
PR\799032MT.doc PE430.955v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Affarijiet Barranin

2009/2216(INI)

11.1.2010

ABBOZZ TA' RAPPORT
dwar Strateġija tal-UE għan-Nofsinhar tal-Kawkasu
(2009/2216(INI))

Kumitat għall-Affarijiet Barranin

Rapporteur għal opinjoni: Evgeni Kirilov



PE430.955v01-00 2/11 PR\799032MT.doc

MT

PR_INI

WERREJ

Paġna

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW ..............................3



PR\799032MT.doc 3/11 PE430.955v01-00

MT

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar Strateġija tal-UE għan-Nofsinhar tal-Kawkasu
(2009/2216(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar il-Kawkasu tan-Nofsinhar, 
inklużi r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Novembru 2007  dwar it-tisħiħ tal-Politika Ewropea 
tal-Viċinat (ENP)1, u r-riżoluzzjonijiet tiegħu tas-17 ta' Jannar 2008 dwar politika aktar 
effettiva għan-Nofsinhar tal-Kawkasu2 u dwar Approċċ ta' Politika Reġjonali dwar il-
Baħar l-Iswed3, 

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill tat-3 ta' Diċembru 2008 dwar is-Sħubija tal-Lvant (COM(2008)0823),

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Konġunta tas-Samit dwar is-Sħubija tal-Lvant li sar fi 
Praga tas-7 ta' Mejju 2009,

– wara li kkunsidra l-Pjanijiet ta' Azzjoni ENP adottati mal-Armenja, l-Ażerbajġan u l-
Ġeorġja u l-Istrument Ewropew ta’ Viċinat u Sħubija (ENPI), li hu marbut mill-qrib mal-
implimentazzjoni tal-Pjanijiet ta' Azzjoni ENP,

– wara li kkunsidra r-Rapporti ta' Progress ENP dwar l-Armenja, l-Ażerbajġan u l-Georġja 
adottati mill-Kummissjoni fit-23 ta' April 2009,

– wara li kkunsidra d-Dokumenti ta' Strateġija tal-Pajjiż 2007-2013 u l-Programmi 
Indikattivi Nazzjonali taħt l-ENPI miftehmin mal-Armenja, l-Ażerbajġan u l-Ġeorġja,

– wara li kkunsidra r-Reviżjoni Intermedja tad-Dokumenti ta' Programmar tal-ENPI għall-
Armenja, l-Ażerbajġan u l-l-Ġeorġja,

– wara li kkunsidra l-Ftehimiet ta' Sħubija u Koperazzjoni milħuqa mal-Armenja, l-
Ażerbajġan u l-Ġeorġja,

– wara li kkunsidra r-rapporti ta' monitoraġġ rilevanti tal-Assemblea Parlamentari tal-
Kunsill tal-Ewropa (PACE),

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Missjoni ta' Inkjesta Internazzjonali Indipendenti dwar il-
Kunflitt fil-Ġeorġja li ġie ppubblikat fit-30 ta' Settembru 2009 (ir-Rapport Tagliavini),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta' Proċedura,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (A7 0000/2010),

A. billi fil-Kunsill għall-Affarijiet Barranin tat-8 Diċembru 2009 l-UE affermat mill-ġdid l-

                                               
1 ĠU C 282E, 6.11.2008, p. 443
2 ĠU C 41E, 19.2.2009, p. 53
3 ĠU C 41E, 19.2.2009, p.64.
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intenzjoni tagħha li tippromwovi l-istabbiltà, il-koperazzjoni, il-prosperità u l-governanza 
tajba mal-Kawkasu tan-Nofsinhar kollu, inkluż permezz ta' programmi ta' assistenza 
teknika,

B. billi minħabba l-gwerra fil-Ġeorġja ta' Awissu 2008, l-intervent ta' suċċess mill-UE biex 
jintlaħaq Ftehim ta' Waqfien mill-Ġlied u l-ħtieġa kbira għal aktar impenn li segwew wara 
dawn l-iżviluppi, l-UE saret attur sinifikanti għas-sigurtà fir-reġjun, billi bagħtet il-
Missjoni ta' Monitoraġġ tal-UE, bit-tnedija ta' programm ta' assistenza ta' wara l-gwerra u 
billi tat bidu għal missjoni ta' inkjesta dwar il-kawżi u l-andament tal-gwerra,

C. billi fl-2009 rajna l-intensifikazzjoni tat-taħditiet tal-paċi dwar in-Nagorno-Karabakh 
immexxija mill-Ko-presidenti tal-Grupp Minsk OSCE,

D. billi l-iffirmar mill-Armenja u mit-Turkija f'Ottubru 2009 tal-protokolli dwar it-twaqqif ta' 
relazzjonijiet diplomatiċi u dwar il-ftuħ tal-fruntiera komuni tagħhom u l-koperazzjoni 
kienet pass promettenti, iżda r-ratifika għadha ma saritx,

