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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par ES stratēģiju attiecībā uz Dienvidkaukāzu
(2009/2216(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Dienvidkaukāzu, tostarp 2007. gada 15. novembra 
rezolūciju par Eiropas kaimiņattiecību politikas stiprināšanu1, 2008. gada 17. janvāra 
rezolūciju par efektīvāku ES politiku attiecībā uz Dienvidkaukāzu2 un 2008. gada 
17. janvāra rezolūciju par pieeju Melnās jūras reģionālās politikas jomā3, 

– ņemot vērā Komisijas 2008. gada 3. decembra paziņojumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei „Austrumu partnerība” (COM(2008)0823),

– ņemot vērā Prāgas Austrumu partnerības samita 2009. gada 7. maija kopīgo deklarāciju,

– ņemot vērā ar Armēniju, Azerbaidžānu un Gruziju pieņemtos rīcības plānus Eiropas 
kaimiņattiecību politikas (EKP) jomā, kā arī Eiropas kaimiņattiecību un partnerības 
instrumentu (EKPI), kas ir cieši saistīts ar EKP rīcības plānu īstenošanu,

– ņemot vērā EKP progresa ziņojumus par Armēniju, Azerbaidžānu un Gruziju, ko 
Komisija pieņēma 2009. gada 23. aprīlī,

– ņemot vērā saistībā ar EKPI paredzētos valstu stratēģijas dokumentus 2007.–2013. gadam 
un valstu indikatīvās programmas, par kurām panākta vienošanās ar Armēniju, 
Azerbaidžānu un Gruziju,

– ņemot vērā Armēnijai, Azerbaidžānai un Gruzijai izstrādāto EKPI plānošanas dokumentu 
termiņa vidusposma pārskatu,

– ņemot vērā partnerības un sadarbības nolīgumus, kas noslēgti ar Armēniju, Azerbaidžānu 
un Gruziju,

– ņemot vērā attiecīgos Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas (PACE) pārraudzības 
ziņojumus,

– ņemot vērā 2009. gada 30. septembrī publicēto ziņojumu (Tagliavini ziņojums), ko 
sagatavoja Starptautiskā izmeklēšanas komisija par konfliktu Gruzijā,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Ārlietu komitejas ziņojumu (A7-0000/2010),

A. tā kā Ārlietu padomes 2009. gada 8. decembra sanāksmē ES atkārtoti apstiprināja savu 
apņemšanos veicināt stabilitāti, sadarbību, labklājību un labu pārvaldi visā 

                                               
1 OV C 282E, 6.11.2008., 443. lpp.
2 OV C 41E, 19.2.2009., 53. lpp.
3 OV C 41E, 19.2.2009., 64. lpp.
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Dienvidkaukāza reģionā, tostarp izmantojot tehniskās palīdzības programmas;

B. tā kā 2008. gada augustā Gruzijā notikušā kara rezultātā un pēc ES sekmīgas iesaistīšanās, 
lai panāktu vienošanos par karadarbības pārtraukšanu, un ņemot vērā ar šiem notikumiem 
saistīto ievērojamo vajadzību uzņemties papildu saistības, ES ieguva nozīmīgu lomu 
reģiona drošības jomā, ko tā īstenoja, izvietojot ES Pārraudzības misiju, uzsākot vērienīgu 
pēckara palīdzības programmu un izmeklēšanas misiju par kara cēloņiem un norisi,

C. tā kā 2009. gadā kļuva intensīvākas Kalnu Karabahas miera sarunas, kurās vidutāja 
pienākumus veica EDSO Minskas grupas līdzpriekšsēdētāji;

D. tā kā, lai gan protokolu parakstīšana 2009. gada oktobrī starp Armēniju un Turciju par 
diplomātisko attiecību izveidošanu, kā arī par kopējās robežas atvēršanu un sadarbību ir 
uzskatāma par daudzsološu rīcību, tomēr šo protokolu ratifikācija vēl nav notikusi;

