбочи сътрудничеството по въпроси от областта на 
енергетиката и да работи за завършването на газопровода „Набуко“; призовава също 
така Комисията да гарантира, че проектите в Южен Кавказ, свързани с енергетиката 
и транспорта, насърчават отношенията между трите държави вместо да са причина 
за изключване на определени общности; отново потвърждава значението на 
инициативата от Баку и свързаните с нея програми за подкрепа INOGATE и 
TRACECA;

39. счита, че ЕС следва да продължава да подкрепя икономическото развитие, 
търговията и инвестициите в региона и изразява убеждението, че преговорите и 
установяването на задълбочени и всеобхватни споразумения за свободна търговия 
са от голямо значение за това; призовава Комисията да разгледа възможни начини 
за оказване на помощ на държавите в региона, за да се подготвят и могат да 
преговарят, а впоследствие да изпълняват и поддържат ангажиментите, предвидени 
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в евентуалните споразумения за свободна търговия;

40. отново изтъква значението на междуличностните отношения и програмите за 
мобилност, особено насочените към младите хора; призовава Съвета и Комисията 
да осъществят напредък в посока към облекчаване на визовия режим за трите 
държави и приветства подписването на споразумения за облекчаване на визовия 
режим и за реадмисия с Грузия;

41. отново потвърждава необходимостта ЕС да разработи стратегия за Южен Кавказ, 
като се има предвид значението на региона за ЕС и потенциалната роля на ЕС за 
допълнително подпомагане на развитието на региона и за решаване на конфликтите;

42. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията, както и на правителствата и парламентите на Армения, Азербайджан и 
Грузия.


