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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl ES Pietų Kaukazo strategijos
(2009/2216(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Pietų Kaukazo, įskaitant 2007 m. 
lapkričio 15 d. rezoliuciją dėl Europos kaimynystės politikos (EKP) stiprinimo, 1 taip pat į 
savo 2008 m. sausio 17 d. rezoliucijas dėl veiksmingesnės ES politikos Pietų Kaukazo 
regiono atžvilgiu2 ir dėl Juodosios jūros regioninės politikos3, 

– atsižvelgdamas į 2008 m. gruodžio 3 d. Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir 
Tarybai „Rytų partnerystė“ (COM/2008/0823),

– atsižvelgdamas į 2009 m. gegužės 7 d. įvykusio Prahos Rytų partnerystės aukšto lygio 
susitikimo bendrą deklaraciją,

– atsižvelgdamas į kartu su Armėnija, Azerbaidžianu ir Gruzija priimtus EKP veiksmų 
planus ir į Europos kaimynystės ir partnerystės priemonę (EKPP), glaudžiai susijusią su 
EKP veiksmų planų įgyvendinimu,

– atsižvelgdamas į EKP pažangos Armėnijoje, Azerbaidžane ir Gruzijoje ataskaitas, kurias 
Komisija priėmė 2009 m. balandžio 23 d.,

– atsižvelgdamas į šalių 2007–2013 m. strategijos dokumentus ir į nacionalines orientacines 
programas, įeinančias į Europos kaimynystės ir partnerystės priemonę (EKPP), dėl kurių 
susitarta su Armėnija, Azerbaidžanu ir Gruzija,

– atsižvelgdamas į EKPP programinių dokumentų, skirtų Armėnijai, Azerbaidžanui ir 
Gruzijai, laikotarpio vidurio apžvalgą,

– atsižvelgdamas į partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimus, sudarytus su Armėnija, 
Azerbaidžanu ir Gruzija,

– atsižvelgdamas į susijusias Europos Tarybos parlamentinės asamblėjos (angl. PACE) 
stebėsenos ataskaitas,

– atsižvelgdamas į Tarptautinės faktų nustatymo komisijos konfliktui Gruzijoje tirti 
ataskaitą, paskelbtą 2009 m. rugsėjo 30 d. (Tagliavini ataskaita),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą (A7-0000/2010),

A. kadangi Užsienio reikalų taryba 2009 m. gruodžio 8 d. susitikime dar kartą patvirtino ES 

                                               
1 OL C 187E, 2008 11 6, p. 443.
2 OL C 187E, 2009 2 19, p. 53.
3 OL C 187E, 2009 2 19, p. 64.
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ketinimą skatinti stabilumą, bendradarbiavimą, gerovę ir tinkamą valdymą visame Pietų 
Kaukaze, įskaitant techninės pagalbos programų įgyvendinimą,

B. kadangi dėl 2008 m. rugpjūčio mėn. karo Gruzijoje, dėl sėkmingo ES įsikišimo siekiant 
sudaryti Paliaubų susitarimą ir dėl atsiradusio didžiulio poreikio toliau dalyvauti įvykių 
raidoje sustiprėjo ES vaidmuo saugumo šiame regione srityje, nes ji dislokavo ES 
stebėsenos misiją, pradėjo įgyvendinti pagrindinę pokario pagalbos programą ir vykdyti 
karo priežasčių ir jo eigos faktų nustatymo misiją;

C. kadangi 2009 m. suaktyvėjo Kalnų Karabacho taikos derybos, kurios vyko tarpininkaujant 
ESBO Minsko grupės pirmininkams,

D. kadangi tai, kad Armėnija ir Turkija 2009 spalio mėn. pasirašė protokolus dėl 
diplomatinių santykių užmezgimo, bendros sienos atidarymo ir bendradarbiavimo, suteikė 
nemaža vilčių, vis dėlto jie nebuvo ratifikuoti,