E. tā kā miera, drošības un stabilitātes nodrošināšana reģionā ir būtiska, lai uzlabotu dzīves 
līmeni, īstenotu demokrātijas standartus un nodrošinātu visu iedzīvotāju cilvēktiesību 
ievērošanu, kā arī maksimāli palielinātu attīstības iespējas reģionālā un makroreģionālā 
līmenī;

F. tā kā Austrumu partnerība paver jaunas iespējas divpusēju attiecību padziļināšanai un 
ievieš arī daudzpusēju sadarbību;

G. tā kā Austrumu partnerības mērķis ir paātrināt reformu īstenošanu, tiesību aktu tuvināšanu 
un ekonomikas integrāciju un tā ir balstīta uz nosacītību, diferenciāciju un kopīgu 
atbildību un paredz sarunas par jauniem asociācijas nolīgumiem, kuru noslēgšanai būs 
vajadzīga Eiropas Parlamenta piekrišana;

H. tā kā ES uzdevumi Dienvidkaukāzā un tās iesaistes līmenis šajā reģionā neļauj izvēlēties 
galvenokārt reaģējošu un neplānotu politiku un tā kā Austrumu partnerības uzsākšana un 
Lisabonas līguma stāšanās spēkā paver labas iespējas ES stratēģijas izstrādei,

1. uzskata, ka ES ir jāuzņemas aktīvāka politiskā loma un jāizstrādā stratēģija, lai palīdzētu 
Dienvidkaukāzam kļūt par reģionu, kurā valda ilgtspējīgs miers, stabilitāte un labklājība, 
un lai pilnībā izmantotu savas spējas ar mērķi veicināt reģiona konfliktu miermīlīgu 
atrisināšanu, izmantojot tās „maigo varu” apvienojumā ar stingru pieeju;

Drošības jautājumi un konfliktu risināšana mierīgā ceļā

2. uzsver, ka attiecībā uz visiem reģionā notiekošajiem konfliktiem status quo nav nedz 
pieņemams, nedz ilgtspējīgs; 

3. norāda — lai pārvaldītu un risinātu konfliktus, cita starpā ir jānodrošina visu attiecīgo 
pušu un kopienu tiesību un likumīgo interešu ievērošana, atvērtība pagātnes notikumu 
izpratnes izvērtēšanai, patiesa vēlme pārvarēt naidu un bailes, gatavība atteikties no 
pārspīlētām ambīcijām, interese par novatoriskām pieejām, tostarp attiecībā uz 
suverenitātes īstenošanu, un gatavība īsteniem kompromisiem;

4. norāda, ka ir būtiski novērst konfliktus, cita starpā ievērojot visu mazākumtautību tiesības, 
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nodrošinot reliģisko iecietību un cenšoties uzlabot sociālo un ekonomisko kohēziju;

5. uzsver, ka ārējie dalībnieki ir atbildīgi par savas varas un ietekmes izmantošanu pilnībā 
atbilstoši starptautiskajiem tiesību aktiem, tostarp tiesību aktiem cilvēktiesību jomā;  
uzskata, ka vajadzētu censties samazināt ārējo dalībnieku savstarpējo konkurenci reģionā, 
tomēr to nedrīkst panākt, faktiski akceptējot kāda dalībnieka uzskatu, ka tam ir 
„priviliģētas intereses”; uzskata, ka ir nepieņemami uzstādīt nosacījumus Dienvidkaukāza 
valstu suverenitātes un teritoriālās integritātes ievērošanai;

Kalnu Karabahas konflikts

6. pilnībā atbalsta Minskas grupas līdzpriekšsēdētāju īstenoto starpniecību, Madrides 
principus un Maskavas deklarāciju; nosoda militāra risinājuma pieeju un aicina abas puses 
atturēties no kareivīgas retorikas; turklāt aicina abas puses demonstrēt lielāku apņēmību 
miera sarunās un pārtraukt līdzšinējo praksi attiecībā uz izvēli saglabāt militāro 
iekarojumu rezultātā esošo status quo, neievērojot ANO Drošības padomes rezolūcijas; 
aicina starptautisko sabiedrību līdzvērtīgi apliecināt drosmi un politisko gribu, lai 
pārvarētu atlikušos šķēršļus, kas kavē panākt vienošanos;