E. billi l-garanzija tal-paċi, tas-sigurtà u tal-istabbiltà fir-reġjun huma essenzjali għat-titjib 
tal-livell tal-għajxien, għall-kisba tal-istandards demokratiċi u għar-rispett għad-drittijiet 
tal-bniedem għal kulħadd, u huma essenzjali wkoll biex jitkabbru kemm jista' jkun l-
opportunitajiet ta' żvilupp reġjonali u makro-reġjonali,

F. billi s-Sħubija tal-Lvant toħloq possibbiltajiet ġodda għall-approfondiment tar-
relazzjonijiet bilaterali u tintroduċi wkoll il-kooperazzjoni multilaterali,

G. billi l-Isħubija tal-Lvant timmira li tħaffef ir-riformi, l-approssimazzjoni legali u l-
integrazzjoni ekonomika, hija bbażata fuq il-kundizzjonalità, id-divrenzjar u s-sjieda 
konġunta u tipprevedi n-negozjar ta' Ftehimiet ta' Assoċjazzjoni ġodda, li ser jeħtieġu l-
qbil tal-Parlament Ewropew,

H. billi l-isfidi għall-UE fin-Nofsinhar tal-Kawkasu u l-impenn tagħha f'dan ir-reġjun huma 
tali li politika li tkun reattiva u improvizzata m'għadhiex għażla valida, u billi t-tnedija tas-
Sħubija tal-Lvant u d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona jipprovdu opportunità tajba biex 
titfassal strateġija tal-UE,

1. Iqis li l-UE jeħtieġ ikollha sehem politiku aktar attiv u tiżviluppa strateġija biex tgħin fil-
bidla tan-Nofsinhar tal-Kawkasu f'reġjun ta' paċi sostenibbli, ta' stabilità u ta' prosperità, u 
biex tuża bis-sħiħ il-potenzjal tagħha biex tagħti kontribut għas-soluzzjoni paċifika tal-
kunflitti fir-reġjun billi tgħaqqad is-setgħa ratba tagħha ma' approċċ iebes;

Kwistjonijiet ta' sigurtà u s-soluzzjoni paċifika tal-kunflitti

2. Jenfasizza li għal kull kunflitt fir-reġjun, l-istat ta' status quo la huwa aċċettabbli u lanqas 
sostenibbli; 

3. Jinnota li l-ġestjoni tal-kunflitti u s-soluzzjoni tal-kunflitti jeħtieġu, inter alia, ir-
rikonoxximent tad-drittijiet u tal-interessi leġittimi tal-partijiet u tal-komunitajiet rilevanti 
kollha, ir-rieda li jiġu rriveduti l-perċezzjonijiet dwar il-ġrajjiet tal-imgħoddi, rieda soda 
biex jingħelbu l-mibegħda u l-biża', tħejjija biex jintesew l-ambizzjonijiet massimalisti, 
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interess fi strateġiji innovattivi, li jinkludi l-eżerċitar tas-sovranità, u r-rieda li jsiru 
konċessjonijiet reali;

4. Jirrimarka l-importanza tal-prevenzjoni tal-kunflitti, inkluż permezz tar-rispett għad-
drittijiet tal-minoranzi nazzjonali kollha, it-tolleranza reliġjuża u l-isforzi biex tissaħħaħ il-
koeżjoni soċjali u ekonomika;

5. Jenfasizza li l-atturi esterni għandhom ir-responsabilità li jużaw is-setgħa u l-influwenza 
tagħhom b'modi li jkunu konsistenti għalkollox mal-liġi internazzjonali, inkluż mal-liġijiet 
tad-drittijiet tal-bniedem; jemmen li għandu jiġi segwit it-tnaqqis tal-kompetizzjoni bejn l-
atturi esterni fir-reġjun, iżda dan m'għandux isir bil-prezz li naċċettaw li kull parteċipant 
ikollu l-pretensjoni li għandu "interessi privileġġati"; huwa tal-fehma li huwa inaċċettabbli 
li jiġu introdotti xi kundizzjonijiet għar-rispett lejn is-sovranità u l-integrità territorjali tal-
istati tan-Nofsinhar tal-Kawkasu;

Il-kunflitt fin-Nagorno-Karabakh

6. Jappoġġa bis-sħiħ il-medjazzjoni tal-Ko-presidenti tal-Grupp Minsk, il-Prinċipji ta' 
Madrid u d-Dikjarazzjoni ta' Moska; jikkundanna l-idea ta' soluzzjoni militari u jistieden 
liż-żewġ naħat biex jevitaw retorika militanti; barra minn hekk, jistieden liż-żewġ naħat 
biex juru iżjed ambizzjoni fit-taħditiet ta' paċi u biex jaqtgħu t-tendenza li jippreferu t-
tkomplija tal-istatus quo maħluq bil-konkwisti militari bi sfida tar-riżoluzzjonijiet tal-
Kunsill tas-Sigurtà tan-NU; jistieden, bl-istess mod, lill-komunità internazzjonali biex turi 
kuraġġ u rieda politika sabiex tegħleb il-bqija tal-punti pendenti li qed ixekklu l-ilħuq ta' 
ftehim;

