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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie strategii UE dla Kaukazu Południowego
(2009/2216(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając wcześniejsze rezolucje w sprawie Kaukazu Południowego, w tym rezolucję 
z 15 listopada 2007 r. w sprawie wzmocnienia europejskiej polityki sąsiedztwa1 oraz 
rezolucje z 17 stycznia 2008 r. w sprawie skuteczniejszej polityki UE na rzecz Kaukazu 
Południowego2 i w sprawie podejścia do polityki regionalnej w regionie Morza 
Czarnego3, 

– uwzględniając komunikat Komisji skierowany do Parlamentu Europejskiego i Rady z 3 
grudnia 2008 r. pt. „Partnerstwo wschodnie” (COM(2008)0823),

– uwzględniając wspólną deklarację przyjętą podczas szczytu partnerstwa wschodniego w 
Pradze w dniu 7 maja 2009 r.,

– uwzględniając plany działania na rzecz europejskiej polityki sąsiedztwa, przyjęte przez 
Armenię, Azerbejdżan i Gruzję, a także europejski instrument sąsiedztwa i partnerstwa, 
ściśle powiązany z realizacją planów działania na rzecz europejskiej polityki sąsiedztwa,

– uwzględniając sprawozdania z postępów w zakresie europejskiej polityki sąsiedztwa 
dotyczące Armenii, Azerbejdżanu i Gruzji, przyjęte przez Komisję 23 kwietnia 2009 r.,

– uwzględniając krajowe dokumenty strategiczne 2007–2013 i krajowe programy 
orientacyjne w ramach europejskiego instrumentu sąsiedztwa i partnerstwa, uzgodnione z 
Armenią, Azerbejdżanem i Gruzją, 

– uwzględniając śródokresowy przegląd dokumentów programowych w ramach 
europejskiego instrumentu sąsiedztwa i partnerstwa dla Armenii, Azerbejdżanu i Gruzji,

– uwzględniając umowy o partnerstwie i współpracy zawarte z Armenią, Azerbejdżanem i 
Gruzją,

– uwzględniając odpowiednie sprawozdania monitorujące Zgromadzenia Parlamentarnego 
Rady Europy,

– uwzględniając sprawozdanie międzynarodowej komisji ds. ustalenia faktów w konflikcie 
w Gruzji, opublikowane 30 września 2009 r. (sprawozdanie Tagliaviniego),

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych (A7-0000/2010),

                                               
1 Dz.U. C 282E z 6.11.2008, s.443.
2 Dz.U. C 41E z 19.2.2009, s.53.
3 Dz.U. C 41E z 19.2.2009, s.64.
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A. mając na uwadze, że na posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych 8 grudnia 2009 r. UE 
potwierdziła zamiar promowania stabilności, współpracy, dobrobytu i dobrych rządów na 
całym Kaukazie Południowym, w tym również w ramach programów na rzecz pomocy 
technicznej,

B. mając na uwadze, że w wyniku konfliktu zbrojnego w Gruzji, jaki miał miejsce w sierpniu 
2008 r., a także w wyniku udanej interwencji UE na rzecz osiągnięcia porozumienia w 
sprawie zawieszenia broni oraz z powodu wielkiej potrzeby utrzymania tego 
zaangażowania również po tych wydarzeniach UE stała się ważnym gwarantem 
bezpieczeństwa w regionie, a to poprzez wysłanie misji obserwacyjnej, uruchomienie 
zakrojonego na dużą skalę programu pomocy po zakończeniu konfliktu oraz poprzez 
powołanie misji ds. ustalenia przyczyn i przebiegu konfliktu,

C. mając na uwadze, że w roku 2009 zintensyfikowano rozmowy pokojowe w sprawie 
Górskiego Karabachu, w których pośredniczą współprzewodniczący mińskiej grupy 
OBWE,

D. mając na uwadze, że podpisanie w październiku 2009 r. przez Armenię i Turcję 
protokołów w sprawie nawiązania stosunków dyplomatycznych, otwarcia wspólnej 
granicy i współpracy stanowiło ważny krok, choć nie doszło jeszcze do ratyfikacji,