E. kadangi regione būtina užtikrinti taiką, saugumą ir stabilumą siekiant pagerinti gyvenimo 
lygį, siekti visiems užtikrinti demokratinius standartus ir pagarbą žmogaus teisėms ir kiek 
įmanoma padidinti regiono ir makroregioninio vystymosi galimybes,

F. kadangi Rytų partnerystė suteikia naujų dvišalių santykių stiprinimo galimybių, taip pat 
galimybę pradėti daugiašalį bendradarbiavimą,

G. kadangi įgyvendinant Rytų partnerystę siekiama spartinti reformas, teisės aktų derinimą ir 
ekonominę integraciją, kaip pagrindą naudojant sąlygų laikymusi, diferenciacijos ir 
bendros atsakomybės reikalavimus, taip pat rengti derybas dėl naujų asociacijos 
susitarimų, kuriems reikės gauti Europos Parlamento pritarimą,

H. kadangi dėl ES uždavinių Pietų Kaukaze ir dėl jos dalyvavimo šiame regione jau netinka 
atsakomoji ir be pasirengimo vykdoma politika ir kadangi pradėjus įgyvendinti Rytų 
partnerystę ir įsigaliojus Lisabonos sutarčiai atsirado puiki galimybė persvarstyti ES 
strategiją,

1. mano, kad ES turi imtis aktyvesnio politinio vaidmens ir parengti strategiją siekiant padėti 
pakeisti Pietų Kaukazo regioną, kad jis taptų tvarios taikos, stabilumo ir gerovės regionu, 
ir išnaudoti visą jo potencialą siekiant prisidėti prie taikaus konfliktų šiame regione 
sprendimo derinant vadinamąją švelniąją galią ir tvirtą požiūrį;

Saugumo klausimai ir taikus konfliktų sprendimas

2. pabrėžia, kad nė vieno konflikto šiame regione atveju status quo nepriimtinas ir jo reikia 
atsisakyti;

3. pažymi, kad siekiant valdyti ir spręsti konfliktus, be kita ko, būtina pripažinti visų 
susijusių šalių ir bendruomenių teises ir teisėtus interesus, atvirai apžvelgti praėjusius 
įvykius, parodyti didelį ryžtą įveikti neapykantą ir baimę, pasiruošimą atsisakyti 
maksimalistinių ambicijų, domėtis naujoviškais metodais, įskaitant soverenumo 
įgyvendinimą, ir pasirengimą daryti esmines nuolaidas;
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4. pažymi, kad svarbu išvengti konfliktų, taip pat ir taikant tokias priemones kaip pagarba
visų nacionalinių mažumų teisėms, religinių pažiūrų tolerancija ir pastangos stiprinti 
socialinę ir ekonomikos sanglaudą;

5. pabrėžia, kad išorės veikėjai turi naudoti savo galią ir įtaką taip, kad nepažeistų 
tarptautinės teisės, įskaitant žmogaus teisių teisę; mano, kad reikėtų siekti mažinti išorės 
veikėjų konkurenciją regione, tačiau šito negalima daryti pripažįstant kurio nors veikėjo 
pretenzijas į teisę turėti privilegijuotų interesų; mano, kad nepriimtina pateikti sąlygas dėl 
Pietų Kaukazo soverenumo ir teritorinio vientisumo pripažinimo;

Kalnų Karabacho konfliktas

6. visiškai pritaria Minsko grupės pirmininkų tarpininkavimui, Madrido principams ir 
Maskvos deklaracijai; smerkia karinio sprendimo idėją ir ragina abi šalis vengti karinės 
retorikos; be to, ragina abi šalis taikos derybose būti ambicingesnėms ir atsisakyti 
tendencijos nuolat rinktis status quo, pasiektą karinėmis priemonėmis nepaisant JT 
Saugumo Tarybos rezoliucijų; be to, ragina tarptautinę bendruomenę parodyti drasą ir 
politinę valią siekiant įveikti užsilikusias kliūtis, kurios trukdo pasiekti susitarimą;

