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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over een EU-strategie voor de zuidelijke Kaukasus
(2009/2216(INI))

Het Europees Parlement,

– onder verwijzing naar zijn vorige resoluties over de zuidelijke Kaukasus, waaronder zijn 
resolutie van 15 november 2007 over de versterking van het Europees nabuurschapsbeleid 
(ENB)1 en zijn resoluties van 17 januari 2008 over een effectiever EU-beleid voor de 
zuidelijke Kaukasus2 en over een regionale beleidsaanpak voor het Zwarte-Zeegebied3, 

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad van 
3 december 2008 over het Oostelijk Partnerschap (COM(2008)0823),

– gezien de van 7 mei 2009 daterende gezamenlijke verklaring van de top van het Oostelijk 
Partnerschap in Praag,

– gezien de ENB-actieplannen die zijn aangenomen met Armenië, Azerbeidzjan en Georgië 
en gezien het Europees nabuurschaps- en partnerschapsinstrument (ENPI), dat nauw 
gekoppeld is aan de uitvoering van de ENB-actieplannen,

– gezien de ENB-voortgangsverslagen over Armenië, Azerbeidzjan en Georgië, die op 23 
april 2009 door de Commissie werden aangenomen,

– gezien de landenstrategiedocumenten 2007-2013 en de nationale indicatieve programma’s 
waarover in het kader van ENPI met Armenië, Azerbeidzjan en Georgië overeenstemming 
werd bereikt,

– gezien de tussentijdse evaluatie van de ENPI-programmeringsdocumenten voor Armenië, 
Azerbeidzjan en Georgië,

– gelet op de met Armenië, Azerbeidzjan en Georgië gesloten  partnerschaps- en 
samenwerkingsovereenkomsten,

– gezien de desbetreffende monitoringsverslagen van de Parlementaire Assemblee van de 
Raad van Europa (PACE),

– gezien het op 30 september 2009 gepubliceerde verslag van de internationale fact-
findingscommissie over het conflict in Georgië (verslag-Tagliavini), 

– gelet op artikel 48, lid 5, van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie buitenlandse zaken (A7-0000/2010),

A. overwegende dat de op 8 december 2009 gehouden Raad buitenlandse zaken opnieuw 

                                               
1 PB C 282E van 6.11.2008, blz. 443.
2 PB C 41E van 19.2.2009, blz. 53.
3 PB C 41E van 19.2.2009, blz. 64.
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bevestigde voornemens te zijn om stabiliteit, samenwerking, welvaart en een goed bestuur 
op de gehele zuidelijke Kaukasus te bevorderen, onder meer met technische 
bijstandsprogramma’s,

B. overwegende dat de EU na de oorlog van augustus 2008 in Georgië en na haar geslaagde 
interventie om een staakt-het-vuren te bereiken, met als gevolg een grote behoefte aan een 
verdere betrokkenheid, een veiligheidsfactor van belang in deze regio werd dankzij de 
uitzending van de EU monitoringmissie, de lancering van een veelomvattend programma 
om bijstand na de oorlog te verlenen en de start van een fact-findingmissie naar oorzaken 
en verloop van de oorlog,

C. overwegende dat in 2009 een intensivering optrad van de vredesbesprekingen van 
Nagorno- Karabach onder de bemiddeling van de co-voorzitters van de groep van Minsk 
van de OVSE,

D. overwegende dat de ondertekening in oktober 2009 door Armenië en Turkije van 
protocollen over het aanknopen van diplomatieke betrekkingen, het openstellen van hun 
gemeenschappelijke grens en over samenwerking weliswaar een veelbelovende stap was, 
maar dat hierop nog geen ratificatie is gevolgd,

E. overwegende dat waarborging van vrede, veiligheid en stabiliteit in de regio essentieel is 
voor de verbetering van de levensstandaard, het bereiken van democratische normen, 
eerbiediging van de mensenrechten voor allen en het zo veel mogelijk vergroten van de 
regionale en macro-regionale ontwikkelingskansen,