7. atgādina, ka simtiem tūkstošu cilvēku, kas Kalnu Karabahas kara laikā vai saistībā ar to 
pameta savus mājokļus, joprojām atrodas svešatnē un tiem tiek liegtas tiesības atgriezties; 
aicina visas puses nepārprotami un bez nosacījumiem atzīt minētās tiesības un vajadzību 
tās nekavējoties īstenot; aicina Armēnijas un Azerbaidžānas iestādes un attiecīgo kopienu 
vadītājus apliecināt savu apņemšanos izveidot mierpilnas etnisko grupu savstarpējās 
attiecības, veicot praktiskus sagatavošanās darbus pārvietoto personu atgriešanās 
nodrošināšanai un izmantojot citus līdzekļus; uzskata, ka jautājums par valsts iekšienē 
pārvietotajām personām ir jārisina saskaņā ar starptautiskiem standartiem, cita starpā 
ņemot vērā nesenāko Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas Ieteikumu 
Nr. 1877(2009) „Eiropas aizmirstie cilvēki — ilgstoši pārvietoto personu cilvēktiesību 
aizsardzība”;

8. norāda, ka Kalnu Karabahas pagaidu statuss varētu nozīmēt tās de facto iestāžu pagaidu 
leģitimāciju; uzskata, ka šāda iespējamā risinājuma gadījumā, lai cita starpā palielinātu šo 
iestāžu uzticamību, tām vajadzētu nekavējoties atkāpties no nostājas, kas paredz, ka Kalnu 
Karabaha ietver visas Armēnijas okupētās Azerbaidžānas teritorijas un ka pašreizējā 
posmā pārvietoto personu tiesības uz atgriešanos pat nav apspriežamas; aicina Armēnijas 
valdību izmantot savu ietekmi šajā sakarā, bet Padomi un Komisiju — pievienoties šim 
aicinājumam;

9. uzsver, ka jebkura izlīguma neatņemama sastāvdaļa ir drošības garantēšana visiem; atzīst 
stabilu miera uzturēšanas pasākumu nozīmīgumu;

Armēnijas un Turcijas tuvināšanās

10. atzinīgi vērtē protokolus par diplomātisko attiecību izveidošanu, robežas atvēršanu un 
sadarbību; aicina abas puses izmantot šo iespēju savu attiecību uzlabošanai, veicot 
ratifikāciju un īstenošanu; neatbalsta tādu nosacījumu ieviešanu attiecībā uz ratifikāciju, 
kuri nav minēti protokolos, bet norāda, ka, ja tie tiks īstenoti, tiem būs plaša mēroga, 
potenciāli kopumā ļoti pozitīva ietekme reģionā, un ka tādēļ tie nav izvērtējami atsevišķi; 
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aicina Armēniju, kā arī Azerbaidžānu pastiprināt savus centienus Minskas grupas 
līdzpriekšsēdētāju vadītajās sarunās par principiem Kalnu Karabahas konflikta 
atrisināšanai;

Konflikti Gruzijā

11. atzinīgi vērtē Tagliavini ziņojumu un atbalsta galvenos tajā paustos secinājumus; atbalsta 
ES Pārraudzības misijas mandātu un tā īstenošanu tiktāl, ciktāl Krievija un separātisko 
reģionu de facto iestādes tam nerada šķēršļus;

12. pauž nopietnas bažas par pielietoto etnisko tīrīšanu, pirms Krievija atzina Dienvidosetijas 
un Abhāzijas neatkarību; ar gandarījumu norāda, ka starptautiskā sabiedrība joprojām 
vienoti noraida vienpusējo neatkarības deklarāciju; aicina Krieviju ievērot savas saistības 
saskaņā ar vienošanos par karadarbības pārtraukšanu un atvilkt savus bruņotos spēkus līdz 
pozīcijām, kas pastāvēja līdz 2008. gada augusta konfliktam, kā arī pārtraukt bloķēt ES 
Pārraudzības misijas pieeju Dienvidosetijai un Abhāzijai;

