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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a Dél-Kaukázusra vonatkozó EU stratégiáról
(2009/2216(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Dél-Kaukázussal foglalkozó korábbi állásfoglalásaira, beleértve az európai 
szomszédsági politika megerősítéséről szóló 2007. november 15-i állásfoglalást1, 
valamint a Dél-Kaukázussal kapcsolatos hatékonyabb EU-politikáról szóló2 és a fekete-
tengeri regionális politikai megközelítésről szóló 2008. január 17-i állásfoglalást3, 

– tekintettel a keleti partnerségről szóló 2008. december 3-i, az Európai Parlamenthez és a
Tanácshoz intézett bizottsági közleményre (COM(2008)0823),

– tekintettel a keleti partnerséggel foglalkozó 2009. május 7-i prágai csúcstalálkozón 
elfogadott közös nyilatkozatra,

– tekintettel az Örményországgal, Azerbajdzsánnal és Grúziával megkötött európai 
szomszédságpolitikai (ESZP) cselekvési tervekre és a végrehajtásukhoz szorosan kötődő 
Európai szomszédsági és partnerségi eszközre (ENPI),

– tekintettel a Bizottság által 2009. április 23-án elfogadott, az Örményországról, 
Azerbajdzsánról és Grúziáról szóló ESZP előrehaladási jelentésre, 

– tekintettel a 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó országstratégiai dokumentumokra és 
az Örményországgal, Azerbajdzsánnal és Grúziával megkötött ENPI alá tartozó nemzeti 
indikatív programokra, 

– tekintettel az Örményországra, Azerbajdzsánra és Grúziára vonatkozó ENPI programozási 
dokumentumok félidős értékelésére, 

– tekintettel az Örményországgal, Azerbajdzsánnal és Grúziával megkötött partnerségi és 
együttműködési megállapodásokra, 

– tekintettel az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének vonatkozó ellenőrző jelentéseire,

– tekintettel a grúziai konfliktussal foglalkozó nemzetközi tényfeltáró küldöttség 2009. 
szeptember 30-án közzé tett jelentésére (Tagliavini-jelentés),

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Külügyi Bizottság jelentésére (A7-0000/2010),

A. mivel a Külkapcsolatok Tanácsa 2009. december 8-án megtartott ülésén az EU 
megerősítette azon szándékát, hogy – többek között a technikai segítségnyújtási 

                                               
1 HL C 282. E, 2008.11.6., 443. o.
2 HL C 41E, 2009.2.19.19.,53. o.
3 HL C 41E, 2009.2.19.19., 64. o.
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programok révén – előmozdítsa a stabilitást, együttműködést, jólétet és felelősségteljes 
kormányzást a Dél-Kaukázusban,  

B. mivel a 2008. augusztusi grúziai háború, az EU-nak a fegyverszüneti megállapodás 
megkötésére vonatkozó sikeres erőfeszítései és ezen eseményeket követő további 
elkötelezettségre való nagy szükség eredményeképp, az  EU megfigyelő missziók, a 
háborút követő nagyszabású segítségnyújtási programok és a háború okait és lefolyását 
kutató tényfeltáró misszió indítása révén az Unió jelentős biztonsági szereplővé vált a 
térségben,

C. mivel 2009-ben intenzívebbé váltak az EBESZ Minszk-csoportja társelnöke közvetítése 
mellett zajló Nagorno-Karabakh béketárgyalások,

D. mivel bizakodásra adott okot, hogy 2009 októberében Örményország és Törökország 
aláírta a diplomáciai kapcsolatok kialakítására és közös határaik megnyitására, valamint 
az együttműködésre irányuló jegyzőkönyveket, de az aláírást még nem követte ratifikáció,  

E. mivel az életszínvonal javítása, a demokratikus modell megvalósítása, az emberi jogok 
biztosítása, valamint a regionális és makro-regionális fejlesztési lehetőségek 
maximalizálása érdekében alapvető jelentőségű a béke, a biztonság és a stabilitás 
biztosítása a térségben, 