7. primena, kad šimtai tūkstančių asmenų, pabėgusių iš savo namų per Kalnų Karabacho 
karą ar dėl susijusių su šiuo karu priežasčių, vis dar gyvena kitur ir jiems nesuteikiama 
teisės grįžti; ragina visas šalis vienareikšmiškai ir besąlygiškai pripažinti šią teisę ir tai, 
kad ją reikia kuo skubiau įgyvendinti; ragina Armėnijos ir Azerbaidžano valdžios 
institucijas ir atitinkamų bendruomenių vadovus parodyti, kad praktinėmis 
parengiamosiomis perkeltųjų asmenų grąžinimo priemonėmis ir kitais būdais stengiasi 
prisidėti kuriant taikius įvairių etninių grupių santykius; mano, kad padėtį, susijusią su 
šalies viduje perkeltais asmenimis, reikėtų spręsti laikantis tarptautinių standartų, be kita 
ko, atsižvelgiant į neseniai Europos Tarybos parlamentinės asamblėjos (angl. PACE) 
pateiktą rekomendaciją 1877(2009) „Pamiršti Europos žmonės:  ilgą laiką perkeltųjų 
asmenų žmogaus teisių gynimas“;

8. pažymi, kad turint mintyje laikiną Kalnų Karabacho padėtį, de facto valdžios institucijos 
galėtų priimti laikinus įstatymus; mano minėtosios valdžios institucijos, be kita ko, 
siekdamos pelnyti daugiau pasitikėjimo, turėtų kuo greičiau atsisakyti pozicijos, kad į 
Kalnų Karabacho teritoriją įeina visos Armėnų okupuotos Azerbaidžano žemės ir kad šiuo 
metu jokiu būdu negalima aptarti perkeltųjų asmenų teisės grįžti; ragina Armėnijos 
vyriausybę stengtis daryti įtakos šiuo klausimu ir ragina Tarybą ir Komisiją prisidėti;

9. pabrėžia, kad neatskiriama bet kokio konflikto sprendimo dalis – saugumo visiems 
užtikrinimas; pripažįsta tvirtų taikos palaikymo susitarimų svarbą;

Armėnijos ir Turkijos draugiškų santykių atnaujinimas

10. džiaugiasi, kad pasirašyti protokolai dėl diplomatinių santykių užmezgimo, sienos 
atidarymo ir bendradarbiavimo, ragina abi šalis pasinaudoti šia galimybe pataisyti savo 
santykius ratifikuojant ir įgyvendinant minėtuosius protokolus; nepritaria protokoluose 
nepaminėtų ratifikavimo sąlygų numatymui, tačiau pažymi, juos įgyvendinus, būtų plataus 
masto ir galbūt labai pozityvių pasekmių regione ir kad dėl šios priežasties jų nereikėtų 
vertinti atskirai; ragina Armėniją, taip pat Azerbaidžaną, dėti daugiau pastangų Minsko 
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grupės pirmininkų bendrai vedamose derybose dėl Kalnų Karabacho konflikto sprendimo 
principų;

Konfliktai Gruzijoje

11. džiaugiasi, kad pateiktas Tagliavini pranešimas ir pritaria pagrindinėms jo išvadoms; 
pritaria ES stebėjimo misijos įgaliojimams ir jų įgyvendinimui dalyje, kurios užblokavo 
Rusija ir separatistinių regionų de facto valdžios institucijos;

12. yra labai susirūpinęs dėl to, jog siekiant, kad Rusija pripažintų Pietų Osetijos ir 
Abchazijos valstybės statusą, naudojamasi etniniu valymu; su pasitenkinimu pažymi, kad 
tarptautinė bendruomenė vieningai atmeta vienašalę nepriklausomybės deklaraciją; ragina 
Rusiją gerbti Paliaubų susitarime įrašytą savo įsipareigojimą išvesti karines pajėgas į 
pozicijas, kuriose jos buvo prieš 2008 m. rugpjūčio mėn. karo pradžią ir liautis trukdžius 
Europos Sąjungos stebėjimo misijai (ESSM) patekti į Abchaziją ir Pietų Osetiją;

