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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για το Νότιο Καύκασο
(2009/2216(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για το Νότιο Καύκασο 
συμπεριλαμβανομένου του ψηφίσματός του της 15 Νοεμβρίου 2007 σχετικά με την 
ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ)1 και τα ψηφίσματά του της 17ης 
Φεβρουαρίου 2008 σχετικά με μια αποτελεσματικότερη πολιτική της ΕΕ για τον Νότιο 
Καύκασο2 και σχετικά με την προσέγγιση περιφερειακής πολιτικής για τον Εύξεινο
Πόντο3,

– έχοντας υπόψη την Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο της 3ης Δεκεμβρίου 2008 με τίτλο "Ανατολική Εταιρική Σχέση" 
(CΟΜ(2008)0823),

– έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της συνόδου κορυφής της Πράγας για την Ανατολική 
Εταιρική Σχέση, της 7ης Μαΐου 2009,

– έχοντας υπόψη τα Σχέδια Δράσης ΕΠΓ που εγκρίθηκαν με την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν 
και τη Γεωργία και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης 
(ΕΜΓΕΣ), ο οποίος συνδέεται στενά με την εφαρμογή των Σχεδίων Δράσης ΕΠΓ,

– έχοντας υπόψη τις εκθέσεις προόδου της ΕΠΓ σχετικά με την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν
και τη Γεωργία που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή στις 23 Απριλίου 2009,

– έχοντας υπόψη τα Εθνικά Στρατηγικά Έγγραφα 2007-2013 και τα Εθνικά Ενδεικτικά 
Προγράμματα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης
(ΕΜΓΕΣ) τα οποία συμφωνήθηκαν με την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν και τη Γεωργία,

– έχοντας υπόψη την Ενδιάμεση Αναθεώρηση των Εγγράφων Προγραμματισμού του 
ΕΜΓΕΣ για την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν και τη Γεωργία,

– έχοντας υπόψη τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης και συνεργασίας που έχουν συναφθεί με 
την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν και τη Γεωργία,

– έχοντας υπόψη τις σχετικές εκθέσεις παρακολούθησης της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης
του Συμβουλίου της Ευρώπης (PACE),

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Ανεξάρτητης Διεθνούς Διερευνητικής Αποστολής για τη 
σύγκρουση στη Γεωργία που δημοσιεύθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 (έκθεση
Tagliavini),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού,

                                               
1 ΕΕ C 282Ε, 6.11.2008, σ. 443.
2 ΕΕ C 41Ε, 19.2.2009, σ. 53.
3 ΕΕ C 41Ε, 19.2.2009, σ.64.



PE430.955v01-00 4/12 PR\799032EL.doc

EL

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A7-0000/2010),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις 8 Δεκεμβρίου 2009 
η ΕΕ επανέλαβε την πρόθεσή της να προωθήσει τη σταθερότητα, τη συνεργασία, την 
ευημερία και τη χρηστή διακυβέρνηση στο Νότιο Καύκασο, μεταξύ άλλων, μέσω 
προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά τον πόλεμο στη Γεωργία τον Αύγουστο του 2008, την 
επιτυχή παρέμβαση της ΕΕ για τη σύναψη συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός καθώς 
και την επείγουσα ανάγκης περαιτέρω δέσμευσης ως συνέπεια αυτών των εξελίξεων, η 
ΕΕ κατέστη σημαντικός παράγοντας ασφάλειας στην περιοχή, μέσω της ανάπτυξης της 
αποστολής παρακολούθησης της ΕΕ, της έναρξης ενός σημαντικού προγράμματος 
μεταπολεμικής ανασυγκρότησης και της αποστολής πραγματογνωμόνων για τη 
διερεύνηση των αιτιών και της πορείας του πολέμου,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά το 2009 εντατικοποιήθηκαν οι ειρηνευτικές συνομιλίες για 
το Ναγκόρνο Καραμπάχ υπό την αιγίδα της συμπροεδρίας της "ομάδας Mινσκ" του 
ΟΑΣΕ,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπογραφή από την Αρμενία και την Τουρκία τον Οκτώβριο του 
2009 πρωτοκόλλων για την έναρξη διπλωματικών σχέσεων, άνοιγμα των κοινών συνόρων 
τους και έναρξη συνεργασίας αποτέλεσε ένα ελπιδοφόρο βήμα, αλλά ότι δεν υπήρξε 
ακόμη επικύρωση των πρωτοκόλλων,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξασφάλιση της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας 
στην περιοχή είναι απαραίτητες για τη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης, την 
εγκαθίδρυση της δημοκρατίας και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλους, 
καθώς και για την μεγιστοποίηση των περιφερειακών και μακρο-περιφερειακών 
προοπτικών,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ανατολική Εταιρική Σχέση δημιουργεί νέες δυνατότητες
εμβάθυνσης των διμερών σχέσεων θεσπίζοντας συγχρόνως  μια πολυμερή συνεργασία,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ανατολική Εταιρική Σχέση αποσκοπεί στην επιτάχυνση των 
μεταρρυθμίσεων, την προσέγγιση των νομοθεσιών και την οικονομική ολοκλήρωση, 
βασίζεται δε στην αρχή της αιρεσιμότητας , τη διαφοροποίηση και τη συγκυριότητα, και 
στοχεύει στη διαπραγμάτευση νέων συμφωνιών σύνδεσης, που θα απαιτήσουν τη 
σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ στο Νότιο Καύκασο και οι 
δεσμεύσεις της στην περιοχή είναι τέτοιες που απαιτούν μια πολιτική που δεν μπορεί να 
αρκεστεί σε πρόχειρες παρεμβάσεις και αυτοσχεδιασμούς, και έχοντας υπόψη ότι η 
εφαρμογή της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και η έναρξη ισχύος της Συνθήκης της 
Λισσαβώνας αποτελούν μια καλή ευκαιρία για τον καθορισμό μιας στρατηγικής της ΕΕ,

1. θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να παίξει ένα πιο δραστήριο πολιτικό ρόλο και να αναπτύξει μια 
στρατηγική που θα συμβάλει στο να καταστεί ο Νότιος Καύκασος μια περιοχή διαρκούς 
ειρήνης, σταθερότητας και ευημερίας· πιστεύει δε ότι η ΕΕ πρέπει να αξιοποιήσει όλες τις 
δυνατότητές της, συνδυάζοντας την πειθώ με τη σταθερότητα, ώστε να συμβάλλει στην 
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εξεύρεση μιας ειρηνικής λύσης στις συγκρούσεις στην περιοχή ·

Θέματα ασφάλειας και ειρηνικής επίλυσης των συγκρούσεων

2. τονίζει ότι η επικρατούσα κατάσταση σε ότι αφορά τις συγκρούσεις στην περιοχή είναι 
απαράδεκτη και δεν μπορεί να συνεχιστεί·

3. επισημαίνει ότι η διαχείριση των συγκρούσεων και η επίλυσή τους απαιτούν, μεταξύ 
άλλων, την αναγνώριση των δικαιωμάτων και των νόμιμων συμφερόντων όλων των  
ενδιαφερομένων μερών και κοινοτήτων, ειλικρινή πρόθεση υπέρβασης των γεγονότων 
του παρελθόντος, πραγματική βούληση για να ξεπεραστεί το μίσος και ο φόβος, πρόθεση 
να μειωθούν οι υπερβολικές φιλοδοξίες, ενδιαφέρον για νέες προσεγγίσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της άσκησης της κυριαρχίας, και ετοιμότητα για την 
πραγματοποίηση παραχωρήσεων·

4. τονίζει τη σημασία της πρόληψης των συγκρούσεων, μέσω του σεβασμού των 
δικαιωμάτων όλων των εθνικών μειονοτήτων, της θρησκευτικής ανοχής και των 
προσπαθειών ενίσχυσης της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής·

5. υπογραμμίζει την ευθύνη των εξωτερικών παραγόντων οι οποίοι θα πρέπει να 
χρησιμοποιήσουν το κύρος και την επιρροή τους με τρόπο ώστε να βρίσκονται εντός του 
πλαισίου του διεθνούς δικαίου συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας περί ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· πιστεύει ότι θα πρέπει να συνεχιστεί η μείωση του ανταγωνισμού μεταξύ 
των εξωτερικών συντελεστών στην περιοχή, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να επιτευχθεί με
τίμημα την αποδοχή  οποιασδήποτε απαίτησης τους για "προνομιακά συμφέροντα"· 
πιστεύει ότι η εισαγωγή προϋποθέσεων για το σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής 
ακεραιότητας των κρατών του Νότιου Καυκάσου είναι απαράδεκτη·

Η σύρραξη του  Ναγκόρνο Καραμπάχ

6. υποστηρίζει πλήρως τη διαμεσολάβηση των συμπροέδρων της ομάδας του Μινσκ, τις 
αρχές της Μαδρίτης και τη Δήλωση της Μόσχας· καταδικάζει την ιδέα στρατιωτικής 
λύσης και καλεί και τις δύο πλευρές να αποφύγουν την πολεμική ρητορική· επιπλέον 
ζητεί και από τις δύο πλευρές να προωθήσουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες και να 
εγκαταλείψουν την τάση διατήρησης της ισχύουσας κατάστασης που έχει δημιουργηθεί 
με στρατιωτικές κατακτήσεις, παρά τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών· καλεί τη διεθνή κοινότητα να επιδείξει θάρρος και πολιτική βούληση 
ώστε να ξεπεραστούν τα εναπομείναντα προβληματικά σημεία που παρεμποδίζουν τη 
σύναψη συμφωνίας·