13. uzsver, ka ir svarīgi aizsargāt separātiskajos reģionos joprojām dzīvojošo etnisko gruzīnu 
drošību un tiesības, veicināt to, lai tiktu ievērotas pārvietoto personu tiesības uz 
atgriešanos drošā un cieņpilnā veidā, panākt, lai de facto robežas mazāk līdzinātos dzelzs 
priekškaram, un rast iespējas, lai ES un citi starptautiskie dalībnieki varētu palīdzēt 
cilvēkiem abos minētajos reģionos; uzsver nepieciešamību šajā sakarā precīzāk noteikt 
īstermiņa un vidēja termiņa mērķus;

Sasniegumi ceļā uz demokratizāciju un cilvēktiesību un tiesiskuma ievērošanu

14. uzskata, ka demokratizācija, laba pārvalde un cilvēktiesību, pamatbrīvību, 
mazākumtautību tiesību un tiesiskuma ievērošana ir pamatprincipi miermīlīgu un stabilu 
demokrātisku valstu izveidei un pastāvēšanai;

15. uzsver demokrātisku reformu uzsākšanas nozīmīgumu un politiskā dialoga un sadarbības 
būtisko nozīmi, kas ir priekšnosacījums, lai panāktu nacionālo konsensu; atzinīgi vērtē 
tādu nozīmīgu tiesību aktu pieņemšanu, kas saistīti ar tiesu iestādēm Armēnijā, un aicina 
iestādes nodrošināt minēto aktu efektīvu īstenošanu; atzinīgi vērtē sasniegumus 
Azerbaidžānā tiesu iestāžu reformu jomā un aicina iestādes censties uzlabot tiesnešu 
neatkarību; atzinīgi vērtē Gruzijas prezidenta paziņojumu par „demokrātisko reformu 
jaunu vilni” un aicina faktiski pieņemt un īstenot šādas reformas, tostarp stiprināt 
parlamentāro kontroli pār izpildvaru un palielināt tiesu neatkarību, un uzskata, ka ir 
jāveicina demokrātiskas reformas un jākonsolidē demokrātiskas institūcijas;

16. norāda, ka korupcija reģionā joprojām ir plaši izplatīta, un aicina iestādes pastiprināt 
centienus tās apkarošanai, jo korupcija apdraud attiecīgo valstu ekonomisko izaugsmi un 
sociālo un ekonomisko attīstību;

17. uzsver saskaņā ar starptautiskām saistībām un standartiem rīkotu brīvu un godīgu vēlēšanu 
nozīmīgumu; norāda, ka pēdējās Armēnijas prezidenta vēlēšanas 2008. gada februārī atkal 
bija vardarbīgas un ka pēc tām radušās iekšējās krīzes sekas joprojām ir manāmas; ņem 
vērā pašvaldību vēlēšanu mierīgu norisi Azerbaidžānā 2009. gada 23. decembrī un gaida 
Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresa novērošanas delegācijas 
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ziņojumu par šīm vēlēšanām; aicina Gruzijas iestādes nodrošināt, lai pašvaldību 
vēlēšanas, kas paredzētas 2010. gada 30. maijā, notiktu saskaņā ar starptautiskiem 
standartiem un lai attiecīgi tiktu grozīts vēlēšanu likums, un atkārtoti apstiprina, ka ir 
būtiski nodrošināt mēru ievēlēšanu tiešās vēlēšanās; apstiprina savu un ES nostāju, ka 
vēlēšanas un referendumi separātiskajos reģionos ir nelikumīgi; aizstāv pārvietoto personu 
politiskās tiesības;