F. overwegende dat het Oostelijk Partnerschap nieuwe mogelijkheden creëert voor een 
verdieping van de bilaterale betrekkingen en ook multilaterale samenwerking invoert,

G. overwegende dat het Oostelijk Partnerschap zich richt op de bespoediging van de 
hervormingen, onderlinge aanpassing van de wetgevingen en economische integratie,  
zich baseert op conditionaliteit, differentiatie en gezamenlijke verantwoordelijkheid en 
toewerkt naar de vaststelling van nieuwe associatie-overeenkomsten, waarvoor de 
toestemming van het Europees Parlement vereist zal zijn,

H. overwegende dat de uitdagingen voor de EU in de zuidelijke Kaukasus en haar 
betrokkenheid bij deze regio zodanig zijn dat een geïmproviseerd beleid dat voornamelijk 
op de ontwikkelingen reageert niet langer houdbaar is en overwegende dat de lancering 
van het Oostelijk Partnerschap en de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon een 
goede gelegenheid scheppen voor de vaststelling van een EU-strategie,

1. is van oordeel dat de EU een actievere politieke rol moet spelen en een strategie moet 
ontwikkelen die moet helpen de zuidelijke Kaukasus te veranderen in een regio van 
duurzame vrede, stabiliteit en welvaart die haar potentieel om bij te dragen aan de 
vreedzame oplossing van de conflicten in de regio volledig benut door haar soft power
met een vastberaden benadering te combineren;

Veiligheidsvraagstukken en een vreedzame oplossing van conflicten

2. onderstreept dat de status quo voor elk van de conflicten in de regio onaanvaardbaar en 
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onhoudbaar is; 

3. constateert dat de beheersing en oplossing van conflicten onder meer noodzaken tot de 
erkenning van de rechten en de legitieme belangen van alle betrokkenen en 
gemeenschappen, tot openheid voor een nieuwe beoordeling van gebeurtenissen uit het 
verleden, tot de serieuze bereidheid haat en angst te overwinnen, de bereidheid 
maximalistische ambities op te geven, tot belangstelling voor innovatieve benaderingen, 
waaronder van de uitoefening van de soevereiniteit, en tot de bereidheid werkelijke 
concessies te doen;

4. wijst op het belang van de voorkoming van conflicten, waartoe ook behoren de 
eerbiediging van de rechten van alle nationale minderheden, tolerantie op religieus gebied 
en een streven naar versterking van de sociale en economische cohesie;

5. onderstreept dat de externe actoren er verantwoordelijk voor zijn hun macht en invloed 
aan te wenden op een wijze die strookt met de regels van het internationaal recht, met 
inbegrip van de wetgeving op het gebied van de mensenrechten; is weliswaar van oordeel 
dat gestreefd moet worden naar vermindering van de concurrentie tussen de externe 
actoren in de regio, maar dat hiervoor niet de prijs mag worden betaald van aanvaarding 
van de aanspraak van iedere actor "geprivilegieerde belangen" te hebben; acht de 
invoering van voorwaarden voor de eerbiediging van de soevereiniteit en de territoriale 
integriteit van de zuidelijke Kaukasus onaanvaardbaar;

Het Nagorno-Karabach-conflict

6. ondersteunt van harte de bemiddeling van de co-voorzitters van de groep van Minsk, de 
beginselen van Madrid en de verklaring van Moskou; veroordeelt het denkbeeld van een 
militaire oplossing en roept beide partijen op militante retoriek te vermijden; roept beide 
zijden er verder toe op meer ambitie bij de vredesbesprekingen te tonen en afstand te doen 
van de tendens de status quo te laten voortbestaan die ontstond na militaire veroveringen 
in weerwil van de resoluties van de VN en de Veiligheidsraad; dringt er ook bij de 
internationale gemeenschap op aan de moed en politieke wil te tonen de thans bestaande 
conflictpunten uit de weg te ruimen die een overeenkomst in de weg staan;