F. mivel a keleti partnerség új lehetőségeket nyújt a kétoldalú kapcsolatok mélyítésére és 
emellett bevezeti a többoldalú együttműködést is, 

G. mivel a keleti partnerségnek a célja a reformok, a jogszabályok közelítése és a gazdasági 
integráció felgyorsítása, és a feltételekhez kötés, a differenciálás, valamint a közös 
partnerség alkalmazásán alapul, és új társulási megállapodásokról való tárgyalásokat 
helyez kilátásba, amelyhez az Európai Parlament hozzájárulása szükséges, 

H. mivel az EU számára a Dél-Kaukázusban jelentkező kihívások és az EU-nak a régióra 
vonatkozó kötelezettségvállalásai olyan jellegűek, hogy a főként reaktív és rögtönzött 
politika nem jelent elfogadható lehetőséget, és mivel a keleti partnerség elindítása és a 
Lisszaboni Szerződés hatályba lépése jó lehetőséget kínál egy EU stratégia kidolgozására,

1. úgy véli, hogy az EU-nak aktívabb politikai szerepet kell vállalnia és egy megfelelő 
stratégiát kell létre hoznia annak támogatása érdekében, hogy a Dél-Kaukázus átalakuljon 
egy olyan térséggé, ahol a fenntartható béke, a stabilitás és a jólét uralkodik, továbbá a 
puha hatalom és a szilárd megközelítést vegyítve teljes mértékben arra kell használnia 
erőforrásait, hogy hozzájáruljon a konfliktusok békés megoldásához a térségben;

Biztonsági kérdések és a konfliktusok békés megoldása

2. hangsúlyozza, hogy a térségben fennálló valamennyi konfliktus esetén a status quo 
elfogadhatatlan és fenntarthatatlan; 

3. megjegyzi, hogy a konfliktusok kezelése és megoldása során többek között valamennyi 
érintett fél és közösség jogainak és jogos érdekeinek elismerésére, a múltbeli események 
felülvizsgálatára való nyitottságra, a gyűlölet és félelem leküzdésére való komoly 
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szándékra, a maximalista ambíciók feladására és innovatív megközelítésre van szükség, 
beleértve a szuverenitás gyakorlását és a valódi engedmények megtételére való készséget;  

4. rámutat a konfliktusmegelőzés fontosságára, amelyhez hozzá tartozik a nemzeti 
kisebbségek jogainak tiszteletben tartása, a vallási tolerancia, valamint a társadalmi és 
gazdasági kohézió megerősítésére irányuló erőfeszítések; 

5. hangsúlyozza a külső szereplők arra vonatkozó felelősségét, hogy hatalmukat és 
befolyásukat a nemzetközi joggal és az emberi jogokkal teljes mértékben 
összeegyeztethető módon érvényesítsék; úgy véli, hogy a térségben a külső szereplők 
közötti versengést csökkenteni kell, de ez nem történhet minden áron, úgy, hogy 
figyelembe veszik bármely szereplő azon igényét, hogy kiváltságot élvezzen érdekei 
érvényesítésére; elfogadhatatlannak tartja, hogy a Dél-Kaukázus államai szuverenitását és 
területi egységét feltételekhez kössék; 

A Nagorno-Karabakh konfliktus

6. teljes mértékben támogatja az EBESZ Minszk-csoportja társelnöke közvetítését, a madridi 
elveket és a Moszkvai Nyilatkozatot; elítéli a katonai megoldás lehetőségét és mindkét 
oldalt arra kéri, hogy mellőzze a katonai retorikát; továbbá felszólítja mindkét oldalt arra, 
hogy mutasson több érdeklődést a béketárgyalások iránt és hagyjon fel azzal, hogy a 
katonai műveletek eredményeként létrejött status quo-t részesíti előnyben, figyelmen kívül 
hagyva az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozatait; felszólítja ennek megfelelően a 
nemzetközi közösséget is, hogy mutasson elszántságot és politikai akaratot a 
megállapodást akadályozó fennmaradó, problémás kérdések megoldásában; 