18. uzskata, ka vārda brīvība ir viena no pamattiesībām un pamatprincipiem un plašsaziņas 
līdzekļiem ir būtiska nozīme; uzskata par satraucošu to, ka Dienvidkaukāza valstīs tiek 
ierobežota vārda brīvība un nav viedokļu dažādības plašsaziņas līdzekļos, un aicina 
iestādes nodrošināt abus minētos principus; pauž bažas par Armēnijā notikušajiem 
uzbrukumiem žurnālistiem un jo īpaši par to, ka opozīcijas žurnālists Nikol Pashinian
joprojām atrodas apcietinājumā, neraugoties uz atzinīgi vērtēto 2009. gada 18. jūnija 
amnestiju, kas ļāva atbrīvot vairākus ieslodzītos opozīcijas aktīvistus; pauž bažas par 
stāvokļa pasliktināšanos plašsaziņas līdzekļu vidē Azerbaidžānā, tostarp par plašsaziņas 
līdzekļu darbinieku vajāšanas un iebiedēšanas gadījumiem, un pauž nožēlu par abu jauno 
aktīvistu un emuāru autoru Emini Milli un Adnan Hajizade apcietināšanu un notiesāšanu; 
attiecīgi prasa viņu atbrīvošanu, nodrošinot pārsūdzēšanas kārtību saskaņā ar 
starptautiskajiem standartiem un ievērojot taisnīgas tiesas principus, kā izklāstīts Eiropas 
Cilvēktiesību konvencijas 6. pantā;

19. uzskata, ka ir jāgarantē pulcēšanās brīvība, jo tā veicina aktīvas pilsoniskās sabiedrības 
attīstību; pauž bažas par tiešiem un netiešiem sarežģījumiem, kas rodas pilsoniskajai
sabiedrībai īstenojot pašorganizēšanos, un pauž satraukumu par tādu tiesību aktu un 
prakses pieņemšanu, kas varētu netieši ierobežot pulcēšanās brīvību, tostarp izmantojot 
administratīvu vajāšanu, piemēram, Armēnijas finanšu iestāžu veiktas pastiprinātas 
pārbaudes; pauž bažas par to, ka nenotiek nekāda nopietna izmeklēšana par notikumiem 
pēc prezidenta vēlēšanām 2008. gada februārī, kad nogalināja 10 cilvēku, un pēc kurām 
tika pasludināts ārkārtas stāvoklis un ierobežotas vairākas brīvības un tiesības; aicina 
Azerbaidžānas iestādes, tostarp pašvaldības iestādes, neradot ierobežojumus, īstenot 
tiesību aktus par pulcēšanās brīvību, kuri ar grozījumiem atbilst lielākajai daļai 
starptautisko standartu; pauž bažas par to, ka 2009. gada grozījumi Gruzijas Likumā par 
pulcēšanos un manifestācijām var ierobežot pulcēšanās brīvību un samazināt opozīcijas 
spēju mobilizēties; uzsver pilsoniskās sabiedrības svarīgo nozīmi reģiona miera un 
samierināšanas procesos;

20. aicina reģiona valstis aktīvi piedalīties ES un austrumu kaimiņvalstu parlamentārās 
asamblejas (EURONEST) darbā un izmantot tās sniegtās iespējas daudzpusējai un 
divpusējai viedokļu apmaiņai; šajā sakarā norāda, ka ir svarīgi pastiprināt dialogu starp 
reģiona valstu parlamentāriešiem;

Ekonomikas jautājumi un sociāla attīstība

21. uzskata, ka plašāka sadarbība reģionālajā līmenī un ar ES tādās nozarēs kā ekonomika, 
transports, enerģētika un vide ir nozīmīga pašu nozaru optimālai attīstībai, kā arī 
stabilitātes nodrošināšanai reģionā, tomēr šai sadarbībai vajadzētu ietvert arī 
cilvēkkapitāla veidošanu kā ilgtermiņa ieguldījumu visā reģionā; atzinīgi vērtē to, ka visas 
trīs valstis izmanto ES vispārējo preferenču sistēmas (VPS) sniegtās priekšrocības un ņem 
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vērā, ka visas minētās valstis ir tiesīgas izmantot VPS+ ilgtspējīgai attīstībai un labai 
pārvaldei; norāda, ka reģionāla sadarbība tiesu iestāžu un policijas jomā, kā arī integrētas 
robežu pārvaldības ieviešana ir būtiska turpmākai mobilitātes veicināšanai reģionā un 
attiecībā uz ES; 