7. herinnert eraan dat honderdduizenden mensen die huis en haard tijdens of wegens de 
oorlog van Nagorno-Karabach ontvluchtten nog steeds ontheemd zijn en dat hun het recht 
op terugkeer wordt ontzegd; doet een beroep op alle partijen dit recht ondubbelzinnig en 
onvoorwaardelijk te erkennen en de mogelijkheid te scheppen er onmiddellijk in de 
praktijk een beroep op te doen; verzoekt de autoriteiten van Armenië en Azerbeidzjan 
alsmede de leiders van de betrokken gemeenschappen om door praktische 
voorbereidingen voor de terugkeer van ontheemden en andere middelen blijk te geven van 
hun wil om tot vreedzame inter-etnische betrekkingen te komen; is van oordeel dat de 
situatie van de binnenlandse ontheemden overeenkomstig de internationale normen moet 
worden aangepakt, onder meer overeenkomstig de recente PACE-aanbeveling 
1877(2009); ‘Europe’s forgotten people: protecting the human rights of long-term 
displaced persons’;

8. constateert dat een interimstatus voor Nagorno-Karabach ook een interimlegitimatie van 
de de facto autoriteiten daar zou kunnen betekenen; is van oordeel dat deze autoriteiten in 
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dit licht onder meer ter verhoging van hun geloofwaardigheid snel hun standpunt moeten 
laten varen dat alle door Armenië bezette gebieden van Azerbeidzjan tot Nagorno-
Karabach behoren en dat het recht op terugkeer van de ontheemden in het huidige stadium 
onbespreekbaar is; doet een beroep op de Armeense regering haar invloed in dit verband 
aan te wenden en vraagt de Raad en de Commissie zich achter dit beroep te scharen;

9. onderstreept dat veiligheid voor allen een onmisbaar element van ieder akkoord is; erkent 
het belang van robuuste regelingen om de vrede te bewaren;

De toenadering tussen Armenië en Turkije

10. is verheugd over de protocollen over het aanknopen van diplomatieke betrekkingen, het 
openstellen van de grens en over samenwerking; doet een beroep op beide zijden om van 
deze gelegenheid gebruik te maken om hun betrekkingen door ratificatie en uitvoering van 
deze protocollen te herstellen; is geen voorstander van invoering van 
ratificatievoorwaarden die niet in de protocollen vermeld worden, maar constateert dat ze, 
indien uitgevoerd, verstrekkende en in het algemeen zeer positieve consequenties in de 
regio kunnen hebben en dat ze daarom niet als op zichzelf staand kunnen worden 
beschouwd; vraagt zowel Armenië als Azerbeidzjan om intensivering van hun 
inspanningen bij de door de co-voorzitters van de groep van Minsk geleide besprekingen 
over de principes voor een regeling van het conflict inzake Nagorno-Karabach;

De conflicten in Georgië

11. is ingenomen met het verslag-Tagliavini en steunt de voornaamste conclusies daarvan; 
steunt het mandaat van de EU-monitoringmissie en de uitvoering van het niet door 
Rusland en de de facto-autoriteiten van de afgescheiden gebieden geblokkeerde deel 
daarvan;

12. is ten zeerste bezorgd over de uitvoering van etnische zuiveringen als voorbereiding op de 
Russische erkenning van Zuid-Ossetië en Abchazië als staten; constateert tot zijn 
voldoening dat de internationale gemeenschap volhardt in haar unanieme verwerping van 
de unilaterale onafhankelijkheidsverklaring; doet een beroep op Rusland te voldoen aan 
zijn verplichtingen op grond van de staakt-het-vuren-overeenkomst en zijn troepen terug 
te trekken tot de posities die zij vóór het uitbreken van de oorlog van augustus 2008 
innamen en de toegang voor de EUMM tot Zuid-Ossetië en Abchazië niet langer te 
blokkeren;