7. emlékeztet arra, hogy a Nagorno-Karabakh háború alatt vagy azzal összefüggésben az 
otthonaikat elhagyó emberek még mindig kitelepítettek és megtagadták tőlük a jogot a 
visszatéréshez;  felhívja valamennyi érintett felet, hogy egyértelműen és feltétel nélkül 
ismerjék el, hogy ezen embereknek az azonnali visszatérése jogos és szükséges; felhívja 
az örmény és azeri hatóságokat és az érintett közösségek vezetőit arra, hogy az 
otthonukból elűzöttek visszatérését előkészítő gyakorlati lépések és egyéb eszközök révén 
nyilvánítsák ki az etnikumok közötti békés kapcsolatok kialakítására irányuló 
elkötelezettségüket;  úgy véli, hogy a lakhelyüket elhagyni kényszerült személyek 
helyzetét a nemzetközi szabványoknak, többek között az „Európa elfeledett népei: a 
hosszú távra kitelepített személyek emberi jogainak védelme” címet viselő 1877(2009) 
PACE ajánlásnak megfelelően kell kezelni;

8. megjegyzi, hogy Nagorno-Karabakh ideiglenes státusza az ottani de facto hatóságok 
ideiglenes legitimációját is jelentheti;  meggyőződése, hogy ilyen kilátások mellett a 
hitelességük növelése érdekében ezen hatóságoknak sürgősen fel kell adniuk azon 
álláspontjukat, hogy Nagorno-Karabakh alá tartozzon minden örmény megszállás alatt 
lévő azerbajdzsáni terület, valamint, hogy a kitelepítettek visszatérési jogáról a jelenlegi 
szakaszban még csak tárgyalni sem hajlandóak;  felhívja a hivatalban lévő örmény 
kormányt, hogy vesse be ennek érdekében befolyását, továbbá felhívja a Tanácsot és a 
Bizottságot, hogy csatlakozzanak e felhíváshoz;

9. hangsúlyozza, hogy mindennemű megállapodás esetén alapvető fontosságú, hogy 
garantálják mindenki számára a biztonságot; elismeri a nagy volumenű békefenntartó 
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intézkedések jelentőségét;

Örményország és Törökország egymáshoz közeledése

10. üdvözli a diplomáciai kapcsolatok kialakítására, a határok megnyitására és az 
együttműködésre vonatkozó jegyzőkönyveket; felszólítja mindkét oldalt, hogy ragadják 
meg a lehetőséget arra, hogy a ratifikáción és végrehajtáson keresztül helyrehozzák 
kapcsolataikat; nem támogatja a jegyzőkönyvekben nem szereplő ratifikációs feltételek 
bevezetését, azonban megjegyzi, hogy abban az esetben, ha mégis végrehajtanák ezeket, a 
régióra széles-körű, potenciálisan pozitív következménnyel járnának, és így nem lehet 
egyedi esetként kezelni őket; felhívja mind Örményországot, mind Azerbajdzsánt, hogy 
fokozzák a Minszk-csoport társelnöke által vezetett, a Nagorno-Karabakh konfliktus 
megoldására vonatkozó elvekről szóló tárgyalásokkal kapcsolatos erőfeszítéseiket;

A grúz konfliktus

11. üdvözli a Tagliavini-jelentést és annak főbb következtetéseit; támogatja az Oroszország és 
a szakadár régiók tényleges hatóságai által nem elzárt részekre vonatkozó EU megfigyelő 
misszió mandátumát és annak végrehajtását; 

12. komolyan aggódik az etnikai tisztogatások miatt, amelyek megelőzhetik Dél-Oszétia és 
Abházia Oroszország által tagállamként való elismerését; megelégedettséggel jegyzi meg, 
hogy a nemzetközi közösség egységesen visszautasította a függetlenség egyoldalú 
kikiáltását; felhívja Oroszországot, hogy tegyen eleget a tűzszüneti megállapodásban tett, 
arra vonatkozó kötelezettségvállalásának, hogy visszavonja csapatait a 2008. augusztusi 
háború előtti állásokba, valamint hogy nem gátolja a továbbiakban az EU megfigyelő 
misszióját abban, hogy eljusson Dél-Oszétiába és Abháziába; 