22. uzsver labvēlīgas uzņēmējdarbības vides veidošanas un privātā sektora attīstības 
nozīmīgumu; pauž atzinību Azerbaidžānai par tās ievērojamo ekonomisko izaugsmi un 
reformu procesu, kā rezultātā ārvalstu ieguldītājiem šīs valsts ekonomika kļūst saistošāka, 
un cer, ka Azerbaidžāna turpinās un beidzot pabeigs savas sarunas par pievienošanos 
PTO; atzinīgi vērtē panākumus, kas gūti tirgus ekonomikas reformu īstenošanā, kuru 
mērķis ir tirgus liberalizācija Armēnijā un Gruzijā; tomēr norāda, ka Armēnijas un 
Gruzijas ekonomikas attīstību ir ietekmējusi vispārējā ekonomikas krīze, un atzinīgi vērtē 
2009. gada nogalē pieņemto lēmumu par makrofinansiālas palīdzības sniegšanu abām 
minētajām valstīm;

23. norāda uz Dienvidkaukāza stratēģisko ģeopolitisko atrašanās vietu un to, ka tas kļūst 
arvien nozīmīgāks kā enerģijas, transporta un komunikāciju koridors, kas savieno 
Kaspijas reģionu un Vidusāziju ar Eiropu;

24. atzīst, ka reģions ir nozīmīgs ES sadarbībai enerģētikas jomā un energoapgādes drošībai; 
norāda uz Azerbaidžānas energoresursu lielo vērtību un to lielo nozīmi šīs valsts 
ekonomikas attīstībā; uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt, ka ieņēmumi no dabas resursu 
izmantošanas tiek vienmērīgi sadalīti un ieguldīti visas valsts attīstībā, ļaujot tai 
nodrošināties pret naftas ražošanas pakāpeniskās samazināšanās negatīvajām sekām; 
atzinīgi vērtē Azerbaidžānas apņemšanos dažādot valsts ekonomiku;

25. uzsver, ka ir būtiski ieguldīt atjaunojamos enerģijas avotos un nodrošināt, ka tiek ņemtas 
vērā vides prasības; atzinīgi vērtē Reģionālā vides centra izveidi Kaukāzam; uzskata, ka 
Azerbaidžānas paustie nodomi padarīt alternatīvu enerģijas avotu izstrādi par vienu no 
valdības prioritātēm ir atzinīgi vērtējama rīcība, un mudina censties sasniegt šādus 
mērķus; ar gandarījumu ņem vērā Armēnijas lēmumu pārtraukt Medzamoras 
kodolelektrostacijas ekspluatāciju, tomēr pauž nožēlu, ka tajā pašā seismiskajā zonā tiks 
būvēta jauna kodolektrostacija; 

26. uzskata, ka ir būtiski veicināt sociālo kohēziju un sociālo dialogu, ieguldīt izglītībā un 
veselībā, veidot cilvēkkapitālu un nodrošināt pienācīgu dzīves līmeni, lai veidotu aktīvas 
demokrātiskas sabiedrības; atzinīgi vērtē to, ka visas trīs valstis ir pieņēmušas valsts 
programmas par nabadzības mazināšanu, un rosina pilnībā īstenot šīs programmas;

Virzībā uz ES stratēģiju

27. atzinīgi vērtē Austrumu partnerību un ņem vērā ar to saistītās īstenotās iniciatīvas un 
notikušās sanāksmes; vēlas pilnveidot minētās partnerības parlamentāro dimensiju; 

28. uzskata, ka EKP rīcības plāni un to īstenošana ir nozīmīgs pamatelements, lai novērtētu 
saistību ievērošanu atbilstoši nosacītības principam, novērtētu virzību divpusējās 
attiecībās ar ES un apsvērtu nolīgumu uzlabošanu ar attiecīgajām valstīm; uzskata, ka 
Eiropas Parlamentam vajadzētu būt iesaistītam šajos procesos; norāda uz šo trīs valstu 
atšķirīgajiem sasniegumiem attiecīgo EKP rīcības plānu īstenošanas ziņā; uzskata, ka 
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sarunās par jaunajiem asociācijas nolīgumiem vajadzētu ņemt vērā šo dažādību un 
dažādos mērķus, bet vienlaicīgi uzskata, ka būtu vēlams, lai sarunu procesa temps visām 
trim valstīm saglabātos nemainīgs, ņemot vērā reģionālo dimensiju;