13. pabrėžia, kad svarbu užtikrinti separatistiniuose regionuose vis dar gyvenančių etninių 
gruzinų saugumą ir teises, svarbu skatinti gerbti perkeltųjų asmenų teisę grįžti užtikrinant 
jiems saugias ir orumo nežeminančias grįžimo sąlygas, sumažinti geležinės uždangos tipo 
de facto sienų ir sudaryti galimybę ES ir kitoms tarptautiniams veikėjams padėti žmonėms 
abiejuose regionuose; pabrėžia, kad reikia aiškiau nustatytų šios srities tikslų trumpu ir 
ilgu laikotarpiu;

Pažanga siekiant demokratijos ir pagarbos žmogaus teisėms ir teisinės valstybės principams

14. mano, kad demokratizacija, geras valdymas ir pagarba žmogaus teisėms bei pagrindinėms 
laisvėms, mažumų teisėms ir teisinės valstybės principams – tai pagrindiniai principai, 
kurių reikia laikytis siekiant sukurti taikias ir stabilias demokratines valstybes ir jas 
sukūrus;

15. pabrėžia, kad svarbu dalyvauti demokratinėse reformose ir kad esminis vaidmuo tenka 
politiniam dialogui ir bendradarbiavimui, nes tai pagrindas siekiant nacionalinio sutarimo; 
džiaugiasi, kad priimti svarbūs teisės aktai, susiję su Armėnijos teismo organų sistema ir 
ragina valdžios institucijas užtikrinti veiksmingą jų įgyvendinimą; džiaugiasi 
Azerbaidžano pažanga, padaryta pertvarkant teismų sistemą, ir ragina valdžios institucijas 
siekti teisėjų nepriklausomumo; džiaugiasi Gruzijos prezidento pranešimais dėl naujos 
demokratinių reformų bangos, skatina veiksmingai priimti ir įgyvendinti minėtąsias 
reformas, kaip antai didesnė parlamentinė vykdomosios valdžios kontrolė ir didesnis 
teismų nepriklausomumas, ir mano, kad reikia vykdyti demokratines reformas ir stiprinti 
demokratines institucijas;

16. pažymi, kad regione vis dar plačiai paplitusi korupcija, ir ragina valdžios institucijas 
sugriežtinti kovos su ja priemones, kadangi ji kelia grėsmę ekonomikos augimui ir 
socialiniam ir ekonomikos vystymuisi šiose šalyse;

17. akcentuoja laisvų ir teisingų rinkimų, kurie turi būti vykdomi laikantis tarptautinių 
įsipareigojimų ir standartų, svarbą; pažymi, kad per pastaruosius prezidento rinkimus, 
vykusius 2008 m. vasario mėn. Armėnijoje, dar kartą neišvengta smurto ir kad vis dar 
jaučiami po jų prasidėjusios vidaus krizės atgarsiai; atkreipia dėmesį į savivaldybių 
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rinkimus, taikiai vykusius 2009 m. gruodžio mėn. Azerbaidžane, ir laukia Europos 
Tarybos vietos ir regionų savivaldos kongreso stebėjimo delegacijos pranešimo; ragina 
Gruzijos valdžios institucijas užtikrinti, kad 2010 m. gegužės 30 d. numatyti vietos 
rinkimai vyktų laikantis tarptautinių standartų ir kad būtų atitinkamai pataisytas rinkimų 
įstatymas, ir dar kartą patvirtina, kad labai svarbu užtikrinti tiesioginius merų rinkimus; 
patvirtina savo ir ES poziciją, kad rinkimai ir referendumai separatistiniuose regionuose 
yra neteisėti; gina politines perkeltųjų asmenų teises;