E. mając na uwadze, że zagwarantowanie pokoju, bezpieczeństwa i stabilności w tym 
regionie jest ważne dla podniesienia stopy życiowej, osiągnięcia standardów 
demokratycznych i poszanowania praw człowieka wszystkich obywateli, a także w celu 
zmaksymalizowania regionalnych i makroregionalnych możliwości rozwoju,

F. mając na uwadze, że partnerstwo wschodnie stwarza nowe możliwości pogłębienia 
stosunków dwustronnych, wprowadzając również współpracę wielostronną,

G. mając na uwadze, że celem partnerstwa wschodniego jest przyspieszenie reform, zbliżenie 
prawodawstwa i integracja gospodarcza oraz że opiera się ono na warunkowości, 
zróżnicowaniu i współwłasności, dążąc do wynegocjowania nowych układów o 
stowarzyszeniu, które będą wymagały zgody Parlamentu Europejskiego,

H. mając na uwadze, że wyzwania UE na Kaukazie Południowym oraz wynikające z jej 
zaangażowania w tym regionie doprowadziły do tego, że głównie reaktywna i 
improwizowana polityka nie ma racji bytu, a także mając na uwadze, że zapoczątkowanie 
partnerstwa wschodniego i wejście w życie traktatu z Lizbony to dobra okazja do 
opracowania strategii UE,

1. uważa, że UE musi odgrywać aktywniejszą rolę polityczną i opracować strategię pomocy 
Kaukazowi Południowemu w przemianach, aby stał się on regionem trwałego pokoju, 
stabilności i dobrobytu, a także w pełni wykorzystać swoje możliwości, aby przyczynić 
się do pokojowego rozwiązania konfliktów w tym regionie, łącząc siłę przekonywania ze 
stanowczością;

Kwestie bezpieczeństwa i pokojowe rozwiązywanie konfliktów

2. podkreśla, że w przypadku każdego z konfliktów w tym regionie status quo jest nie do 
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zaakceptowania i nie ma trwałego charakteru; 

3. dostrzega, że zarządzanie kryzysowe i rozwiązywanie konfliktów wymaga m.in. uznania 
praw i uzasadnionych interesów wszystkich zainteresowanych stron i społeczności, 
gotowości do zrewidowania wyobrażeń o wydarzeniach z przeszłości, woli 
przezwyciężenia nienawiści i strachu, gotowości do porzucenia wygórowanych ambicji, 
okazania zainteresowania innowacyjnymi podejściami, w tym również w odniesieniu do 
sprawowania władzy, oraz gotowości do rzeczywistych ustępstw;

4. zwraca uwagę na znaczenie zapobiegania konfliktom, m.in. poprzez poszanowanie praw 
wszystkich mniejszości narodowych, tolerancję religijną i wysiłki na rzecz wzmocnienia 
spójności społecznej i ekonomicznej;

5. podkreśla, że podmioty zewnętrzne powinny odpowiedzialnie wykorzystywać swą władzę 
i wpływy w całkowitej zgodności z prawem międzynarodowym i z poszanowaniem praw 
człowieka; uważa, że należy dążyć do ograniczenia konkurencji między podmiotami 
zewnętrznymi w regionie, ale nie może się to stać kosztem faktycznego zaakceptowania 
roszczeń jakiegokolwiek podmiotu do „uprzywilejowanej pozycji”; jest zdania, że nie 
można zaakceptować warunkowego poszanowania suwerenności i integralności 
terytorialnej państw Kaukazu Południowego;

Konflikt w Górskim Karabachu

6. całkowicie popiera mediacyjną rolę współprzewodniczących grupy mińskiej, zasady 
madryckie i deklarację moskiewską; potępia ideę rozwiązania militarnego i wzywa 
obydwie strony do unikania retoryki wojennej; ponadto wzywa obydwie strony do 
wykazania się większymi ambicjami podczas rozmów pokojowych oraz do zaprzestania 
przejawiania tendencji do utrwalania status quo powstałego w wyniku podbojów 
militarnych wbrew rezolucjom Rady Bezpieczeństwa ONZ; wzywa również społeczność 
międzynarodową do wykazania się odwagą i wolą polityczną w celu rozwiązania kwestii 
spornych utrudniających porozumienie;