29. atgādina, ka visas Dienvidkaukāza valstis ir arī daļa no Melnās jūras reģiona sinerģijas 
iniciatīvas, kas, noteiktās jomās veicinot reģionālo sadarbību, varētu uzlabot partneru 
savstarpējo uzticēšanos;

Drošības jautājumi un konfliktu risināšana mierīgā ceļā

30. uzskata, ka ir svarīgi atbalstīt konfliktu risināšanas procesus un ka ES var sekmīgi atbalstīt 
uzticības veicināšanu, rekonstrukciju un atjaunošanu, un tai ir iespējas palīdzēt iesaistīt 
attiecīgās kopienas; turklāt uzskata, ka ir būtiski saglabāt augstu starptautiskās uzmanības 
līmeni attiecībā uz visiem konfliktiem reģionā, lai nodrošinātu šo konfliktu ātru 
risināšanu;

31. ņem vērā ES pašreizējo iesaistes līmeni reģiona konfliktu risināšanas procesos un uzskata, 
ka Lisabonas līguma stāšanās spēkā ir pamats nozīmīgāku uzdevumu deleģēšanai ES; 
atzinīgi vērtē ES Pārraudzības misijas Gruzijā veikto darbu un aicina ES palielināt 
centienus, lai pārliecinātu Krieviju un attiecīgās de facto iestādes pārtraukt likt šķēršļus 
Eiropas Savienības Pārraudzības misijas iekļūšanai Dienvidosetijā un Abhāzijā; uzskata, 
ka ES tagad ir iespēja veikt nozīmīgākus uzdevumus Kalnu Karabahas konflikta 
risināšanā un tā varētu šo iespēju īstenot, piedaloties sarunās, kuru īstenošanai Minskas 
grupas Francijas līdzpriekšsēdētājam tiktu piešķirts ES mandāts, esot gatavībā uzsākt 
rekonstrukcijas atbalsta programmas un atbalstot pilsoniskās sabiedrības projektus, kuru 
mērķis ir veicināt indivīdu samierināšanu un savstarpējo saziņu reģionā;

32. aicina Eiropas Savienības augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos vērīgi 
sekot notikumiem reģionā un aktīvi iesaistīties konflikta risināšanas procesos; atzinīgi 
vērtē darbu, ko veic īpašais pārstāvis Dienvidkaukāzā, un pauž cerības, ka augstais 
pārstāvis nodrošinās šī darba nepārtrauktību un konsekvenci; mudina Padomi apsvērt 
KDAP instrumentu iespējamo izmantošanu, lai aktīvāk īstenotu savu dalību miera 
veidošanas un konfliktu pārvaldības procesos; 

33. aicina Komisiju sniegt ievērojamu finansiālu un tehnisku atbalstu pasākumiem, kas 
veicina uzticību un sekmē iedzīvotāju savstarpēju uzticēšanos, un piedalīties reģiona 
atjaunošanas un rekonstrukcijas darbā, piemēram, ienākumus nodrošinošos projektos un 
projektos, kas saistīti ar iekšēji pārvietoto personu un repatriantu sociālekonomisku 
integrāciju, kā arī ar mājokļu atjaunošanu, un projektos, kas ir orientēti uz dialogu un 
starpniecību;
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34. atbalsta ES finansējuma un palīdzības sniegšanu reģionam, lai veicinātu minētos principus 
un procesus, un uzskata, ka šāda ES palīdzība ir jāsniedz saistībā ar politisko nosacītību, 
piemēram, attiecībā uz tiesu iestāžu reformu un sekmēm demokratizācijas procesos; 
brīdina, lai netiktu pieļauta valdību konfliktu ļaunprātīga izmantošana starptautiskās 
sabiedrības uzmanības novēršanai no iekšpolitikas jautājumiem;