18. mano, kad žodžio laisvė turi būti pagrindinė laisvė ir principas, taip pat mano, kad labai 
svarbus žiniasklaidos vaidmuo, taigi yra sunerimęs dėl žodžio laisvės ribojimo ir 
žiniasklaidos pliuralizmo stokos Pietų Kaukazo šalyse ir ragina valdžios institucijas 
užtikrinti žodžio laisvę ir žiniasklaidos pliuralizmą; yra susirūpinęs dėl išpuolių prieš 
žurnalistus Armėnijoje ir ypač dėl tebesitęsiančio opozicijos žurnalisto Nikolo Pashiniano 
sulaikymo, nepaisant 2009 m. birželio 18 d. paskelbtos amnestijos, pagal kurią į laisvę 
buvo išleista daug įkalintų opozicijos aktyvistų; yra susirūpinęs dėl žiniasklaidos padėties 
Azerbaidžane pablogėjimo, nes būta atvejų, kai žiniasklaidos atstovai buvo bauginami ir 
prie jų buvo priekabiaujama, ir smerkia tai, kad buvo sulaikyti ir nuteisti du jauni 
aktyvistai ir interneto dienoraščių autoriai, Emin Milli ir Adnan Hajizade; taigi ragina juos 
išlaisvinti atsižvelgiant į apeliacijos procedūrą, vadovaujantis tarptautiniais standartais ir 
teisingo bylos nagrinėjimo principais, kaip nustatyta Europos žmogaus teisių konvencijos 
6 straipsnyje;

19. mano, kad būtina užtikrinti susirinkimų laisvę, kuri yra būtina priemonė siekiant kurti 
aktyvią pilietinę visuomenę; yra susirūpinęs dėl tiesioginių ir netiesioginių sunkumų, su 
kuriais susiduria besitelkianti pilietinė visuomenė, ir dėl to, kad priimami įstatymai ir 
vadovaujamasi tokia praktika, kurie galėtų netiesiogiai riboti susirinkimo laisvę, įskaitant 
administracinį priekabiavimą, kaip antai Armėnijos mokesčių institucijų vykdomus 
dažnesnius tikrinimus; yra susirūpinęs dėl to, kad neatliktas joks kruopštus įvykių, kurie 
vyko tuojau pat po prezidento rinkimų 2008 m. vasario mėn., kurių metu nužudyta 10 
žmonių ir kurie tapo nepaprastosios padėties įvedimo ir daugelio laisvių ir teisių ribojimo 
priežastimi, tyrimas; ragina Azerbaidžano valdžios institucijas, įskaitant vietos valdžios 
institucijas, įgyvendinti be apribojimų teisės aktus dėl susirinkimo laisvės, kurie kartu su 
daliniais pakeitimais atitinka daugumą tarptautinių standartų; yra susirūpinęs dėl to, kad 
Gruzijoje 2009 daliniais Susirinkimų laisvės ir manifestacijų įstatymo pakeitimais gali 
būti apribota susirinkimų laisvė ir opozicijos galimybė burtis; pabrėžia svarbų pilietinės 
visuomenės vaidmenį šio regiono taikos ir susitaikymo procese;

20. ragina šio regiono šalis aktyviai dalyvauti ES ir Europos kaimynystės parlamentinės 
asamblėjos (EURONEST) darbe ir naudotis jos teikiamomis daugiašalio ir dvišalio 
keitimosi nuomonėmis galimybėmis; šiomis aplinkybėmis pažymi, kad būtinas 
intensyvesnis šio regiono šalių parlamentų narių dialogas;

Ekonominio ir socialinio vystymosi klausimai

21. mano, kad didesnis bendradarbiavimas regionų lygmeniu, taip pat su ES tokiuose 
sektoriuose, kaip ekonomika, transportas, energetika ir aplinka, būtinas siekiant optimaliai 
vystyti šiuos sektorius ir užtikrinti regione stabilumą, vis dėlto minėtasis 
bendradarbiavimas, taip pat turėtų apimti žmogiškąjį kapitalą visame regione, kaip 
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ilgalaikę investiciją; džiaugiasi tuo, kad visos trys šalys naudojasi ES bendrąja lengvatų 
sistema (GSP), ir atkreipia dėmesį į tai, kad už tvarių vystymąsi ir gerą valdymą jos visos 
turi teisę į GSP+. pažymi, kad siekiant skatinti regione ir ES mobilumą, būtinas regionų 
bendradarbiavimas teismų ir policijos srityse ir integruotos sienų valdymo sistemos 
sukūrimas; 