7. υπενθυμίζει ότι εκατοντάδες χιλιάδες άτομα που εγκατέλειψαν τις εστίες τους εξαιτίας 
του πολέμου στο Ναγκόρνο Καραμπάχ παραμένουν εκτοπισμένοι και δεν τους 
αναγνωρίζεται το δικαίωμα επιστροφής· καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να 
αναγνωρίσουν αδιαμφισβήτητα και άνευ προϋποθέσεων το δικαίωμα  αυτό, ούτως ώστε 
να καταστεί δυνατή η γρήγορη άσκησή του· καλεί τις αρχές της Αρμενίας και του 
Αζερμπαϊτζάν και τους επικεφαλής των αντίστοιχων κοινοτήτων να αποδείξουν την
δέσμευσή τους με τη δημιουργία ειρηνικών σχέσεων μεταξύ των διαφόρων εθνοτήτων, 
προετοιμάζοντας στην πράξη την επιστροφή των εκτοπισμένων ατόμων, και λαμβάνοντας 
περαιτέρω μέτρα· θεωρεί ότι η κατάσταση των εσωτερικά εκτοπισθέντων πρέπει να 
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εξεταστεί στη βάση των διεθνών προτύπων, έχοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, την πρόσφατη 
σύσταση PACE 1877(2009), ‘Οι ξεχασμένοι λαοί της Ευρώπης: προστασία των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μακροχρόνια εκτοπισθέντων ατόμων’·

8. σημειώνει ότι το προσωρινό καθεστώς του Ναγκόρνο Καραμπάχ θα μπορούσε να 
σημαίνει προσωρινή νομιμοποίηση των εκεί de facto αρχών· πιστεύει ότι, μεταξύ άλλων,
με σκοπό την αύξηση της αξιοπιστίας τους για την επίτευξη αυτής της προοπτικής, οι 
αρχές αυτές θα πρέπει ταχύτατα να εγκαταλείψουν τη θέση τους ότι το Ναγκόρνο 
Καραμπάχ συμπεριλαμβάνει όλα τα αρμενικά κατεχόμενα εδάφη του Αζερμπαϊτζάν και 
ότι το δικαίωμα των εκτοπισμένων ατόμων για επιστροφή δεν μπορεί καν να συζητηθεί 
στην παρούσα φάση· καλεί την κυβέρνηση της Αρμενίας να ασκήσει την επιρροή της,
προς τούτο, καθώς επίσης και το Συμβούλιο και την Επιτροπή·

9. υπογραμμίζει ότι η ασφάλεια για όλους αποτελεί απαραίτητη συνιστώσα οποιασδήποτε 
διευθέτησης· αναγνωρίζει τη σημασία ισχυρών συμφωνιών για τη διατήρηση της ειρήνης·

Η προσέγγιση Αρμενίας - Τουρκίας

10. χαιρετίζει τα πρωτόκολλα για τη σύναψη διπλωματικών σχέσεων, το άνοιγμα των 
συνόρων και τη συνεργασία· καλεί και τα δύο μέρη να εκμεταλλευθούν αυτή την ευκαιρία 
για να βελτιώσουν τις σχέσεις τους με την επικύρωση και την εφαρμογή των 
πρωτοκόλλων· δεν συμφωνεί με την εισαγωγή προϋποθέσεων για την επικύρωση που δεν 
περιλαμβάνονται στα πρωτόκολλα, αλλά σημειώνει ότι εάν εφαρμοστούν, θα έχουν 
ευρύτατες και ενδεχομένως γενικότερα πολύ θετικές επιπτώσεις στην περιοχή και δεν 
μπορούν, για το λόγο, αυτό να απομονωθούν από το υπόλοιπο πλαίσιο· καλεί την 
Αρμενία καθώς και το Αζερμπαϊτζάν να εντείνουν τις προσπάθειές τους στις συνομιλίες 
των συμπροέδρων της ομάδας Μινσκ σχετικά με τις αρχές για τη διευθέτηση της 
σύγκρουσης στο Ναγκόρνο Καραμπάχ·

Η σύγκρουση στη Γεωργία

11. χαιρετίζει την έκθεση Tagliavini και υποστηρίζει τα βασικά της συμπεράσματα· 
υποστηρίζει την εντολή της Αποστολής Παρακολούθησης της ΕΕ και την εφαρμογή του 
τμήματος το οποίο δεν είναι μπλοκαρισμένο από τη Ρωσία και από τις  de facto αρχές των 
αποσχισθέντων περιοχών·

12. εκφράζει τη σοβαρή του ανησυχία για τη χρήση μεθόδων εθνικής κάθαρσης ως προοίμιο 
της ρωσικής αναγνώρισης της Νότιας Οσετίας και στην Αμπχαζίας ως ανεξάρτητα κράτη· 
σημειώνει με ικανοποίηση ότι η διεθνής κοινότητα παραμένει ενωμένη στην απόρριψη
της μονομερούς διακήρυξης ανεξαρτησίας· καλεί τη Ρωσία να τηρήσει τη δέσμευσή της 
για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και να αποσύρει τα στρατεύματά της στις θέσεις 
που κατείχαν πριν την έναρξη του πολέμου του Αυγούστου 2008 και να άρει τον 
αποκλεισμό της πρόσβασης της ΕUMM στη Νότια Οσετία και την Αμπχαζία·