7. Ifakkar li l-mijiet ta' eluf ta' persuni li ħarbu minn djarhom matul jew minħabba l-gwerra 
tan-Nagorno-Karabakh għadhom imxerrdin u mċaħħda mid-dritt tagħhom li jirritornaw; 
jistieden lill-partijiet kollha biex jirrikonoxxu dan id-dritt mingħajr ambigwità u 
kundizzjonijiet u l-ħtieġa li dan jitwettaq fil-pront; jistieden lill-awtoritajiet tal-Armenja u 
tal-Ażerbajġan u lill-mexxejja tal-komunitajiet rilevanti biex juru l-impenn tagħhom favur 
il-ħolqien ta' relazzjonijiet interetniċi paċifiċi permezz ta' tħejjijiet prattiċi għat-ritorn ta' 
persuni spostati u permezz ta' mezzi oħra; iqis li s-sitwazzjoni tal-IDPs għandha tiġi 
ttrattata b'konformità ma' standards internazzjonali, wara li titqies, inter alia, ir-
Rakkomandazzjoni riċenti PACE 1877 (2009), ‘Il-persuni minsija tal-Ewropa: il-ħarsien 
tad-drittijiet tal-bniedem ta' persuni li ilhom spostati’:

8. Jinnota li l-istatus temporanju rigward in-Nagorno-Karabakh jista' jimplika l-
leġittimizzazzjoni temporanja tal-awtoritajiet de facto ta' hemmhekk; jemmen li, inter alia, 
sabiex titkabbar il-kredibilità tagħhom bil-ħsieb ta' dan il-prospett, dawn l-awtoritajiet 
għandhom jabbandunaw minnufih il-fehma li n-Nagorno-Karabakh jinkludi l-artijiet tal-
Ażerbajġan kollha li huma okkupati mill-Armenja u l-fehma li d-dritt tar-ritorn tal-persuni 
spostati ma jistax ikun diskuss fl-istadju preżenti; jistieden lill-Gvern tal-Armenja biex 
jeżerċita l-influwenza tiegħu f'dan ir-rigward u lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex 
jingħaqdu miegħu f'din is-sejħa;

9. Jenfasizza li s-sigurtà għal kulħadd hija element indispensabbli għal kwalunkwe 
soluzzjoni; jirrikonoxxi l-importanza ta' arranġamenti robusti għaż-żamma tal-paċi;
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It-tqarrib tal-Armenja u t-Turkija

10. Jilqa' l-protokolli dwar it-twaqqif ta' relazzjonijiet diplomatiċi, il-ftuħ tal-fruntieri u l-
koperazzjoni; jistieden liż-żewġ naħat biex jaħtfu din l-opportunità biex jirranġaw ir-
relazzjonijiet tagħhom permezz tar-ratifika u tal-implimentazzjoni; ma jappoġġax l-
introduzzjoni ta' kundizzjonijiet għar-ratifika li mhumiex imsemmija fil-protokolli, iżda 
jinnota li jekk jiġu implimentati, dawn ser ikollhom konsegwenzi wiesgħa li f'sens 
ġenerali għandhom ikunu pożittivi ħafna fir-reġjun, u li għalhekk ma jistgħux jitqiesu 
b'mod iżolat; jistieden lill-Armenja, kif ukoll lill-Ażerbajġan, biex jintensifikaw l-isforzi 
tagħhom fit-taħditiet immexxija mill-Ko-presidenti tal-Grupp Minsk dwar il-prinċipji tas-
soluzzjoni tal-kunflitt fin-Nagorno-Karabakh;

Il-kunflitti fil-Ġeorġja

11. Jilqa' b'sodisfazzjon ir-Rapport Tagliavini u jappoġġa l-konklużjonijiet ewlenin tiegħu; 
jappoġġa l-mandat tal-Missjoni ta' Monitoraġġ tal-UE u l-implimentazzjoni tagħha tal-
parti li mhix ibblukkata mir-Russja u mill-awtoritajiet de facto tar-reġjuni separatisti;

12. Huwa mħasseb bis-serjetà dwar il-prattika tat-tindif etniku bħala preludju għar-
rikonoxximent mir-Russja tan-Nofsinhar tal-Ossezja u tas-sovranità tal-Abkazja; jinnota 
b'sodisfazzjon li l-komunità internazzjonali għadha magħquda fir-rifjut tagħha tad-
dikjarazzjoni unilaterali ta' indipendenza; jistieden lir-Russja biex tirrispetta l-impenn 
tagħha fil-Ftehim ta' Waqfien mill-Ġlied, biex tirtira t-truppi tagħha għall-pożizzjonijiet li 
kellhom qabel faqqgħet il-gwerra ta' Awwissu 2008 u biex tieqaf timblokka l-aċċess tal-
Ossezja tan-Nofsinhar u tal-Abkazja għall-EUMM;