13. onderstreept dat het belangrijk is de veiligheid en rechten van de etnische inwoners van 
Georgië die nog in de afgescheiden regio’s wonen te beschermen,  steun te kweken voor 
het recht van de ontheemden om onder veilige en waardige omstandigheden terug te 
keren,  een bres te slaan in de thans feitelijk bestaande grenzen met ijzeren gordijn-
karakter en voor de EU en andere internationale actoren de mogelijkheid scheppen de 
volkeren in de twee regio’s hulp te bieden; onderstreept de behoefte aan duidelijker 
omschreven doelstellingen in dit verband voor de korte en middellange termijn;

Vooruitgang op de weg naar democratisering, eerbiediging van de mensenrechten en de 
rechtsstaat
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14. ziet democratisering, goed bestuur en eerbiediging van de mensenrechten en de 
fundamentele vrijheden, de rechten van minderheden en de regels van de rechtsstaat als de 
basisbeginselen van vreedzame en stabiele democratische staten;

15. onderstreept hoe belangrijk het is deel te nemen aan democratische hervormingen en wijst 
op de sleutelrol van politieke dialoog en samenwerking bij de ontwikkeling van een 
nationale consensus; is verheugd over de aanneming van belangrijke wetgeving in 
verband met de rechterlijke macht in Armenië en vraagt de autoriteiten te zorgen voor een 
doeltreffende uitvoering daarvan; is ingenomen met de vooruitgang in Azerbeidzjan op 
het gebied van de hervorming van de rechterlijke macht en vraagt de autoriteiten te 
werken aan de onafhankelijkheid van rechters; is ook ingenomen met de aankondiging 
door de Georgische president van een “nieuwe golf democratische hervormingen”, wenst 
dat dergelijke hervormingen daadwerkelijk worden aangenomen en uitgevoerd, zoals de 
versterking van de parlementaire controle op de uitvoerende macht en de toenemende 
afhankelijkheid van de rechterlijke macht, en is van oordeel dat democratische 
hervormingen moeten worden nagestreefd en dat de democratische instellingen moeten 
worden geconsolideerd;

16. wijst op de nog wijdverbreide corruptie in de regio en vraagt de autoriteiten meer aan de 
bestrijding te doen, aangezien zij een bedreiging vormt voor de economische groei en de 
sociale en economische ontwikkeling van de betrokken landen;

17. wijst op het belang van vrije en eerlijke verkiezingen, te houden overeenkomstig de 
internationale verplichtingen en normen; constateert dat er bij de afgelopen 
presidentsverkiezingen die in februari 2008 in Armenië werden gehouden opnieuw 
geweld werd gebruikt en dat de nasleep van de internationale crisis nog steeds voelbaar is; 
constateert dat de gemeentelijke verkiezingen op 23 december 2009 op vreedzame wijze 
in Azerbeidzjan werden gehouden en ziet uit naar het verslag daarover van de 
waarnemingsmissie van het Congres van lokale en regionale autoriteiten van de Raad van 
Europa; vraagt de Georgische autoriteiten ervoor te zorgen dat de plaatselijke 
verkiezingen die op 30 mei 2010 zullen worden gehouden volgens de internationale 
normen verlopen en dat de kieswet dienovereenkomstig wordt gewijzigd, en bevestigt 
opnieuw dat het garanderen van een rechtstreekse verkiezing van burgemeesters van 
cruciaal belang is; bevestigt zijn standpunt en dat van de EU dat verkiezingen en referenda 
in de afgescheiden gebieden onwettig zijn; verdedigt de politieke rechten van de 
ontheemden;