13. τονίζει τη σημασία της προστασίας της ασφάλειας και των δικαιωμάτων των γεωργιανών
που παραμένουν στις αποσχισθείσες περιοχές, προωθώντας  τον σεβασμό του 
δικαιώματος των εκτοπισθέντων ατόμων για ασφαλή επιστροφή και αξιοπρεπείς 
συνθήκες, επiτυγχάνοντας  μείωση του χαρακτήρα  "Σιδηρού Παραπετάσματος" των de 
facto συνόρων, και επιτυγχάνοντας δυνατότητες για την ΕΕ και άλλους διεθνείς 



PR\799032EL.doc 7/12 PE430.955v01-00

EL

παράγοντες να βοηθήσουν πληθυσμούς εντός των δύο περιοχών·  υπογραμμίζει, προς 
τούτο,  την ανάγκη σαφέστερα καθορισμένων μεσοπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων 
στόχων·

Πρόοδοι προς την κατεύθυνση του εκδημοκρατισμού και του σεβασμού των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου

14. πιστεύει ότι ο εκδημοκρατισμός, η χρηστή διακυβέρνηση και ο σεβασμός των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, καθώς και τα δικαιώματα των 
μειονοτήτων και του κράτους δικαίου αποτελούν βασικές αρχές για την εγκαθίδρυση 
ειρηνικών και σταθερών δημοκρατικών κρατών·

15. υπογραμμίζει τη σημασία της εφαρμογής δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων και το 
σημαντικό ρόλο του πολιτικού διαλόγου και της συνεργασίας για την επίτευξη εθνικής 
συναίνεσης· χαιρετίζει την έγκριση σημαντικών νομοθετικών ρυθμίσεων στον τομέα της 
δικαιοσύνης στην Αρμενία και ζητεί από τις αρχές να διασφαλίσουν την αποτελεσματική 
εφαρμογή τους· χαιρετίζει την πρόοδο του Αζερμπαϊτζάν στον τομέα των 
μεταρρυθμίσεων στη δικαιοσύνη και καλεί τις αρχές να προωθήσουν την ανεξαρτησία 
των δικαστών· χαιρετίζει την ανακοίνωση του προέδρου της Γεωργίας σχετικά με ένα 
"νέο κύμα δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων", και ζητεί οι μεταρρυθμίσεις αυτές να 
υιοθετηθούν και να εφαρμοστούν στην πράξη όπως είναι, η ενίσχυση του 
κοινοβουλευτικού ελέγχου επί της εκτελεστικής εξουσίας και η αύξηση της ανεξαρτησίας 
της δικαιοσύνης, θεωρεί δε ότι θα πρέπει να συνεχιστούν οι δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις 
και να παγιωθούν οι δημοκρατικοί θεσμοί·

16. επισημαίνει ότι υπάρχει ακόμη ευρύτατη διαφθορά στην περιοχή και ζητεί από τις αρχές 
να ενισχύσουν τα μέτρα  για την καταπολέμησή της, δεδομένου ότι απειλεί την 
οικονομική και την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των εν λόγω χωρών·

17. σημειώνει τη σημασία ελεύθερων και δίκαιων εκλογών σύμφωνα με τις διεθνείς 
δεσμεύσεις και προδιαγραφές· επισημαίνει ότι οι πρόσφατες προεδρικές εκλογές στην 
Αρμενία τον Φεβρουάριο του 2008 χαρακτηρίστηκαν και πάλι από βίαια επεισόδια και 
ότι οι συνέπειες της εσωτερικής κρίσης συνεχίζουν να είναι αισθητές· σημειώνει τη 
διεξαγωγή δημοτικών εκλογών που πραγματοποιήθηκαν με ειρηνικό τρόπο στο 
Αζερμπαϊτζάν στις 23 Δεκεμβρίου 2009 και αναμένει την έκθεση της αντιπροσωπείας του 
Κογκρέσο Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης·  καλεί τις 
αρχές της Γεωργίας να διασφαλίσουν ότι τοπικές εκλογές που θα πραγματοποιηθούν στις 
30 Μαΐου 2010 θα διεξαχθούν με σεβασμό των διεθνών προτύπων και ότι ο εκλογικός 
νόμος θα τροποποιηθεί αναλόγως, επαναλαμβάνει δε ότι πρέπει να αποφασιστικής 
σημασίας η εξασφάλιση της άμεσης εκλογής των δημάρχων· επιβεβαιώνει ότι η θέση του 
Κοινοβουλίου και της ΕΕ είναι ότι οι εκλογές και τα δημοψηφίσματα στις αποσχισθείσες 
περιοχές είναι παράνομα· υπερασπίζει τα πολιτικά δικαιώματα των εκτοπισθέντων
ατόμων·