13. hangsúlyozza a továbbra is a szakadár régiókban élő grúz etnikum biztonsága és jogai 
védelmének fontosságát, előmozdítva a kitelepített személyek biztonságos és méltó 
körülmények közötti visszatérésre való jogának tiszteletben tartását, csökkentve a de facto 
határokon a vasfüggöny hosszúságát és lehetőséget biztosítva az EU-nak és a többi 
nemzetközi szereplőnek arra, hogy segítsék a két régióban élő embereket; hangsúlyozza e 
tekintetben a világosabban meghatározott rövid és hosszú távú célkitűzések kialakításának 
szükségét;

A demokratizálódási folyamatban tett előrehaladás, valamint az emberi jogok tiszteletben 
tartása és a jogállamiság

14. úgy véli, hogy a demokratizálódás, a felelősségteljes kormányzás, az emberi jogok, az 
alapvető szabadságok, a kisebbségek jogai és a jogállamiság tiszteletben tartása a békés és 
stabil demokratikus állam létrehozásának és működésének alapelveként szolgálnak;  

15. hangsúlyozza a demokratikus reformok mellett való elkötelezettség fontosságát és a 
nemzeti konszenzus kialakításának kulcsául szolgáló politikai párbeszéd és 
együttműködés alapvető szerepét; üdvözli az Örmény igazságszolgáltatással kapcsolatos 
nagy jelentőséggel bíró jogszabályok elfogadását és felszólítja a hatóságokat tényleges 
végrehajtásukra; üdvözli az igazságszolgáltatás terén Azerbajdzsánban végrehajtott 
reformokat és felszólítja a hatóságokat a bírók függetlenségén való munkálkodásra; 
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üdvözli a grúz elnöknek „a demokratikus reformok új hullámára” vonatkozó bejelentését, 
felszólít az említett  – többek között az igazságügyi rendszer végrehajtói hatalma és 
növekvő függetlensége fölötti parlamenti ellenőrzés megerősítésére vonatkozó –  
reformok tényleges elfogadására és végrehajtására, és úgy véli, hogy a demokratikus 
reformokat folytatni kell a demokratikus intézményeket pedig meg kell erősíteni;  

16. rámutat arra, hogy a régióban még mindig széles körben elterjedt a korrupció és felszólítja 
a hatóságokat, hogy fokozzák a korrupció elleni küzdelemre vonatozó intézkedéseiket, 
mivel az az érintett ország gazdasági növekedését, társadalmi és gazdasági fejlődését 
fenyegeti;

17. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a nemzetközi kötelezettségvállalásokkal és 
normákkal összhangban szabad és igazságos választásokat tartsanak; megjegyzi, hogy a 
legutóbbi, 2008 februárjában rendezett örményországi választások ismét erőszakosak 
voltak, és hogy a belső válság utóhatásai még mind érződnek; tudomásul veszi, hogy a 
2009. december 23-i azerbajdzsáni választások békésen lezajlottak és várja az Európa 
Tanács helyi és regionális kongresszusának ezzel kapcsolatos jelentését; felszólítja a grúz 
hatóságokat, hogy gondoskodjanak arról, hogy a 2010. május 30-ra kitűzött helyi 
önkormányzati választások lebonyolítása megfeleljen a nemzetközi normáknak, és hogy a 
választási törvényt is ezeknek megfelelően módosítsák, és megerősíti, hogy a 
polgármesterek közvetlen megválasztása elengedhetetlen fontosságú; megerősíti saját és 
az EU azon álláspontját, miszerint az elszakadt régiókban tartott választások és 
referendumok nem jogszerűek; védelmébe veszi a kitelepített személyek politikai jogait;