18. beschouwt de vrijheid van meningsuiting als een fundamenteel recht en beginsel en ziet de 
rol van de media als essentieel, is verontrust door de beperkingen van de vrijheid van 
meningsuiting en het ontbrken van pluralisme in de media in de landen van de zuidelijke 
Kaukasus en doet een beroep op de autoriteiten op beide punten verbeteringen aan te 
brengen; maakt zich zorgen over de aanvallen op journalisten in Armenië, en vooral over 
de voortzetting van de detentie van de oppositionele journalist Nikol Pashinian, ondanks 
de toe te juichen amnestie van 18 juni 2009 waarbij een aantal gedetineerde activisten van 
de oppositie werd vrijgelaten; is bezorgd over de verslechtering van het mediaklimaat in 
Azerbeidzjan, waarbij medewerkers van de media aan pesterijen en intimidatie werden 
blootgesteld, en betreurt de gevangenhouding en veroordeling van de twee jeugdactivisten 
en bloggers Emin Milli en Adnan Hajizade; pleit voor hun invrijheidstelling na een 
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beroepsprocedure overeenkomstig de internationale normen en met inachtneming van de 
beginselen van een eerlijke berechting, zoals bedoeld in artikel 6 van het Europees 
verdrag inzake de rechten van de mens;

19. is van oordeel dat het recht van vergadering moet worden gegarandeerd, aangezien dit van 
wezenlijk belang is voor de ontwikkeling van een dynamische maatschappelijke 
middenlaag; maakt zich zorgen over de directe en indirecte moeilijkheden die het 
maatschappelijk midden ondervindt wanneer het zichzelf wil organiseren en is verontrust 
over de invoering van wetten en praktijken die indirect de vrijheid van vergadering 
zouden kunnen beperken, waartoe ook administratieve pesterijen moet worden gerekend, 
zoals de geïntensiveerde controles door de fiscale autoriteiten in Armenië; is bezorgd over 
het uitblijven van serieus onderzoek naar de gebeurtenissen na de presidentsverkiezingen 
van februari 2008, toen tien mensen de dood vonden, leidend tot afkondiging van de 
noodtoestand en beperking van een aantal vrijheden en rechten; vraagt de autoriteiten in 
Azerbeidzjan en ook de plaatselijke autoriteiten om een niet-restrictieve interpretatie van 
de wetgeving inzake de vrijheid van vergadering, die in haar thans gewijzigde vorm aan 
de meeste internationale normen voldoet; is er bezorgd over dat in Georgië de 
amendementen uit 2009 op de Wet inzake vergaderingen en betogingen de vrijheid van 
vereniging en de mogelijkheden van de oppositie om mensen te mobiliseren kunnen 
inperken; onderstreept de belangrijke rol van het maatschappelijk midden voor de vredes-
en verzoeningsprocessen in de regio;

20. vraagt de landen in de regio actief deel te nemen aan de werkzaamheden van de 
Parlementaire Vergadering Oostelijk Nabuurschap (EURONEST) en gebruik te maken 
van de mogelijkheden die hier voor multilaterale en bilaterale gedachtewisselingen 
worden geboden; stelt in dit verband vast dat de intensievere dialoog tussen de leden van 
de parlementen in de regio uiterst belangrijk is;

Economische vraagstukken en sociale ontwikkeling

21. is van oordeel dat een bredere samenwerking op regionaal niveau en met de EU in 
sectoren als economie, vervoer, energie en milieu essentieel is voor de optimale 
ontwikkeling van de sectoren zelf en ter waarborging van de stabliteit in de regio, maar 
dat samenwerking ook moet gelden voor het aankweken van menselijk kapitaal in de 
gehele regio als lange termijn-investering; verheugt zich over het feit dat alle drie landen 
voordeel hebben van het SAP-stelsel van de EU en constateert dat alle drie landen in 
aanmerking komen voor SAP+ voor duurzame ontwikkeling en goed bestuur; stelt vast 
dat regionale samenwerking op politieel en justitieel gebied en de invoering van een 
geïntegreerd grensbeheer essentieel zijn voor een verdere bevordering van de mobiliteit 
binnen de regio en met de EU-landen; 