18. θεωρεί ότι η ελευθερία της έκφρασης αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα και αρχή, και ότι ο 
ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης είναι σημαντικός, παρεμποδίζεται δε από τους 
περιορισμούς στην ελευθερία της έκφρασης και την έλλειψη πλουραλισμού στα μέσα 
ενημέρωσης στις χώρες του Νότιου Καυκάσου, και καλεί τις αρχές να τα εξασφαλίσουν·
εκφράζει την ανησυχία του για τις επιθέσεις εναντίον δημοσιογράφων στην Αρμενία, 
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ειδικότερα δε για τη συνεχιζόμενη κράτηση του δημοσιογράφου της αντιπολίτευσης
Nikol Pashinian, παρά τη χορήγηση αμνηστίας στις 18 Ιουνίου 2009 που είχε σαν 
αποτέλεσμα την απελευθέρωση ορισμένων αντιφρονούντων κρατουμένων · 
προβληματίζεται σχετικά με την επιδείνωση του κλίματος των μέσα μαζικής ενημέρωσης 
στο Αζερμπαϊτζάν με  περιπτώσεις παρενόχλησης και εκφοβισμού επαγγελματιών του 
Τύπου, και εκφράζει τη λύπη του για την κράτηση και την καταδίκη δύο νέων ακτιβιστών 
και bloggers, του Emin Milli και του Adnan Hajizade· κατά συνέπεια, ζητεί την 
απελευθέρωσή τους μετά την διαδικασία προσφυγής τους, σύμφωνα με τα διεθνή 
πρότυπα και τις αρχές για δίκαιη δίκη όπως ορίζεται στο άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα·

19. είναι της άποψης ότι πρέπει να διασφαλισθεί η ελευθερία του συνέρχεσθαι, δεδομένου ότι 
είναι προϋπόθεση για την ανάπτυξη μιας ζωντανής κοινωνίας των πολιτών· εκφράζει την 
ανησυχία του για τις δυσχέρειες, άμεσες και έμμεσες τις οποίες αντιμετωπίζει η κοινωνία 
των πολιτών στην οργάνωσή της καθώς και για την έγκριση νόμων και πρακτικών που θα 
περιορίσουν, ενδεχομένως την ελευθερία του συνέρχεσθαι, μέσω διοικητικών 
παρενοχλήσεων, όπως είναι οι εντατικοποιημένοι έλεγχοι των φορολογικών αρχών στην 
Αρμενία· προβληματίζεται για την έλλειψη σοβαρής έρευνας για τα γεγονότα που 
παρατηρήθηκαν μετά τις προεδρικές εκλογές του Φεβρουαρίου 2008 όταν 10 άτομα 
σκοτώθηκαν, γεγονότα τα οποία οδήγησαν στην επιβολή καθεστώτος έκτακτης ανάγκης
και περιορισμό ορισμένων ελευθεριών και δικαιωμάτων· καλεί τις αρχές του 
Αζερμπαϊτζάν, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών αρχών, να εφαρμόσουν με μη 
περιοριστικό τρόπο τη νομοθεσία για την ελευθερία του συνέρχεσθαι η οποία, όπως 
τροποποιήθηκε, συμφωνεί με τα περισσότερα διεθνή πρότυπα· προβληματίζεται για το 
γεγονός ότι στη Γεωργία οι αλλαγές του 2009 στη νομοθεσία σχετικά με το δικαίωμα του 
συνέρχεσθαι και των διαδηλώσεων μπορεί να περιορίσουν την ελευθερία του 
συνέρχεσθαι και να μειώσουν την δυνατότητα της αντιπολίτευσης να συμμετέχει σε 
κινητοποιήσεις· υπογραμμίζει το σημαντικό ρόλο της κοινωνίας των πολιτών για τις 
διαδικασίες υπέρ της ειρήνης και της συμφιλίωσης στην περιοχή·

20. καλεί τις χώρες στην περιοχή να συμμετάσχουν ενεργά στο έργο της Ευρωπαϊκής 
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης για τις σχέσεις με τις ανατολικές γειτονικές χώρες
(EURONEST) και να εκμεταλλευθούν όλες τις δυνατότητες που αυτή δίνει για την 
πολυμερή και διμερή ανταλλαγή απόψεων· προς τούτο σημειώνει ότι είναι σημαντικό να 
ενισχυθεί ο διάλογος μεταξύ των μελών των κοινοβουλίων των χωρών της περιοχής·

Οικονομικά θέματα και κοινωνική ανάπτυξη

21. είναι της άποψης ότι η ευρύτερη συνεργασία τόσο σε περιφερειακό επίπεδο όσο και με 
την ΕΕ σε τομείς όπως η οικονομία, οι μεταφορές, η ενέργεια και το περιβάλλον είναι 
απαραίτητη για την βέλτιστη ανάπτυξη των τομέων αυτών και για τη διασφάλιση της 
σταθερότητας στην περιοχή, αλλά πιστεύει ότι η συνεργασία αυτή θα πρέπει επίσης να 
συμβάλει στην οικοδόμηση του ανθρωπίνου κεφαλαίου στο σύνολο της περιοχής ως 
μακροπρόθεσμη επένδυση· χαιρετίζει το γεγονός ότι και οι τρεις χώρες επωφελούνται από 
την ΣΓΠ της ΕΕ και σημειώνει ότι  όλες είναι δυνητικά υποψήφιες για το ΣΓΠ+ για την 
αειφόρο ανάπτυξη και τη χρηστή διακυβέρνηση· τονίζει ότι η περιφερειακή συνεργασία 
στον δικαστικό και αστυνομικό τομέα και στην ανάπτυξη ενός συστήματος 
ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων είναι απαραίτητη για την περαιτέρω προώθηση 
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της κινητικότητας στην περιοχή αλλά και μεταξύ της περιοχής και της ΕΕ·