7. przypomina, że setki tysięcy osób, które opuściły swoje domy podczas wojny w Górskim 
Karabachu lub w jej wyniku, wciąż są wysiedleńcami i odmawia się im prawa do 
powrotu; wzywa wszystkie strony do jednoznacznego i bezwarunkowego uznania tego 
prawa i potrzeby szybkiego wyegzekwowania go; wzywa władze Armenii i Azerbejdżanu 
oraz przywódców zainteresowanych społeczności do podjęcia zobowiązania na rzecz 
pokojowego ukształtowania stosunków między grupami etnicznymi poprzez praktyczne 
przygotowania do powrotu wysiedleńców i przy pomocy innych środków; uważa, że 
sytuacją wewnętrznych przesiedleńców należy się zająć zgodnie z międzynarodowymi 
standardami, uwzględniając m.in. ostatnie zalecenie Zgromadzenia Parlamentarnego Rady 
Europy 1877(2009): „Zapomniane narody Europy: ochrona praw człowieka 
wysiedleńców długoterminowych”;

8. zauważa, że tymczasowy status Górskiego Karabachu mógłby de facto sugerować 
legalizację tamtejszych władz; uważa, że m.in. w celu wzmocnienia wiarygodności tych 
władz z uwagi na taką perspektywę powinny one jak najszybciej ustąpić ze stanowiska, 
zgodnie z którym Górski Karabach obejmuje wszystkie ziemie azerbejdżańskie zajęte 
przez Armenię oraz że na obecnym etapie prawo wysiedleńców do powrotu nie może być 
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nawet przedmiotem dyskusji; w związku z tym wzywa rząd Armenii do wywarcia 
odpowiedniego wpływu, a Radę i Komisję – do poparcia tego wezwania;

9. podkreśla, że powszechne bezpieczeństwo stanowi nieodzowny element każdego 
porozumienia; dostrzega znaczenie niepodważalnych porozumień pokojowych;

Zbliżenie armeńsko-tureckie

10. z zadowoleniem przyjmuje protokoły w sprawie nawiązania stosunków dyplomatycznych, 
otwarcia granic i współpracy; wzywa obydwie strony do wykorzystania tej sposobności 
do normalizacji stosunków poprzez proces ratyfikacji i wdrożenia podjętych postanowień; 
nie popiera wprowadzenia warunków ratyfikacji niewymienionych w protokołach, ale 
zauważa, że w przypadku wdrożenia będą one miały dalekosiężne i prawdopodobnie 
ogólnie bardzo pozytywne skutki dla regionu, wobec czego nie można ich postrzegać jako 
kwestii odrębnej; wzywa Armenię i Azerbejdżan do wzmożenia wysiłków w ramach 
rozmów prowadzonych przez grupę mińską i dotyczących zasad rozwiązania konfliktu w 
Górskim Karabachu;

Konflikty w Gruzji

11. z zadowoleniem przyjmuje sprawozdanie Tagliaviniego i popiera jego główne wnioski; 
popiera mandat misji obserwacyjnej UE i jego realizację w części nieblokowanej przez 
Rosję i samozwańcze władze regionów separatystycznych;

12. jest poważnie zaniepokojony czystkami etnicznymi jako warunkiem uznania przez Rosję 
państwowości Osetii Południowej i Abchazji; z satysfakcją zauważa, że społeczność 
międzynarodowa zgodnie odrzuca jednostronną deklarację niepodległości; wzywa Rosję 
do wypełnienia zobowiązania podjętego w porozumieniu w sprawie zawieszenia broni i 
dotyczącego wycofania wojsk na pozycje zajmowane przed wybuchem wojny w sierpniu 
2008 r. oraz do zaprzestania blokady dostępu misji obserwacyjnej UE do Osetii 
Południowej i Abchazji;