22. benadrukt het belang van de opbouw van een gunstig zakelijk klimaat en de ontwikkeling 
van de particuliere sector; wenst Azerbeidzjan geluk met zijn opmerkelijke economische 
groei en het hervormingsproces, dat de economie aantrekkelijker voor buitenlandse 
investeerders maakt en hoopt dat Azerbeidzjan zijn onderhandelingen over een toetreding 
tot de WHO zal voortzetten en uiteindelijk zal afronden; verheugt zich over de 
vooruitgang die bereikt werd bij de invoering van hervormingen van de markteconomie, 
gericht op de liberalisering van de markten in Armenië en Georgië; stelt echter vast dat de 
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economische ontwikkeling van Armenië en Georgië door de algemene economische crisis 
is aangetast en verwelkomt het eind 2009 genomen besluit om macro-economische 
bijstand aan de twee landen te verlenen;

23. wijst op de strategische geopolitieke ligging van de zuidelijke Kaukasus en zijn steeds 
grotere belang als nood-, vervoers- en communicatiecorridor die het Kaspische gebied en 
Centraal Azië met Europa verbindt;

24. beseft hoe belangrijk deze regio is voor de samenwerking op energiegebied en de 
continuïteit in de energievoorziening van de EU;  wijst op de grote waarde van de 
energiereserves van Azerbeidzjan en op de essentiële rol die deze in zijn economische 
ontwikkeling spelen; acht het belangrijk ervoor te zorgen dat de voordelen als gevolg van 
de exploitatie van de natuurlijke hulpbronnen gelijkelijk worden verdeeld en worden 
geïnvesteerd in de ontwikkeling van het gehele land, waardoor het zich kan voorbereiden 
op de negatieve gevolgen van een uiteindelijke teruggang van de aardolieproductie; juicht 
het voornemen van Azerbeidzjan tot diversifiëring van zijn economie toe;

25. wijst op de betekenis van investeringen in hernieuwbare energiebronnen en acht het van 
belang dat ingegaan wordt op de bezorgdheid omtrent het milieu; is verheugd over de 
oprichting van het regionale milieucentrum voor de Kaukasus; acht de door Azerbeidzjan 
bekendgemaakte plannen om de ontwikkeling van alternatieve energiebronnen tot een 
prioriteit van de regering te maken prijzenswaardig en moedigt het nastreven van 
dergelijke doelstellingen aan; is verheugd over het besluit van Armenië de kerncentrale in 
Medzamor te sluiten, maar betreurt het dat een nieuwe kerncentrale in hetzelfde 
aardbevingsgebied zal worden gebouwd; 

26. acht de bevordering van de sociale cohesie en de sociale dialoog, investeringen in 
onderwijs en gezondheid en het aankweken van menselijk kapitaal, waardoor adequate 
levensstandaarden worden gewaarborgd, van essentieel belang voor de opbouw van 
dynamische democratische samenlevingen; stelt tot zijn voldoening vast dat de drie landen 
programma's voor armoedebestrijding hebben aangenomen en moedigt een serieuze 
uitvoering daarvan aan;

Naar een EU-strategie

27. is verheugd over het Oostelijk Partnerschap en neemt kennis van de daarmee verband 
houdende initiatieven die geactiveerd zijn en de vergaderingen die in dit verband werden 
gehouden; neemt zich voor de parlementaire dimensie van het Partnerschap verder te 
ontwikkelen; 

28. is van oordeel dat de actieplannen van het Europees nabuurschapsbeleid en de uitvoering 
daarvan een essentiële basis vormen voor de evaluatie van het nakomen van 
verplichtingen overeenkomstig het conditionaliteitsbeginsel, voor de beoordeling van de 
vooruitgang van de bilaterale betrekkingen met de EU en voor het overwegen van een 
uitbreiding van de overeenkomsten met de betrokken landen; is van oordeel dat het 
Europees Parlement bij dit proces moet worden betrokken; neemt kennis van de 
verschillen in de vooruitgang die de drie landen hebben geboekt bij de uitvoering van de 
respectieve actieplannen van het Europees nabuurschapsbeleid; is van oordeel dat bij de 
onderhandelingen over de nieuwe associatie-overeenkomsten rekening moet worden 
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gehouden met deze verschillen en de verschillen in doelstellingen, maar dat tegelijkertijd 
moet worden bedacht dat het onderhandelingsproces bij voorkeur voor alle drie landen in 
hetzelfde tempo moet verlopen, met inachtneming van de regionale dimensie;