22. υπογραμμίζει τη σημασία οικοδόμησης ενός ευνοϊκού επιχειρηματικού κλίματος και της 
ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα· συγχαίρει το Αζερμπαϊτζάν για τη σημαντική οικονομική 
ανάπτυξη που έχει σημειώσει και τις μεταρρυθμίσεις που καθιστούν την οικονομία 
ελκυστικότερη για τους ξένους επενδυτές, και ελπίζει ότι το Αζερμπαϊτζάν θα συνεχίσει 
και θα ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις του για προσχώρηση στον ΠΟΕ· χαιρετίζει την 
πρόοδο που έχει επιτευχθεί στον τομέα της εφαρμογής μεταρρυθμίσεων στην οικονομία 
της αγοράς με στόχο την φιλελευθεροποίηση της αγοράς στην Αρμενία και τη Γεωργία· 
τονίζει, εν τούτοις, ότι η οικονομική ανάπτυξη της Αρμενίας και της Γεωργίας έχει 
επηρεαστεί από την γενική οικονομική κρίση, και χαιρετίζει την απόφαση στα τέλη του
2009 για την παροχή μακροοικονομικής βοήθειας στις δύο χώρες·

23. επισημαίνει τη στρατηγική γεωπολιτική θέση του Νότιου Καύκασου και την αυξανόμενη 
σημασία του ως ενεργειακού, μεταφορικού και επικοινωνιακού διαδρόμου που συνδέει 
την περιοχή της Κασπίας και της Κεντρικής Ασίας με την Ευρώπη·

24. αναγνωρίζει τη σημασία της περιοχής για την ενεργειακή συνεργασία και ενεργειακή 
ασφάλεια της ΕΕ· τονίζει τη μεγάλη αξία των ενεργειακών πόρων του Αζερμπαϊτζάν και 
το σημαντικό ρόλο που παίζουν στην οικονομική του ανάπτυξη· υπενθυμίζει τη σημασία
εξασφάλισης μιας δίκαιης κατανομής των κερδών από την εκμετάλλευση των φυσικών 
πόρων και επένδυσής τους στην ανάπτυξη της χώρας, πράγμα που θα επιτρέψει την 
αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων μιας ενδεχόμενης πτώσης της παραγωγής του 
πετρελαίου· χαιρετίζει την πρόθεση του Αζερμπαϊτζάν να διαφοροποιήσει την οικονομία 
του·

25. υπογραμμίζει τη σημασία των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την 
εξασφάλιση ότι θα ληφθούν υπόψη οι περιβαλλοντικές ανησυχίες · χαιρετίζει την θέσπιση 
Περιφερειακού Περιβαλλοντικού Κέντρου για τον Καύκασο· θεωρεί ότι τα 
ανακοινωθέντα  σχέδια του Αζερμπαϊτζάν για την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας ως κυβερνητική προτεραιότητα είναι αξιέπαινα και ενθαρρύνει τη συνέχιση
παρόμοιων στόχων· εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση της Αρμενίας να 
παροπλίσει τον πυρηνικό σταθμό του Medzamor, αλλά εκφράζει τη λύπη του για την 
απόφαση οικοδόμησης ενός νέου πυρηνικού σταθμού στην ίδια σεισμογενή περιοχή·

26. πιστεύει ότι η προώθηση της κοινωνικής συνοχής και του κοινωνικού διαλόγου, η 
επένδυση στην εκπαίδευση και την υγεία και στην οικοδόμηση του ανθρώπινου 
κεφαλαίου, και η εξασφάλιση ικανοποιητικής ποιότητας ζωής είναι σημαντικοί 
παράγοντες για την εγκαθίδρυση ζωντανών δημοκρατικών κοινωνιών· βλέπει θετικά την 
έγκριση από τις τρεις χώρες προγραμμάτων για τη μείωση της ένδειας και τις ενθαρρύνει 
να τα εφαρμόσουν·

Προς την κατεύθυνση μιας στρατηγικής της ΕΕ

27. χαιρετίζει την Ανατολική Εταιρική Σχέση και σημειώνει τις σχετικές πρωτοβουλίες που 
ενεργοποιήθηκαν και τις επαφές που έγιναν, σκοπεύει δε να αναπτύξει περαιτέρω την 
κοινοβουλευτική διάσταση της εταιρικής σχέσης·