22. pabrėžia, kad labai svarbu sukurti palankias verslui sąlygas ir vystyti privatų sektorių; 
palankiai atsiliepia apie pažymėtiną Azerbaidžano ekonomikos augimą ir reformos eigą, 
dėl kurių ekonomika tampa patrauklesne užsienio investuotojams, ir tikisi, kad 
Azerbaidžanas tęs ir galiausiai užbaigs derybas dėl stojimo į PPO; džiaugiasi pažanga, 
padaryta įgyvendinant rinkos ekonomikos reformas, kuriomis siekiama liberalizuoti 
Armėnijos ir Gruzijos rinką; vis dėlto pažymi, kad Armėnijos ir Gruzijos ekonomikos 
vystymąsi paveikė bendra ekonomikos krizė, ir džiaugiasi dėl to, kad 2009 m. pabaigoje 
priimtas sprendimas šioms dviems šalims teikti makrofinansinę pagalbą;

23. atkreipia dėmesį į strateginę geopolitinę Pietų Kaukazo padėtį ir vis didėjančią jo, kaip 
energijos, transporto ir ryšių koridoriaus, jungiančio Kaspijos jūros regioną ir Centrinę 
Aziją su Europa, svarbą;

24. pripažįsta, kad regionas svarbus ES bendradarbiavimui energetikos srityje ir energijos 
tiekimo patikimumui užtikrinti; pažymi, kad Azerbaidžano energijos ištekliai labai 
vertingi ir labai svarbūs ekonomikos vystymuisi; pabrėžia, kad svarbu užtikrinti, kad 
nauda, gauta eksploatuojant natūralius išteklius, būtų lygiai paskirstoma ir investuojama į 
visos šalies vystymą, sudarant galimybę pasirengti negatyviam poveikiui, kuris galimas 
sumažėjus naftos gamybos apimčiai; džiaugiasi Azerbaidžano ketinimu įvairinti 
ekonomiką;

25. pabrėžia, kad svarbu investuoti į energijos gamybą iš atsinaujinančių energijos šaltinių ir 
užtikrinti, kad būtų sprendžiami svarbūs aplinkos apsaugos klausimai; džiaugiasi, kad 
įsteigtas Kaukazo regiono aplinkos apsaugos centras; mano, kad pagirtini Azerbaidžano 
planai vyriausybės prioritetą teikti energijos iš alternatyvių energijos šaltinių gamybos 
vystymui, ir skatina siekti šio tikslo; džiaugiasi, kad Armėnija nusprendė sustabdyti 
branduolinę jėgainę Medzamore, tačiau apgailestauja, kad nauja branduolinė jėgainė bus 
statoma toje pačioje seisminėje zonoje; 

26. mano, kad siekiant sukurti aktyvias demokratines visuomenes būtina skatinti socialinę 
sanglaudą ir socialinį dialogą, investicijas į švietimą, sveikatą ir kaupti žmogiškąjį 
kapitalą, užtikrinti tinkamus gyvenimo standartus; pritaria, kad trys šalys priėmė skurdo 
mažinimo programas ir skatina jas kruopščiai įgyvendinti;

ES strategijos link

27. džiaugiasi Rytų šalių partneryste ir atkreipia dėmesį į pradėtas įgyvendinti susijusias 
iniciatyvas ir vykusius posėdžius; ketina toliau plėtoti parlamentinį partnerystės aspektą; 

28. mano, kad EKP veiksmų planai ir jų įgyvendinimas suteikia esminį pagrindą, kai 
vertinama, kaip laikomasi įsipareigojimų taikant sąlygų nustatymo principą, kokia daroma 
dvišalių santykių su ES pažanga, ir kai svarstoma susitarimų su atitinkamomis šalimis 
atnaujinimas; mano, kad Europos Parlamentas turėtų dalyvauti šiame procese; pažymi, 
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kad šios trys šalys padarė skirtingą pažangą įgyvendinant atitinkamus EKP veiksmų 
planus; mano, kad derybose dėl naujų asociacijos susitarimų turėtų būti atsižvelgta į šį 
skirtingumą ir skirtingus tikslus, o taip pat į tai, kad visų trijų šalių derybų procesas turėtų 
vykti vienoda sparta atsižvelgiant į regiono aspektą;