35. aicina Komisiju un Padomi nodrošināt, lai tiktu ievērotas politisko nosacījumu kopumos 
ietvertās saistības, piemēram, Gruzijas valdības īpašās saistības dot jaunu impulsu 
demokrātiskām reformām saistībā ar ES pēckonflikta palīdzību, par kuru 2009. gada 
janvārī vienojās Komisija un Gruzija, un regulāri ziņot Eiropas Parlamentam par 
sasniegto;

36. atzinīgi vērtē darbu, ko paveikusi ES Augsta līmeņa padomdevēja grupa Armēnijā; 
uzskata, ka Austrumu partnerības ietvaros un jaunu asociācijas nolīgumu sarunās ES ir 
iespēja sniegt tehnisku palīdzību, un aicina Komisiju izpētīt iespējas, kā sniegt šādu 
palīdzību Azerbaidžānai un Gruzijai;

37. atzīst Austrumu partnerības pilsoniskās sabiedrības foruma iespējamo uzdevumu — sniegt 
iespējas īstenas pilsoniskās sabiedrības attīstības veicināšanai un tās nostiprināšanās 
uzlabošanai reģiona valstīs, un aicina Komisiju nodrošināt, ka minētais forums saņem 
pietiekamu finansiālo un tehnisko atbalstu; vērš uzmanību uz pilsoniskās sabiedrības 
projektu finansēšanas nozīmīgumu un ES delegāciju nozīmi reģionā saistībā ar šo projektu 
atlasi, kā arī uz šo projektu nozīmīgumu reģionāla līmeņa sakaru veicināšanā;

Ekonomiskā sadarbība un sociālā attīstība

38. atgādina, ka energoapgādes drošība ir kopīgi risināms jautājums; tādēļ mudina ES sniegt 
lielāku atbalstu enerģētikas projektiem reģionā, uzlabot sadarbību attiecībā uz enerģētikas 
jautājumiem un censties pabeigt ar Nabucco cauruļvadu saistītos darbus; turklāt aicina 
Komisiju nodrošināt, ka ar enerģētiku un transportu saistītie projekti Dienvidkaukāzā 
veicina triju attiecīgo valstu attiecības un nerada iemeslu atsevišķu kopienu atstumtībai;
atkārtoti apstiprina Baku iniciatīvas un tās attiecīgo atbalsta programmu — INOGATE un 
TRACECA — nozīmīgumu;

39. uzskata, ka ES būtu jāturpina atbalstīt ekonomikas attīstību, tirdzniecību un ieguldījumus 
reģionā, un ir pārliecināts, ka sarunām par padziļinātiem un visaptverošiem brīvās 
tirdzniecības nolīgumiem un to ieviešanai ir ļoti svarīga nozīme minētā īstenošanā; aicina 
Komisiju apsvērt iespējamos veidus, kā palīdzēt reģiona valstīm sagatavoties un dot 
iespēju tām īstenot sarunas par turpmākajos iespējamos brīvās tirdzniecības nolīgumos 
paredzētajām saistībām, kā arī pēc tam īstenot un ievērot tās;

40. atkārtoti uzsver, cik nozīmīgi ir tieši personiskie kontakti un mobilitātes programmas, jo 
īpaši tās, kas ir orientētas uz jaunatni; aicina Padomi un Komisiju strādāt, lai panāktu vīzu 
režīma atvieglojumus ar trim minētajām valstīm, un atzinīgi vērtē to, ka ir parafēti vīzu 
režīma atvieglojumu un atpakaļuzņemšanas līgumi ar Gruziju;

41. atkārtoti apstiprina, ka ES ir jāizstrādā stratēģija Dienvidkaukāzam, ņemot vērā šā reģiona 
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nozīmīgumu Eiropas Savienībai un ES iespējamo nozīmi reģiona turpmākās attīstības 
veicināšanā un tā konfliktu risināšanā; 

42. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, kā arī Armēnijas, 
Azerbaidžānas un Gruzijas valdībām un parlamentiem.