28. πιστεύει ότι τα Σχέδια Δράσεις ΕΠΓ και η εφαρμογή τους αποτελούν κύρια βάση για την
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αξιολόγηση της τήρησης των δεσμεύσεων, σύμφωνα με την αρχή της αιρεσιμότητας, για 
την εκτίμηση των προόδων που έχουν επιτευχθεί στις διμερείς σχέσεις με την ΕΕ και  την 
πιθανή αναβάθμιση των συμφωνιών με τις εν λόγω χώρες· είναι της άποψης ότι το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία· σημειώνει 
τους διαφορετικούς ρυθμούς προόδου των τριών χωρών ως προς την εφαρμογή των 
αντίστοιχων Σχεδίων Δράσης ΕΠΓ· πιστεύει ότι οι διαπραγματεύσεις για τις νέες 
συμφωνίες σύνδεσης θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις διαφορές αυτές και τους 
διαφορετικούς στόχους, αλλά ότι ταυτόχρονα οι διαπραγματευτική διαδικασία θα πρέπει 
κατά προτίμηση να κινηθεί με τον ίδιο ρυθμό και για τις τρεις χώρες, δεδομένης την 
περιφερειακή διάσταση·

29. υπενθυμίζει ότι όλες οι χώρες του Νότιου Καύκασου αποτελούν τμήμα της πρωτοβουλίας 
Συνέργειας του Ευξείνου Πόντου, η οποία, επικεντρώνοντας την περιφερειακή 
συνεργασία σε ορισμένες περιοχές, μπορεί να ενισχύσει την αμοιβαία εμπιστοσύνη 
μεταξύ των εταίρων·

Θέματα ασφάλειας και ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων

30. πιστεύει ότι είναι σημαντική η παροχή βοήθειας στις διαδικασίες επίλυσης των 
συγκρούσεων και ότι η ΕΕ είναι σε θέση να παίξει σημαντικό ρόλο στην οικοδόμηση 
εμπιστοσύνης, στην ανοικοδόμηση και την αποκατάσταση, και έχει τη δυνατότητα να 
βοηθήσει για τη συμμετοχή των πληγέντων κοινοτήτων στις πρωτοβουλίες αυτές · 
πιστεύει επίσης ότι είναι σημαντική η διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου διεθνούς 
εγρήγορσης για τις συγκρούσεις στην περιοχή ώστε να εξασφαλίζεται η γρήγορη επίλυσή 
τους·

31. σημειώνει την τρέχουσα ανάμιξη της ΕΕ στη διαδικασία επίλυσης των συγκρούσεων στην 
περιοχή και πιστεύει ότι η έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισσαβώνας δικαιολογεί ένα 
πιο κυρίαρχο ρόλο για την ΕΕ· συγχαίρει την αποστολή επιτήρησης της EE στη Γεωργία 
για το έργο της και ζητεί να υπάρξουν ακόμη σημαντικότερα διαβήματα της ΕΕ ώστε να 
πειστεί η Ρωσία και οι de facto σχετικές αρχές να σταματήσουν να παρεμποδίζουν την 
είσοδο της EUMM στη  Νότια Οσετία και την Αμπχαζία· πιστεύει ότι η ΕΕ έχει τώρα την 
ευκαιρία να παίξει μεγαλύτερο ρόλο στην επίλυση της διένεξης του Ναγκόρνο-
Καραμπάχ, και πρέπει να το πράξει, μέσω της συμμετοχής της στις διαπραγματεύσεις, 
εξαιτίας της θέσπισης της εντολής της ΕΕ για τη γαλλική συμπροεδρία της Ομάδας 
Μινσκ, όντας σε ετοιμότητα για την έναρξη προγραμμάτων βοήθειας και ανοικοδόμησης
και υποστηρίζοντας σχέδια υπέρ της κοινωνίας των πολιτών με στόχο την προώθηση της 
συμφιλίωσης και της ανάπτυξης σχέσεων μεταξύ πολιτών στην περιοχή·

32. καλεί την Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική 
Ασφάλειας να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις στην περιοχή και να 
συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία επίλυσης της σύγκρουσης· αναγνωρίζει τη σημασία 
του έργου του Ειδικού Εκπροσώπου για το Νότιο Καύκασο και εκφράζει την ελπίδα  ότι 
η Ύπατος Εκπρόσωπος θα εξασφαλίσει τη συνέχεια και τη συνέπεια αυτού του έργου· 
ενθαρρύνει το Συμβούλιο να εξετάσει το ενδεχόμενο χρησιμοποίησης μέσων της ΚΠΑΑ
για να ενισχύσει τη συμμετοχή του στις διαδικασίες ειρήνευσης και διαχείρισης της 
διένεξης·

33. καλεί την Επιτροπή να χορηγήσει ουσιαστική χρηματοδοτική και τεχνική στήριξη σε 
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μέτρα οικοδόμησης της εμπιστοσύνης και προώθησης της αξιοπιστίας μεταξύ των 
πληθυσμών και να συμμετάσχει στην ανοικοδόμηση και στην αποκατάσταση στην 
περιοχή, όπως είναι τα έργα δημιουργίας εσόδων και έργα κοινωνικο-οικονομικής 
ενσωμάτωσης των εσωτερικά εκτοπισθέντων  και  επαναπατριζόμενων, αποκατάστασης 
κατοικιών και προώθησης  του διαλόγου και της μεσολάβησης·