29. primena, kad Pietų Kaukazo šalys taip pat dalyvauja Juodosios jūros sinergijos 
iniciatyvoje, pagal kurią skatinant regionų bendradarbiavimą tam tikruose regionuose būtų 
galima padidinti partnerių tarpusavio pasitikėjimą;

Saugumo klausimai ir taikus konfliktų sprendimas

30. mano, kad būtina remti konfliktų sprendimo procesą ir kad ES padėtis tinkama siekiant 
didinti pasitikėjimą, remti atkūrimą ir atstatymą ir suteikia galimybę padėti konflikte 
dalyvaujančioms bendruomenėms; be to, mano, kad ir toliau turėtų būti skiriamas didelis 
tarptautinis dėmesys visiems šio regiono konfliktams siekiant užtikrinti, kad jie bus 
sparčiai sprendžiami;

31. atkreipia dėmesį į dabartinį ES dalyvavimą šio regiono konfliktų sprendimo procese ir 
mano, kad įsigaliojusioje Lisabonos sutartyje pagrindžiamas svaresnis ES vaidmuo; 
džiaugiasi ES stebėjimo misijos Gruzijoje darbu ir ragina ES dėti daugiau pastangų 
siekiant įtikinti Rusiją ir atitinkamas de facto valdžios institucijas liautis kliudyti Europos 
Sąjungos stebėjimo misijai (ESSM) patekti į Pietų Osetiją ir Abchaziją; mano, kad dabar 
ES turi galimybę atlikti svarbesnį vaidmenį sprendžiant Kalnų Karabacho konfliktą ir kad 
savo vaidmenį galėtų sustiprinti suteikdama ES įgaliojimą Prancūzijos atstovui, kuris yra 
vienas iš Minsko grupės pirmininkų, dalyvauti derybose, rengdamasi pradėti atstatomosios 
pagalbos programas ir remdama pilietinės visuomenės projektus, kuriais siekiama skatinti 
susitaikymą ir asmeninius ryšius šiame regione;

32. ragina Vyriausiąjį įgaliotinį bendrai užsienio ir saugumo politikai atidžiai stebėti įvykių 
eigą regione ir aktyviai dalyvauti konflikto sprendimo procese; pripažįsta specialiojo 
įgaliotinio Pietų Kaukaze darbo svarbą ir tikisi, kad Vyriausiasis įgaliotinis užtikrins šio 
darbo tęstinumą ir nuoseklumą; skatina Tarybą apsvarstyti galimybę naudoti bendros 
saugumo ir gynybos politikos (BSGP) priemones siekiant aktyviau dalyvauti taikos 
kūrimo ir konfliktų valdymo procesuose; 

33. ragina Komisiją iš esmės remti finansinių ir techninių priemonių, kuriomis stiprinamas 
pasitikėjimas savo jėgomis ir skatinamas gyventojų tarpusavio pasitikėjimas, 
įgyvendinimą ir dalyvauti regiono atkūrimo ir atstatymo veikloje, pvz., vykdant pajamas 
duodančius projektus ir šalies viduje perkeltųjų asmenų ir į šalį grįžusių asmenų socialinės 
integracijos, būsto atstatymo projektus, taip pat projektus, kuriuos įgyvendinant reikia 
vykdyti dialogą ir tarpininkuti;