18. úgy ítéli meg, hogy a véleménynyilvánítás szabadsága alapvető jog és elv, a média 
szerepe pedig alapvető; aggasztja, hogy néhány dél-kaukázusi országban korlátozzák a 
véleménynyilvánítás szabadságát, és hiányzik a pluralizmus a médiából, ezért e két dolog 
biztosítására szólítja fel a hatóságokat; aggasztónak tartja az újságírók ellen 
Örményországban elkövetett támadásokat, különösen pedig azt, hogy az ellenzéki 
újságírót, Nikol Pashiniant folyamatosan fogva tartják annak ellenére, hogy a 2009. június 
18-i amnesztia keretében szabadon bocsátottak számos bebörtönzött ellenzéki aktivistát; 
nyugtalanítónak tartja az azerbajdzsáni médiahangulat romlását a médiaszakemberek 
zaklatásával és megfélemlítésével együtt, és elítéli a két fiatal aktivista és blogger, Emin 
Milli és Adnan Hajizade fogva tartását és elítélését; ennek megfelelően a fellebbezési 
eljárást követő szabadon bocsátásukra szólít fel a nemzetközi normákkal összhangban és a 
tisztességes tárgyalás elvének betartása mellett, ahogyan az az Emberi Jogok Európai 
Egyezményében is szerepel;

19. úgy véli, hogy a gyülekezési szabadságot garantálni kell, mivel az a társadalom 
fejlődésének egyik kulcsa; aggódik azon közvetlen vagy közvetett nehézségek miatt, 
amelyekkel a civil társadalomnak szembe kell néznie szerveződése közben, és nem 
helyesli az olyan jogszabályok és gyakorlatok elfogadását, amelyek akár közvetetten 
korlátozhatják a gyülekezési szabadságot, ideértve az adminisztratív zaklatást is, mint pl. 
az örmény pénzügyi hatóságok részéről történő fokozott ellenőrzések; aggasztónak találja, 
hogy nem történt meg a 2008. februári elnökválasztás után 10 ember halálát okozó, 
szükségállapot kihirdetését és számos jog és szabadság korlátozását eredményező 
események alapos vizsgálata; felszólítja az azerbajdzsáni hatóságokat és 
önkormányzatokat, hogy a gyülekezési jogról szóló, a nemzetközi normáknak 
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megfelelően módosított jogszabályokat korlátozásmentesen hajtsák végre; aggódik amiatt, 
hogy a gyülekezési szabadságról és demonstrációkról szóló törvény módosításai 
Grúziában korlátozhatják a gyülekezési jogot és megkurtíthatják az ellenzék mobilizációs 
képességét; hangsúlyozza, hogy régióban a civil társadalom fontos szerepet játszik a béke-
és megbékélési folyamatban;

20. felszólítja a régió országait, hogy vállaljanak aktív szerepet az EU-Szomszédsági 
Parlamenti Közgyűlés (EURONEST) munkájában, és használják ki ennek lehetőségeit a 
két- és többoldalú eszmecsérére; e tekintetben megjegyzi, hogy a régió országainak 
parlamenti képviselői közötti fokozott párbeszéd létfontosságú;

Gazdasági kérdések és társadalmi fejlődés

21. véleménye szerint egy szélesebb regionális szintű és az EU-val történő együttműködés a 
gazdasági, közlekedési, energia- és környezetvédelmi ágazatban alapvető fontosságú mind 
maguk az ágazatok fejlődése, mind pedig a régió stabilitásának biztosítása szempontjából, 
az együttműködésnek azonban fel kell karolnia a humántőkének az egész régióban történő 
fejlesztését mint hosszú távú befektetést; üdvözli annak tényét, hogy mindhárom ország
hasznára van az EU GSP-je, és tudomásul veszi, hogy mindegyikük megfelel a 
fenntartható fejlődésért és jó irányításért létrehozott GSP+ követelményeinek; megjegyzi, 
hogy az igazságszolgáltatás és rendőrség területén folytatott regionális együttműködés és 
az integrált határigazgatás létrehozása alapvető fontosságú a mobilitás előmozdításához a 
régióban és az EU-n belül; 