Εκδημοκρατισμός, ανθρώπινα δικαιώματα και κράτος δικαίου

34. επιδοκιμάζει τη χρηματοδότηση της ΕΕ και την παροχή βοήθειας στην περιοχή για την 
προώθηση των παραπάνω αρχών και πιστεύει ότι η ευρωπαϊκή βοήθεια θα πρέπει να 
κινηθεί εντός του πλαισίου της πολιτικής αιρεσιμότητας, όπως είναι η μεταρρύθμιση του 
δικαστικού συστήματος και η πρόοδος στη διαδικασία εκδημοκρατισμού· προειδοποιεί 
ώστε να μην υπάρξει εκμετάλλευση των διενέξεων από τις κυβερνήσεις για να 
αποπροσανατολιστεί η διεθνής κοινότητα από τα εσωτερικά θέματα ·

35. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διασφαλίσουν ότι οι όροι που έχουν συμφωνηθεί 
στο πλαίσιο συγκεκριμένων πολιτικών δεσμεύσεων, όπως η συγκεκριμένη δέσμευση της 
κυβέρνησης της Γεωργίας να δώσει νέα ώθηση στις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, που 
περιλαμβάνονται στη συμφωνία με την ΕΕ για την παροχή βοήθειας μετά τις συγκρούσεις 
μεταξύ της Επιτροπής και της Γεωργίας τον Ιανουάριο του 2009, και να ενημερώνουν 
τακτικά σχετικά με την πρόοδο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

36. χαιρετίζει το έργο της Συμβουλευτικής Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για την Αρμενία· 
πιστεύει ότι εντός του πλαισίου της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και της 
διαπραγμάτευσης νέων συμφωνιών σύνδεσης, η ΕΕ έχει την ευκαιρία να προσφέρει 
τεχνική βοήθεια, καλεί δε την Επιτροπή να εξετάσει τις δυνατότητες για παροχή
παρόμοιας βοήθειας στο Αζερμπαϊτζάν και τη Γεωργία·

37. αναγνωρίζει το δυνητικό ρόλο του φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών στο πλαίσιο της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης ως χώρου ανάπτυξης μιας πραγματικής κοινωνίας των 
πολιτών και ενίσχυσής της στις χώρες της περιοχής, και καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει επαρκή χρηματοδοτική και τεχνική υποστήριξη για το φόρουμ· εφιστά την 
προσοχή στη σημασία της χρηματοδότησης προγραμμάτων υπέρ της κοινωνίας των 
πολιτών και τον ρόλο που οι αντιπροσωπείες της ΕΕ παίζουν στην επιλογή αυτών των 
προγραμμάτων, καθώς και στη σημασία που έχουν στην προώθηση των επαφών σε 
περιφερειακό επίπεδο·

Οικονομική συνεργασία και κοινωνική ανάπτυξη

38. υπενθυμίζει ότι η ενεργειακή ασφάλεια αποτελεί κοινή μέριμνα· προς τούτο προτρέπει 
την ΕΕ να παράσχει μεγαλύτερη ενίσχυση σε ενεργειακά προγράμματα στην περιοχή, να 
τονώσει τη συνεργασία της σε ενεργειακά θέματα και να εργαστεί για την ολοκλήρωση 
του αγωγού Nabucco· καλεί επίσης την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι τα σχέδια που 
αφορούν την ενέργεια και τις μεταφορές στο Νότιο Καύκασο θα σφυρηλατήσουν τις
σχέσεις μεταξύ των τριών χωρών και δεν αποτελέσουν αιτία αποκλεισμού ορισμένων 
κοινοτήτων· επαναλαμβάνει τη σημασία της πρωτοβουλίας του Μπακού και των σχετικών 
προγραμμάτων, INOGATE και TRACECA·

39. πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να υποστηρίζει την οικονομική ανάπτυξη, το 
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εμπόριο και τις επενδύσεις στην περιοχή, θεωρεί δε ότι η διαπραγμάτευση και η σύναψη
σφαιρικών και σε βάθος συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών παίζουν, προς τούτο, 
σημαντικό ρόλο· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει πιθανούς τρόπους ενίσχυσης των 
χωρών της περιοχής ώστε να προετοιμαστούν για τη διαπραγμάτευση και την εφαρμογή 
και τήρηση των δεσμεύσεων που προβλέπονται για τη πιθανές μελλοντικές ΣΕΣ·

40. επαναλαμβάνει τη σημασία των διαπροσωπικών επαφών και των προγραμμάτων 
κινητικότητας που στοχεύουν ιδιαίτερα στη νεολαία· καλεί το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή να λάβουν μέτρα για τη διευκόλυνση των θεωρήσεων με τις τρεις χώρες και 
συμφωνεί με τα σχέδια διευκόλυνσης των θεωρήσεων και τις συμφωνίες επανεισδοχής με 
τη Γεωργία·

41. επαναλαμβάνει την ανάγκη να αναπτύξει η ΕΕ μια στρατηγική για το Νότιο Καύκασο, 
έχοντας υπόψη τη σημασία της περιοχής για την ΕΕ και το δυνητικό ρόλο της ΕΕ στην 
περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής και την επίλυση των συγκρούσεων·

42. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια της Αρμενίας, του 
Αζερμπαϊτζάν και της Γεωργίας.