Demokratizacija, žmogaus teisės ir teisinės valstybės principai

34. pritaria ES finansavimui ir pagalbos teikimui šiame regione siekiant skatinti minėtuosius 
principus ir procesus ir mano, kad tokia ES pagalba turėtų būti teikiama atsižvelgiant į 
nustatytas politines sąlygas, kaip antai teismų sistemos reforma ir demokratizacijos 
proceso pažanga; įspėja, kad vyriausybės netinkamai naudojasi konfliktais siekdamos 
atitraukti tarptautinės visuomenės dėmesį nuo vidaus reikalų;
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35. ragina Komisiją ir Tarybą užtikrinti, kad būtų laikomasi į politinių sąlygų paketus įrašytų 
įsipareigojimų, kaip antai specialaus Gruzijos vyriausybės įsipareigojimo suteikti naują 
impulsą vykdant demokratines reformas, įeinančias į ES po konflikto teikiamą pagalbą, 
dėl kurio Komisija ir Gruzija sutarė 2009 m. sausio mėn., ir nuolatos pranešti Europos 
Parlamentui apie pažangą;

36. džiaugiasi ES Aukšto lygio patariamosios grupės Armėnijos klausimais darbu; mano, kad 
įgyvendinant Rytų šalių partnerystę ir derantis dėl naujų asociacijos susitarimų ES turi 
galimybę siūlyti techninę pagalbą, ir ragina Komisiją išnagrinėti galimybę pasiūlyti tokią 
pagalbą Azerbaidžanui ir Gruzijai;

37. pripažįsta galimą Rytų šalių partnerystės pilietinės visuomenės forumo, kaip galimybės 
ugdyti pilietinę visuomenę ir stiprinti jos pozicijas regiono valstybėse, vaidmenį, ir ragina 
Komisiją užtikrinti, kad forumas gautų pakankamą finansinę ir techninę paramą; atkreipia 
dėmesį į tai, kad labai svarbu finansuoti pilietinės visuomenės projektus, ir į vaidmenį, 
kuris ES delegacijoms tenka šiame regione atrenkant projektus, taip pat į galimą šių 
projektų svarbą skatinant santykius regiono lygmeniu;

Ekonominis bendradarbiavimas ir socialinis vystymasis

38. primena, kad energetinis saugumas yra visiems rūpimas klausimas; taigi ragina ES labiau 
remti energetikos projektus šiame regione, glaudžiau bendradarbiauti energetikos 
klausimais ir dėti pastangas siekiant užbaigti dujotiekį „Nabucco“; be to, ragina Komisiją 
užtikrinti, kad įgyvendinant projektus, susijusius su energija ir transportu, Pietų Kaukaze 
būtų skatinami šių trijų šalių santykiai ir nebūtų išskiriamos tam tikros bendruomenės; dar 
kartą patvirtina Baku iniciatyvos ir atitinkamų jos programų, INOGATE ir TRACECA, 
svarbą;

39. mano, kad ES turėtų toliau remti ekonominį vystymąsi, prekybą ir investicijas šiame 
regione, ir mano, kad šiuo požiūriu labai svarbios yra šios derybos ir išsamių ir 
visapusiškų laisvosios prekybos susitarimų priėmimas; ragina Komisiją apsvarstyti, kaip 
būtų galima padėti regiono šalims pasiruošti deryboms, sudaryti galimybes dalyvauti 
derybose ir po to įgyvendinti įsipareigojimus, prisiimtus pagal ateityje galimus laisvos 
prekybos susitarimus, ir jų laikytis;

40. primena tiesioginių žmonių kontaktų ir mobilumo programų, ypač skirtų jauniems 
žmonėms, svarbą; ragina Tarybą ir Komisiją daryti pažangą siekiant vizų išdavimo
tvarkos supaprastinimo su šiomis trimis šalimis ir džiaugiasi, kad su Gruzija pradėti rengti 
vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo ir readmisijos susitarimai;

41. dar kartą patvirtina, kad ES reikia parengti Pietų Kaukazo strategiją, atsižvelgiant į 
regiono svarbą ES ir į galimą vaidmenį, kuris tenka ES puoselėjant tolesnį regiono 
vystymąsi ir jo konfliktų sprendimą;

42. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir Armėnijos, 
Azerbaidžiano ir Gruzijos vyriausybėms bei parlamentams.