13. Jenfasizza l-importanza tal-protezzjoni tas-sigurtà u tad-drittijiet tal-Ġeorġjani etniċi li 
għadhom jgħixu f'dawn ir-reġjuni mifruda, tal-promozzjoni tar-rispett għad-dritt tal-
persuni spostati li jirritornaw f'kundizzjonijiet sikuri u dinjitużi, tal-kisba ta' tnaqqis fil-
karattersitika tal-Purtiera tal-Ħadid tal-fruntieri de facto u tal-kisba tal-possibbiltà li l-UE 
u atturi internazzjonali jkunu jistgħu jgħinu lill-persuni li qegħdin f'dawn iż-żewġ reġjuni; 
jenfasizza l-ħtieġa li jkun hemm objettivi għal żmien qasir u medju li jkunu identifikati 
b'mod iżjed ċar f'dan ir-rigward;

Progress fit-triq tad-demokratizzazzjoni u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem u l-istat tad-
dritt

14. Iqis li d-demokratizzazzjoni, il-governanza tajba u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem u l-
libertajiet fundamentali, id-drittijiet tal-minoranzi u l-istat tad-dritt huma l-prinċipji bażiċi 
għal stati demokratiċi paċifiċi u stabbli;

15. Jenfasizza l-importanza tal-parteċipazzjoni f'riformi demokratiċi u r-rwol essenzjali tad-
djalogu politiku u l-koperazzjoni bħala fatturi kruċjali fl-iżvilupp ta' konsensus nazzjonali; 
jilqa' l-adozzjoni ta' leġiżlazzjoni sinifikanti relatata mal-ġudikatura fl-Armenja u jistieden 
lill-awtoritajiet biex jiżguraw l-implimentazzjoni effettiva tagħha; jilqa' b'sodisfazzjon il-
progress fl-Ażerbajġan fil-qasam tar-riforma tal-ġudikatura u jistieden lill-awtoritajiet 
biex jaħdmu għall-indipendenza tal-imħallfin; jilqa' b'sodisfazzjon it-tħabbira mill-
President tal-Ġeorġja rigward "mewġa ġdida ta' riformi demokratiċi" u jsejjaħ biex dawn 
ir-riformi, bħat-tisħiħ tal-kontroll parlamentari fuq l-eżekuttiv u ż-żieda fl-indipendenza 
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tal-ġudikatura, ikunu adottati u implimentati b'mod effettiv, u jqis li jeħtieġ li jiġu segwiti 
u implimentati r-riformi demokratiċi u li jissaħħu l-istituzzjonijiet demokratiċi;

16. Jinnota li l-korruzzjoni għadha mifruxa fir-reġjun u jistieden lill-awtoritajiet biex iżidu l-
miżuri biex jissiltulha, peress li din thedded it-tkabbir ekonomiku u l-iżvilupp soċjali u 
ekonomiku tal-pajjiżi kkonċernati;

17. Jenfasizza l-importanza ta' elezzjonijiet ħielsa u ġusti li jsiru skont impenji u standards 
internazzjonali; jinnota li l-aħħar elezzjonijiet presidenzjali li saru fl-Armenja fi Frar 2008 
reġgħu kienu vjolenti u li l-konsegwenzi tal-kriżi interna għadhom qed jinħassu; jieħu 
nota tal-elezzjonijiet muniċipali li saru b'mod paċifiku fl-Ażerbajġan fit-23 ta' Diċembru 
2009, u jistenna r-rapport li sar mid-delegazzjoni ta' osservazzjoni tal-Kungress tal-Kunsill 
tal-Ewropa tal-Awtoritajiet Lokali u Reġjonali dwar dawn l-elezzjonijiet; jistieden lill-
awtoritajiet tal-Ġeorġja biex jiżguraw li l-elezzjonijiet lokali li huma ppjanati għat-30 ta' 
Mejju 2010 jsiru skont standards internazzjonali u li l-liġi elettorali tkun emendata kif 
jixraq, u jafferma mill-ġdid li huwa kruċjali li tiġi żgurata l-ħatra diretta tas-sindki; 
jikkonferma l-pożizzjoni tiegħu u tal-UE li l-elezzjonijiet u r-referenda fir-reġjuni 
mifrudin huma illeġittimi; jiddefendi d-drittijiet politiċi tal-persuni spostati;