22. hangsúlyozza, hogy rendkívül fontos a kedvező üzleti légkör megteremtése és a 
magánszektor fejlesztése; elismerését fejezi ki az azerbajdzsáni hatóságok felé említésre 
méltó gazdasági növekedésük és a gazdaságot a külföldi befektetők számára vonzóbbá 
tevő reformfolyamatok kapcsán, és reméli, hogy Azerbajdzsán tovább megy ezen az úton, 
és végül sikerül csatlakoznia a WTO-hoz;  üdvözli a piacgazdasági reformok 
végrehajtásában elért haladást, amelyek célja Örményország és Grúzia piacainak 
liberalizációja; rámutat azonban, hogy Örményország és Grúzia gazdasági fejlődését 
befolyásolta az általános gazdasági válság, és üdvözli azt a 2009-es határozatot, amely 
lehetővé tett makrofinanciális segítség nyújtását a két ország számára;

23. rámutat a Dél-Kaukázus geopolitikai szempontból stratégiai elhelyezkedésére és a Kaszpi-
tenger térsége, illetve Közép-Ázsia Európával való energiai, közlekedési és 
kommunikációs összekötő folyosó jellegének egyre növekvő jelentőségére;

24. elismeri a régiónak az EU energia-együttműködési és energiabiztonsági szempontból 
fennálló jelentőségét; rámutat Azerbajdzsán energiakészleteinek hatalmas értékére, és arra 
a létfontosságú szerepre, amelyet ezek az ország gazdasági fejlődésében játszanak; 
hangsúlyozza, hogy biztosítani kell a természetes források kiaknázásából származó haszon 
egyenletes elosztását, illetve annak az ország egészének fejlesztésébe történő 
befektetetését, amely lehetővé teszi az ország számára egy esetleges olajtermelési 
visszaesés negatív következményei elleni önvédelmet; üdvözli Azerbajdzsánnak 
gazdasága diverzifikálására irányuló törekvéseit;

25. hangsúlyozza a környezetvédelmi szempontokat figyelembe vevő, megújuló 
energiaforrásokba történő befektetések fontosságát; üdvözli a Kaukázusi Regionális 
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Környezetvédelmi Központ létrehozását; dicséretesnek tartja Azerbajdzsánnak az 
alternatív energiaforrások fejlesztése kormányzati prioritássá tételére vonatkozó terveit és 
hasonló célok kitűzésére ösztönzi; örömmel veszi tudomásul Örményország azon 
döntését, miszerint megszüntetik a medzamori nukleáris üzemet, sajnálja azonban, hogy 
egy új nukleáris üzemet hoznak létre ugyanezen a szeizmikusan aktív területen; 

26. úgy ítéli meg, hogy a társadalmi kohézió és a társadalmi párbeszéd megerősítése, az 
oktatásba, az egészségügybe és humántőke kiépítésébe történő befektetés, valamint az 
életszínvonal megfelelő szintjének biztosítása elengedhetetlenek egy élő demokratikus 
társadalom kiépítéséhez; pozitívnak értékeli, hogy a három ország saját programokat 
fogadott el a szegénység csökkentésére, és ösztönzi őket a programok teljes 
végrehajtására;

Egy EU-stratégia felé

27. üdvözli a keleti partnerséget, és tudomásul veszi az ezzel kapcsolatos kezdeményezéseket 
és megrendezett találkozókat; szándékában áll továbbfejleszteni a partnerség parlamenti 
dimenzióját; 

28. úgy ítéli meg, hogy az ESZP cselekvési tervek és azok végrehajtása a 
kötelezettségvállalások betartása értékelésének alapját képezi a feltételesség elvével 
összhangban, az EU-val fennálló kétoldalú kapcsolatok fejlődésének értékelése és az 
érintett országokkal kötött megállapodások esetleges felülvizsgálata során; véleménye 
szerint az Európai Parlamentnek is részt kellene vennie ebben a folyamatban; rámutat, 
hogy a három ország különböző mértékű haladást ért el az ESZP cselekvési tervek 
végrehajtásában; úgy véli, hogy az újabb csatlakozási megállapodások megkötésére 
irányuló tárgyalásokon figyelembe kell venni ezeket a különbségeket és különböző 
célokat, ugyanakkor azonban a tárgyalási folyamatnak lehetőleg mindhárom országgal 
azonos ütemben kell haladnia a regionális dimenziókat is figyelembe véve;