29. herinnert eraan dat alle landen van de zuidelijke Kaukasus ook deel uitmaken van het 
initiatief voor Synergie voor het Zwarte Zeegebied, dat door stimulering van de regionale 
samenwerking op bepaalde gebieden het wederzijds vertrouwen tussen de partners zou 
kunnen bevorderen;

Veiligheidsvraagstukken en een vreedzame oplossing van conflicten

30. acht steunverlening aan processen voor de oplossing van conflicten van cruciaal belang en 
is van oordeel dat de EU zich in een goede positie bevindt om steun te geven aan het 
aankweken van vertrouwen, de wederopbouw en het herstel en dat zij  ertoe kan bijdragen  
de getroffen gemeenschappen bij de zaken te betrekken; vindt het verder van essentieel 
belang dat een sterke internationale aandacht voor alle conflicten in de regio blijft bestaan, 
teneinde een snelle oplossing te bevorderen;

31. neemt kennis van de huidige betrokkenheid van de EU bij de processen voor het 
beslechten van conflicten in de regio en acht dat op grond van de inwerkingtreding van het 
Verdrag van Lissabon een prominente rol voor de EU gerechtvaardigd; spreekt zijn 
waardering uit voor de werkzaamheden van de monitoringmissie van de EU in Georgië en 
dringt aan op meer actie van de EU om Rusland en de relevante de facto- autoriteiten 
ertoe te brengen de EUMM er niet langer van te weerhouden Zuid-Ossetië en Abchazië 
binnen te gaan; is van oordeel dat de EU thans zelf de mogelijkheid heeft een grotere rol 
te spelen bij de oplossing van het Nagorno-Karabach-conflict en hiertoe aan de 
onderhandelingen zou kunnen deelnemen via een EU- mandaat voor de Franse co-
voorzitter van de Groep van Minsk, door klaar te staan bij de lancering van 
wederopbouwprogramma's en door ondersteuning van maatschappelijke projecten die zich 
richten op het bevorderen van het verzoeningsproces en de contacten tussen individuele 
personen in de regio;

32. verzoekt de Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en 
Veiligheidsbeleid de ontwikkelingen in de regio nauwkeurig te volgen en actief deel te 
nemen aan de conflictoplossingsprocessen;  spreekt zijn waardering uit voor de 
werkzaamheden van de Speciale Vertegenwoordiger voor de zuidelijke Kaukasus en 
hoopt dat de Hoge Vertegenwoordiger voor continuïteit en consequentie in de benadering 
zal zorgen; moedigt de Raad aan het eventuele gebruik van GVDB-instrumenten te 
overwegen om actiever aan het vredesproces en de conflictbeheersing deel te nemen; 

33. verzoekt de Commissie aanzienlijke financiële en technische ondersteuning toe te kennen 
aan maatregelen die vertrouwen moeten wekken in en tussen de bevolkingen en deel te 
nemen aan het herstel en de wederopbouw in de regio, zoals projecten die inkomen 
genereren en projecten ten behoeve van de sociaal-economische integratie van 
binnenlandse ontheemden en teruggekeerde vluchtlingen, het herstel van huizen en 
maatregelen die zich op dialoog en bemiddeling richten;
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Democratisering, mensenrechten en de rechtsstaat

34. ondersteunt de hulpverlening en financiële hulpverlening van de EU aan de regio ter 
bevordering van deze beginselen en processen en is van oordeel dat verlening van 
dergelijke EU-hulp aan politieke voorwaarden moet worden gebonden, zoals een 
hervorming van het justitieel apparaat en vooruitgang bij de democratiseringsprocessen; 
waarschuwt tegen misbruik van conflicten door regeringen om de aandacht van de 
internationale gemeenschap van binnenlandse aangelegenheden af te leiden;