18. Iqis li l-libertà tal-espressjoni hija dritt u prinċipju fundamentali u li r-rwol tal-midja huwa 
essenzjali; huwa mħasseb rigward il-limitazzjonijiet fuq il-libertà tal-espressjoni u n-
nuqqas ta' pluraliżmu tal-midja fil-pajjiżi tan-Nofsinhar tal-Kawkasu, u jistieden lill-
awtoritajiet biex jiżgurawhom it-tnejn; huwa mħasseb dwar l-attakki fuq il-ġurnalisti fl-
Armenja u b'mod partikulari dwar id-detenzjoni kontinwa tal-ġurnalist tal-oppożizzjoni 
Nikol Pashinian, minkejja l-amnestija tat-18 Ġunju 2009 li ntlaqgħet b'sodisfazzjon u li 
wasslet għall-ħelsien mill-ħabs ta' numru ta' attivisti tal-oppożizzjoni; huwa mħasseb dwar 
id-deterjorazzjoni tal-klima tal-midja fl-Ażerbajġan b'każi ta' fastidju u intimidazzjoni ta' 
professjonisti tal-midja, u jikkundanna d-detenzjoni u l-għoti tas-sentenza ta' żewġ attivisti 
u bloggejja żgħażagħ Emin Milli u Adnan Hajizade; għalhekk isejjaħ għall-ħelsien 
tagħhom wara l-proċedura ta' appell skont l-istandards internazzjonali u b'rispett għall-
prinċipji ta' smigħ ġust kif stabbiliti fl-Artikolu 6 tal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-
Drittijiet tal-Bniedem;

19. Huwa tal-fehma li għandha tkun iggarantita l-libertà tas-sħubija, peress li din hija 
strumentali fl-iżvilupp ta' soċjetà ċivili vibranti; huwa mħasseb dwar id-diffikultajiet, 
diretti u indiretti, li qed tiffaċċja s-soċjetà ċivili fl-organizzazzjoni tagħha nnifisha, u 
jinsab imħasseb dwar l-adozzjoni ta' liġijiet u prattiki li b'mod indirett jistgħu jillimitaw il-
libertà tas-sħubija, inkluż permezz ta' fastidju amministrattiv, bħall-kontrolli intensifikati 
mill-awtoritajiet fiskali fl-Armenja; huwa mħasseb ukoll rigward in-nuqqas ta' 
investigazzjoni serja rigward il-ġrajjiet li segwew wara l-elezzjonijiet presidenzjali ta' Frar 
2008, meta nqatlu għaxar persuni, u li wassal għall-impożizzjoni ta' stat ta' emerġenza u 
għar-restrizzjoni ta' għadd ta' libertajiet u drittijiet; jistieden lill-awtoritajiet fl-Ażerbajġan, 
inklużi l-awtoritajiet lokali, biex jimplimentaw b'mod mhux restrittiv il-leġiżlazzjoni dwar 
il-libertà tas-sħubija li, wara li ġiet emendata, issa tissodisfa l-biċċa l-kbira tal-istandards 
internazzjonali; jinsab imħasseb li l-emendi tal-2009 għal-Liġi dwar is-Sħubija u d-
Dimostrazzjonijiet li saru fil-Ġeorġja jistgħu jillimitaw il-libertà tas-sħubija u jnaqqsu l-
kapaċità tal-oppożizzjoni li timmobilizza; jenfasizza r-rwol importanti li għandha s-soċjetà 
ċivili fil-proċessi tal-paċi u tar-rikonċiljazzjoni fir-reġjun;
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20. Jistieden lill-pajjiżi fir-reġjun biex jieħdu sehem b'mod attiv fil-ħidma tal-UE u l-
Assemblea Parlamentari Ewropea tal-Viċinat (EURONEST) u biex jużaw il-possibiltajiet 
li din tagħti għall-iskambji multilaterali u bilaterali ta' fehmiet; f'dan ir-rigward jinnota li 
d-djalogu intensifikat bejn il-membri tal-parlament tal-pajjiżi fir-reġjun huwa fattur 
kruċjali;

Il-kwistjonijiet ekonomiċi u l-iżvilupp soċjali

21. Huwa tal-fehma li koperazzjoni usa' f'livell reġjonali u mal-UE f'setturi bħall-ekonomija, 
it-trasport, l-enerġija u l-ambjent hija essenzjali biex dawn is-setturi jiżviluppaw bl-aqwa 
mod possibbli u biex tiġi żgurata l-istabilità fir-reġjun, iżda jemmen ukoll li l-koperazzjoni 
għandha tinkludi wkoll il-bini tal-kapital uman fir-reġjun kollu bħala investiment fit-tul; 
jilqa' b'sodisfazzjon il-fatt li t-tliet pajjiżi qed jibbenefikaw mill-GSP tal-UE u jieħu nota li 
dawn jikkwalifikaw kollha kemm huma għall-GSP+ għal żvilupp sostenibbli u 
governanza tajba; jinnota li l-koperazzjoni reġjonali fl-oqsma tal-pulizija u tal-ġudikatura 
u l-istabbiliment ta' ġestjoni integrata tal-fruntieri huma essenzjali biex issir iżjed 
promozzjoni tal-mobilità fir-reġjun u mal-UE;  