29. emlékeztet arra, hogy a Dél-Kaukázus országai a fekete-tengeri szinergiakezdeményezés 
részesei is, amely a bizonyos területeken történő regionális együttműködés elősegítése 
révén fokozhatja a partnerek egymás iránti bizalmát;

Biztonsági kérdések és a konfliktusok békés megoldása

30. úgy véli, hogy a konfliktusmegoldási folyamat támogatása létfontosságú, és hogy az EU 
jó helyzetben van a bizalom kiépítése, az újjáépítés és a rehabilitáció támogatásához, 
illetve megvan a lehetősége elősegíteni az érintett közösségek bevonását; továbbá úgy ítéli 
meg, hogy fenn kell tartani a régió konfliktusaira irányuló nemzetközi figyelem magas 
szintjét azok gyors megoldása érdekében;

31. tudomásul veszi, hogy az EU részt vesz a régió konfliktusainak megoldási folyamatában, 
és úgy véli, hogy a Lisszaboni Szerződés hatályba lépése indokolja az EU még 
kiemelkedőbb szerepét; üdvözli az EU grúziai megfigyelőmissziójának munkáját, és 
szorgalmazza, hogy az EU fokozottan próbálja meggyőzni Oroszországot és a de facto 
hatóságokat, hogy ne gátolják az EU megfigyelő misszióját abban, hogy eljusson Dél-
Oszétiába és Abháziába; úgy ítéli meg, hogy az EU-nak most lehetősége van jelentősebb 
szerepet vállalni a Nagorno-Karabakh konfliktus megoldásában, ugyanúgy, ahogy a 
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Minszk-csoport francia társelnökének adott megbízáson keresztül a tárgyalásokban való
részvételre egy készenlétben álló rekonstrukciós és segélyprogram, illetve a megbékélést 
és a régióban élők közötti kapcsolatok támogatását célzó civil társadalmi projektek 
támogatása révén;

32. felszólítja a közös kül- és biztonságpolitikai főképviselőt, hogy szorosan kövesse a 
régióban tapasztalható fejlődést és aktívan vegyen részt konfliktus megoldásának 
folyamatában; elismeréssel tekint a dél-kaukázusi különmegbízott munkájára, és hangot 
ad abbéli reményének, hogy a főképviselő biztosítja e munka folytonosságát és 
következetességét; arra ösztönzi a Tanácsot, hogy vegye fontolóra a KBVP keretében 
rendelkezésre álló eszközök használatát a béketeremtési és konfliktuskezelési folyamatban 
való részvételéhez; 

33. felszólítja a Bizottságot, hogy adjon megfelelő mértékű pénzügyi és technikai támogatást 
a bizalom kiépítését és a lakosság körében a bizalom megszületését, illetve a 
rehabilitációban és a régió újjáépítésében történő részvételt szolgáló olyan 
intézkedésekhez, mint pl. a bevételt generáló projektek, a lakhelyüket elhagyni 
kényszerült személyek és visszatérők társadalmi-gazdasági integrációját segítő, illetve a 
lakhatási rehabilitációt célzó projektek, valamint a párbeszédeket és elmélkedést segítő 
intézkedések;
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Demokratizálódás, emberi jogok és jogállamiság

34. támogatja az EU-s finanszírozást és segítségnyújtást a régióban, amely előmozdítja ezen 
elvek érvényesülését és a folyamatot, és úgy ítéli meg, hogy az EU-s segítségnyújtáshoz 
politikai feltételeknek kell eleget tenni, mint pl. az igazságszolgáltatási reform és a 
demokratizálódási folyamat előrehaladása; figyelmeztet arra, hogy a kormányok nem 
használhatják a konfliktusokat arra, hogy eltereljék a nemzetközi közösség figyelmét a 
belügyekről;