35. vraagt de Commissie en de Raad ervoor te zorgen dat de verplichtingen die deel uitmaken 
van pakketten waaraan politieke voorwaarden zijn verbonden, worden gehonoreerd, zoals 
de specifieke verplichting van de Georgische regering nieuwe dynamiek te geven aan de 
democratische hervormingen die onderdeel zijn van de EU-hulp na het conflict en 
waarover de Commissie en Georgië in januari 2009 overeenstemming bereikten, en 
regelmatig aan het Europees Parlement verslag over de vooruitgang uit te brengen; 

36. is ingenomen met de werkzaamheden van de Adviesgroep op hoog niveau voor Armenië; 
is van oordeel dat de EU binnen het kader van het Oostelijk Partnerschap en de 
onderhandelingen over nieuwe associatie-overeenkomsten de gelegenheid heeft 
technische bijstand aan te bieden en vraagt de Commissie de mogelijkheid te bestuderen 
dergelijke bijstand aan Azerbeidzjan en Georgië aan te bieden;

37. beschouwt het Forum van het maatschappelijk middenveld in het kader van het Oostelijk 
Partnerschap als de aangewezen plaats ter ontwikkeling van een werkelijk 
maatschappelijk midden en ter versterking van de positie daarvan in de staten van deze 
regio en vraagt de Commissie ervoor te zorgen dat dit Forum voldoende financiële en 
technische steun krijgt; vestigt de aandacht op de betekenis van de financiering van 
projecten op het gebied van het maatschappelijk midden en de rol die de EU-delegaties in 
de regio bij de selectie daarvan spelen, en bovendien op het belang die projecten voor de 
bevordering van contacten op regionaal niveau kunnen hebben;

Economische samenwerking en sociale ontwikkeling

38. herinnert eraan dat continuïteit in de energievoorziening een punt van gedeelde zorg is; 
dringt er derhalve bij EU op aan nadrukkelijker steun te geven aan de energieprojecten in 
de regio, de samenwerking op het gebied van energievraagstukken op te voeren en te 
streven naar voltooiing van de Nabucco pijpleiding; vraagt de Commissie er ook zorg 
voor te dragen dat energie- en vervoersprojecten op de zuidelijke Kaukasus de 
betrekkingen tussen de drie landen versterken en niet tot uitsluiting van bepaalde 
gemeenschappen leiden;  onderstreept nogmaals het belang van het initiatief van Bakoe en 
de bijbehorende ondersteunende programma's, INOGATE en TRACECA

39. is van oordeel dat de EU door moet gaan met de ondersteuning van de economische 
ontwikkeling, de handel en investeringen in de regio en vindt dat aan de onderhandelingen 
over en de vaststelling van de Verregaande alomvattende vrijhandelsovereenkomsten een 
zeer belangrijke rol in dit verband toekomt; verzoekt de Commissie zich te buigen over 
eventuele manieren om de landen van de regio te helpen zich voor te bereiden en ze de 
mogelijkheid te geven over de uit eventuele toekomstige vrijhandelsovereenkomsten 
voortvloeiende verplichtingen te onderhandelen en zich er vervolgens langdurig aan te 
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houden;

40. wijst opnieuw op de betekenis van contacten van mens tot mens en 
mobiliteitsprogramma's, vooral gericht op de jeugd; dringt er bij de Raad en de 
Commissie op aan vooruitgang te boeken bij de versoepeling van de visumregelingen met 
de drie landen en is verheugd over de parafering van de versoepelde visum- en 
hertoelatingsovereenkomsten met Georgië;

41. onderstreept opnieuw dat de EU een strategie voor de zuidelijke Kaukasus moet 
ontwikkelen met het oog op de betekenis van de regio voor de EU en de potentiële rol die 
voor de EU bij de verdere bevordering van de ontwikkeling van de regio en bij de 
oplossing van de hier bestaande conflicten is weggelegd; 

42. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie 
alsmede aan de regeringen en de parlementen van Armenië, Azerbeidzjan en Georgië.