22. Jenfasizza l-importanza tal-bini ta' klima favorevoli għan-negozju u l-iżvilupp tas-settur 
privat; ifaħħar l-Ażerbajġan fuq it-tkabbir ekonomiku notevoli tiegħu u fuq il-proċess ta' 
riforma, li qed jagħmel l-ekonomija aktar attraenti għall-investituri barranin, u jittama li l-
Ażerbajġan ikompli u fl-aħħar jikkonkludi n-negozjati tiegħu dwar l-adeżjoni mad-WTO; 
jilqa' b'sodisfazzjon il-progress li sar fl-implimentazzjoni tar-riformi tal-ekonomija tas-suq 
li huma maħsubin biex jilliberalizzaw is-suq fl-Armenja u fil-Ġeorġja; jinnota madankollu 
li l-iżvilupp ekonomiku tal-Armenja u tal-Ġeorġja ntlaqat mill-kriżi ekonomika ġenerali, u 
jilqa' b'sodisfazzjon id-deċiżjoni li ttieħdet fl-aħħar tal-2009 li tingħata għajnuna 
makrofinanzjarja liż-żewġ pajjiżi;

23. Jinnota l-pożizzjoni ġeopolitika strateġika tan-Nofsinhar tal-Kawkasu u l-importanza 
dejjem tikber tagħha bħala kuridur ta' enerġija, trasport u komunikazzjoni li jgħaqqad ir-
reġjun Kaspju u l-Asja Ċentrali mal-Ewropa;

24. Jirrikonoxxi s-sinifikat tar-reġjun għall-koperazzjoni fl-enerġija u sigurtà tal-enerġija tal-
UE; jinnota l-valur kbir tar-riżorsi enerġetiċi tal-Ażerbajġan u r-rwol essenzjali li 
għandhom fl-iżvilupp ekonomiku tiegħu; jenfasizza l-importanza li jiġi żgurat li l-
benefiċċji li jittieħdu mill-isfruttament tar-riżorsi naturali jkunu mqassma b'mod ugwali u 
investiti fl-iżvilupp tal-pajjiż kollu, sabiex il-pajjiż ikun jista' jilqa' kontra l-konsegwenzi 
negattivi ta' tnaqqis eventwali fil-produzzjoni taż-żejt; jilqa' b'sodisfazzjon l-intenzjoni tal-
Ażerbajġan li tiddiversifika l-ekonomija tagħha; 

25. Jenfasizza l-importanza li jsir investiment fis-sorsi ta' enerġija rinnovabbli u li jiġi żgurat 
li jiġi ttrattat it-tħassib dwar l-ambjent; jilqa' b'sodisfazzjon it-twaqqif taċ-Ċentru 
Ambjentali Reġjonali għall-Kawkasu; iqis li l-pjanijiet imħabbra mill-Ażerbajġan biex l-
iżvilupp ta' sorsi alternattivi tal-enerġija jsir prijorità tal-gvern huma ta' min ifaħħarhom, u 
jinkuraġġixxi li jibqgħu jiġu segwiti għanijiet bħal dawn; kuntent li jieħu nota tad-
deċiżjoni tal-Armenja biex tiddiżattiva l-impjant nukleari fil-Medzamor, iżda jiddispjaċih 
li ser jinbena impjant nukleari ġdid fil-istess żona siżmika; 

26. Iqis li l-promozzjoni tal-koeżjoni soċjali u tad-djalogu soċjali, l-investiment fl-
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edukazzjoni u fis-saħħa u l-bini tal-kapital uman, li jiżguraw standards xierqa ta' għajxien, 
huma essenzjali sabiex jinbnew soċjetajiet demokratiċi u vibranti; jieħu nota pożittiva tal-
adozzjoni mit-tliet pajjiżi tal-programmi rispettivi tagħhom dwar it-tnaqqis tal-faqar u 
jinkuraġġixxi l-implimentazzjoni sħiħa tagħhom;

Lejn strateġija tal-UE

27. Jilqa' b'sodisfazzjon is-Sħubija tal-Lvant u jieħu nota tal-inizjattivi relatati li ġew attivati u 
tal-laqgħat li saru; biħsiebu jkompli jiżviluppa d-dimensjoni parlamentari tas-Sħubija; 

28. Iqis li l-Pjanijiet ta' Azzjoni ENP u l-implimentazzjoni tagħhom jikkostitwixxu bażi 
essenzjali għall-valutazzjoni tar-rispett għall-impenji, b'mod konformi mal-prinċipju tal-
kundizzjonalità, biex tkun tista' ssir valutazzjoni tal-progress tar-relazzjonijiet bilaterali 
mal-UE u biex jiġi kkunsidrat l-aġġornament tal-ftehimiet mal-pajjiżi kkonċernati; huwa 
tal-fehma li l-Parlament Ewropew għandu jkun involut f'dan il-proċess; jinnota l-progress 
differenti magħmul mit-tliet pajjiżi fl-implimentazzjoni tal-Pjanijiet ta' Azzjoni ENP 
rispettivi; jemmen li n-negozjati dwar il-ftehimiet ta' assoċjazzjoni l-ġodda għandhom 
iqisu din id-diversità u l-objettivi differenti, iżda fl-istess ħin jemmen li preferibilment il-
proċess ta' negozjati għandu jimxi bl-istess pass għat-tliet pajjiżi, filwaqt li titqies id-
dimensjoni reġjonali;