35. felszólítja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy gondoskodjanak arról, hogy a politikai 
feltételcsomagban vállalt olyan kötelezettségeket, mint pl. a grúz kormány azon 
kötelezettségvállalását, hogy a Bizottság és Grúzia közötti 2009 januári EU-s konfliktus 
utáni segítségnyújtási megállapodásába foglalt demokratikus reformoknak új lendületet 
adnak, betartják, illetve azt is, hogy Grúzia rendszeresen tegyen jelentést az Európai 
Parlamentnek a folyamatról;

36. üdvözli az EU Örményországgal foglalkozó magas szintű tanácsadói csoportjának 
munkáját; úgy véli, hogy a keleti partnerség és az új társulási megállapodásokra irányuló 
tárgyalások keretében az EU-nak lehetősége van technikai segítség felajánlására, és 
felszólítja a Bizottságot, hogy tanulmányozza az ilyen jellegű segítség Azerbajdzsánnak és 
Grúziának történő felajánlása lehetőségét;

37. elismeri, hogy a keleti partnerség civil társadalmi fóruma potenciálisan szerepet játszhat 
egy valódi civil társadalom létrehozása ösztönzésében és a régió államainak 
megerősítésében, és felszólítja a Bizottságot, hogy a fórum számára biztosítsa a szükséges 
pénzügyi és technikai támogatást; felhívja a figyelmet a civil társadalmi projektek 
finanszírozásának és az EU-delegációknak a  régióban ezek kiválasztásában játszott 
szerepének fontosságára, illetve arra, hogy e projektek milyen jelentőséget kaphatnak a 
regionális szintű kapcsolatok elősegítésében;

Gazdasági együttműködés és társadalmi fejlődés

38. emlékeztet arra, hogy az energiabiztonság kérdése mindenkit érintő téma; éppen ezért 
sürgeti az EU-t, hogy adjon sokkal nagyobb mértékű támogatást a régió 
energiaprojektjeihez, fokozza az energiával kapcsolatos kérdésekben az együttműködést 
és folytassa a Nabucco gázvezeték befejezésére irányuló munkát; felszólítja a Bizottságot, 
hogy gondoskodjon arról, hogy az energiával és a közlekedéssel kapcsolatos projektek a 
Dél-Kaukázusban elősegítsék a három ország közötti kapcsolatokat és ne vezessenek 
bizonyos közösségek kirekesztéséhez; megerősíti a Baku-kezdeményezés és az támogató 
INOGATE és TRACECA programok jelentőségét;

39. úgy ítéli meg, hogy az EU-nak folytatnia kell a régió gazdasági fejlődésének, 
kereskedelmének és befektetéseinek támogatását, és úgy véli, hogy a mélyreható és átfogó 
szabadkereskedelmi megállapodásokra irányuló tárgyalások és a megállapodások 
megkötése e tekintetben nagyon fontos szerepet játszanak; felszólítja a Bizottságot, hogy 
mérlegelje a régió országainak a lehetséges jövőbeli szabadkereskedelmi 
megállapodásokban vállalt kötelezettségek tárgyalására, végrehajtására, majd 
fenntartására való felkészüléshez nyújtható segítség lehetőségeit;
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40. megismétli, hogy az emberek közötti közvetlen kapcsolatok, illetve a főleg a fiatalokat 
célzó mobilitási programok rendkívül fontosak; felszólítja a Tanácsot és a Bizottságot, 
hogy tegyen lépéseket a vízumszerzés megkönnyítésére a három országgal, és üdvözli a 
vízumszerzés megkönnyítésére irányuló kezdeményezést és a Grúziával kötött 
visszafogadási megállapodások megkötését;

41. megerősíti, hogy az EU-nak ki kell dolgoznia egy Dél-Kaukázussal kapcsolatos stratégiát, 
mivel az EU számára ez egy igen fontos régió, és az EU igen jelentős szerepet játszhat a 
régió fejlődésének előmozdításában és konfliktusainak megoldásában; 

42. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint Örményország, Azerbajdzsán és Grúzia kormányainak és parlamentjeinek.