29. Ifakkar li l-pajjiżi tan-Nofsinhar tal-Kawkasu huma wkoll parti mill-inizjattiva tas-
Sinerġija tal-Baħar l-Iswed, li permezz tat-trawwim tal-koperazzjoni reġjonali f'ċerti zoni 
tista' ssaħħaħ il-fiduċja reċiproka bejn l-imsieħba;

Kwistjonijiet ta' sigurtà u s-soluzzjoni paċifika tal-kunflitti

30. Jemmen li l-għoti ta' appoġġ favur il-proċessi ta' riżoluzzjoni tal-kunflitti huwa kruċjali, u 
jemmen ukoll li l-UE tinsab f'pożizzjoni tajba biex tappoġġa l-bini tal-fiduċja, ir-
rikostruzzjoni u r-rijabilitazzjoni u li għandha l-possibilità li tgħin lill-komunitajiet 
milquta biex jinvolu ruħhom; barra minn dan, iqis li huwa essenzjali li jinżamm livell 
għoli ta' attenzjoni internazzjonali fuq il-kunflitti fir-reġjun biex jiġi żgurat li dawn 
jinħallu malajr;

31. Jieħu nota tal-involviment attwali tal-UE fil-proċessi ta' soluzzjoni tal-kunflitti fir-reġjun, 
u jemmen li d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona jiġġustifika rwol aktar prominenti għall-
UE; jilqa' b'sodisfazzjon il-ħidma tal-Missjoni ta' Monitoraġġ fil-Ġeorġja u jistieden lill-
UE biex tieħu azzjoni iżjed b'saħħitha ħalli tikkonvinċi lir-Russja u lill-awtoritajiet de 
facto rilevanti biex jieqfu jimblokkaw id-dħul tal-EUMM fin-Nofsinhar tal-Ossezja u fl-
Abkazja; iqis li l-UE issa għandha l-opportunità li jkollha rwol akbar fis-soluzzjoni tal-
kunflitt fin-Nagorno-Karabakh u li tista' tagħmel dan billi tieħu sehem fin-negozjati 
permezz tal-ħolqien ta' mandat tal-UE għall-Ko-presidenza Franċiża tal-Grupp Minsk, 
billi tkun lesta tniedi programmi ta' għajnuna għar-rikostruzzjoni u billi tappoġġa proġetti 
tas-soċjetà ċivili li jmexxu 'l quddiem ir-rikonċiljazzjoni u l-kuntatti bejn l-individwi fir-
reġjun;

32. Jitlob lir-Rappreżentant Għoli għall-Affarijiet Barranin u għall-Politika ta' Sigurtà tal-
Unjoni biex isegwi mill-qrib l-iżviluppi fir-reġjun u biex ikun involut b'mod attiv fil-
proċessi tar-riżoluzzjoni tal-kunflitti; jirrikonoxxi l-ħidma tar-Rappreżentant Speċjali 
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għan-Nofsinhar tal-Kawkasu u jesprimi t-tama li r-Rappreżentant Għoli ser jiżgura l-
kontinwità u l-konsistenza tagħha; jinkuraġġixxi lill-Kunsill biex jikkunsidra l-possibilità 
tal-użu ta' għodod mis-CSDP biex iżid il-parteċipazzjoni tiegħu fil-proċessi tat-tisħiħ tal-
paċi u tal-ġestjoni tal-kunflitti; 

33. Jistieden lill-Kummissjoni biex tagħti appoġġ finanzjarju u tekniku sostanzjali għal miżuri 
li  jibnu u li jippromwovu l-fiduċja bejn u fost il-popolazzjonijiet, u biex tieħu sehem fir-
rijabilitazzjoni u fir-rikostruzzjoni tar-reġjun, permezz ta' proġetti li jiġġeneraw id-dħul u 
ta' proġetti relatati mal-integrazzjoni soċjoekonomika tal-IDPs u r-ripatrijati, mar-
rijabilitazzjoni tad-djar u mad-djalogu u l-medjazzjoni;

Id-demokratizzazzjoni, id-drittijiet tal-bniedem u l-istat tad-dritt

34. Jappoġġja l-finanzjament u l-assistenza mill-UE għar-reġjun biex tippromwovi dawn il-
prinċipji u l-proċessi, u jqis li din l-assistenza mill-UE għandha tingħata fil-qafas tal-
kundizzjonalità politika, bħar-riforma tal-ġudikatura u l-progress fil-proċessi tad-
demokratizzazzjoni; iwissi kontra l-użu ħażin tal-kunflitti mill-gvernijiet li jaljenaw l-
interess tal-komunità internazzjonali mill-kwistjonijiet domestiċi;

35. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill biex jiżguraw li jkunu rrispettati l-impenji inklużi 
f'pakketti ta' kundizzjonalità politiċi, bħall-impenn speċifiku mill-Gvern Ġeorġjan li jagħti 
spinta ġdida lir-riformi demokratiċi inklużi fl-assistenza fl-UE ta' wara l-kunflitt li dwarha 
sar ftehim bejn il-Kummissjoni u l-Ġeorġja f'Jannar 2009, u sabiex b'mod regolari tressaq 
rapporti dwar il-progress lill-Parlament Ewropew;

36. Jilqa' b'sodisfazzjon il-ħidma tal-Grupp Konsultattiv ta' Livell Għoli tal-UE lill-Armenja; 
jemmen li fil-qafas tas-Sħubija tal-Lvant u tan-negozjar tal-ftehimiet ta' assoċjazzjoni l-
ġdid l-UE għandha l-opportunità li toffri assistenza teknika, u jistieden lill-Kummissjoni 
biex tistħarreġ il-possibilità li toffri din l-assistenza lill-Ażerbajġan u lill-Ġeorġja;

37. Jirrikonoxxi r-rwol potenzjali tal-Forum tas-Soċjetà Ċivili tal-Isħubija tal-Lvant bħala l-
ispazju fejn jitrawwem l-iżvilupp ta' soċjetà ċivili ġenwina u jissaħħu l-għeruq tiegħu fl-
istati tar-reġjun, u jistieden lill-Kummissjoni biex tiżgura li l-Forum jirċievi biżżejjed 
appoġġ finanzjarju u tekniku; jiġbed l-attenzjoni dwar l-importanza tal-finanzjament ta' 
proġetti tas-soċjetà ċivili u tar-rwol li għandhom id-Delegazzjonijiet tal-UE fir-reġjun fl-
għażla tagħhom, u dwar l-importanza li jista' jkollhom dawn il-proġetti fil-promozzjoni ta' 
kuntatti f'livell reġjonali;

Il-koperazzjoni ekonomika u l-iżvilupp soċjali

38. Ifakkar li s-sigurtà fl-enerġija hija tħassib komuni; għalhekk iħeġġeġ lill-UE biex tagħti 
appoġġ aktar b'saħħtu lill-proġetti tal-enerġija fir-reġjun, biex tikkopera iżjed fil-
kwistjonijiet tal-enerġija u biex taħdem ħalli jitlesta l-pajp Nabucco; jistieden ukoll lill-
Kummissjoni biex tiżgura li l-proġetti tal-enerġija u tat-trasport fin-Nofsinhar tal-
Kawkasu jrawmu relazzjonijiet bejn it-tliet pajjiżi u biex taċċerta li dawn ma jikkawżawx 
l-esklużjoni ta' ċerti komunitajiet; jafferma mill-ġdid l-importanza tal-Inizjattiva Baku u l-
programmi korrispondenti tagħha li jappoġġjawha, jiġifieri l-INOGATE u t-TRACECA;

39. Iqis li l-UE għandha tkompli tappoġġja l-iżvilupp ekonomiku, il-kummerċ u l-investiment
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fir-reġjun, u jemmen li f'dan ir-rigward in-negozjar u l-istabbiliment tal-Ftehimiet 
Profondi u Komprensivi ta' Kummerċ Ħieles għandhom sehem importanti ħafna; jistieden 
lill-Kummissjoni biex tikkunsidra modi possibbli biex tgħin lill-pajjiżi fir-reġjun ħalli 
tħejjihom u tippermettilhom jinnegozjaw u mbagħad jimplimentaw u jżommu l-impenji 
previsti fl-FTAs li jistgħu jsiru fil-ġejjieni;

40. Itenni l-importanza tal-kuntatti interpersonali u tal-programmi ta' mobilità, speċjalment ta' 
dawk maħsuba għaż-żgħażagħ; jistieden lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex jagħmlu 
progress lejn l-iffaċilitar tal-viżi mat-tliet pajjiżi, u jilqa' l-bidu tal-ftehimiet dwar l-
iffaċilitar tal-viżi u r-riammissjoni mal-Ġeorġja;

41. Jafferma mill-ġdid il-ħtieġa li l-UE tiżviluppa strateġija għan-Nofsinhar tal-Kawkasu, 
minħabba l-importanza tar-reġjun għall-UE u r-rwol potenzjali li għandha l-UE fit-
trawwim ulterjuri tal-iżvilupp tar-reġjun u fis-soluzzjoni tal-kunflitti tiegħu; 

42. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni u lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Armenja, l-Ażerbajġan u l-Ġeorġja.