13. podkreśla znaczenie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony praw etnicznych Gruzinów, 
którzy wciąż zamieszkują separatystyczne regiony, działań na rzecz poszanowania prawa 
wysiedleńców do bezpiecznego i godnego powrotu, nietraktowania granic jak żelaznej 
kurtyny i umożliwienia UE i innym organizacjom międzynarodowym udzielenia pomocy 
ludziom zamieszkującym te dwa regiony; podkreśla potrzebę jaśniejszego określenia 
krótko- i średnioterminowych celów w tym zakresie;

Postępy na drodze ku demokratyzacji, poszanowaniu praw człowieka i praworządności

14. uważa, że demokratyzacja, dobre rządy oraz poszanowanie praw człowieka, 
podstawowych wolności i praw mniejszości oraz praworządność to podstawowe zasady, 
którymi kierują się pokojowe i stabilne państwa demokratyczne;

15. podkreśla znaczenie podjęcia demokratycznych reform oraz istotną rolę dialogu 
politycznego i współpracy jako klucza do osiągnięcia narodowego konsensusu; z 
zadowoleniem przyjmuje uchwalenie ważnych przepisów w zakresie sądownictwa w 
Armenii i wzywa władze do ich skutecznego wdrożenia; z zadowoleniem przyjmuje 
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postępy w Azerbejdżanie w dziedzinie reformy sądownictwa i wzywa władze do 
zagwarantowania niezależności sędziów; z zadowoleniem przyjmuje oświadczenie 
prezydenta Gruzji w sprawie „nowej fali demokratycznych reform”, wzywa do 
skutecznego przyjmowania i wdrażania takich reform, jak np. wzmocnienie kontroli 
parlamentarnej nad władzą wykonawczą i wyższy stopień niezawisłości sądownictwa, 
oraz uważa, że należy kontynuować reformy demokratyczne i wzmacniać instytucje 
demokratyczne;

16. zwraca uwagę na wciąż powszechną korupcję w regionie i wzywa władze do 
intensywniejszej walki z tym zjawiskiem, ponieważ zagraża ono wzrostowi 
gospodarczemu oraz rozwojowi społecznemu i gospodarczemu tych krajów;

17. podkreśla znaczenie wolnych i uczciwych wyborów przeprowadzanych zgodnie z 
międzynarodowymi zobowiązaniami i standardami; zauważa, że ostatnim wyborom 
prezydenckim przeprowadzonym w Armenii w lutym 2008 r. po rak kolejny towarzyszyła 
przemoc, a skutki wywołanego w ten sposób wewnętrznego kryzysu wciąż dają się 
odczuć; zauważa, że 23 grudnia 2009 r. w Azerbejdżanie przeprowadzono w sposób 
zupełnie pokojowy wybory samorządowe, jednocześnie oczekuje poświęconego im 
sprawozdania delegacji obserwacyjnej Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady 
Europy; wzywa władze Gruzji do zadbania o to, aby wybory lokalne zaplanowane na 30 
maja 2010 r. odbyły się zgodnie z międzynarodowymi standardami oraz aby 
wprowadzono odpowiednie zmiany do prawa wyborczego, jednocześnie potwierdza, że 
zagwarantowanie bezpośrednich wyborów burmistrzów jest niezwykle ważne; potwierdza 
swoje własne stanowisko i stanowisko UE, zgodnie z którym wybory i referenda w 
regionach separatystycznych są bezprawne; staje w obronie praw politycznych 
wysiedleńców;

18. uważa, że wolność słowa stanowi podstawowe prawo i podstawową zasadę, a media 
odgrywają doniosłą rolę, jest poruszony ograniczeniami wolności słowa i brakiem 
pluralizmu w mediach w krajach Kaukazu Południowego oraz wzywa władze do 
zagwarantowania zarówno wolności słowa, jak i pluralizmu w mediach; jest 
zaniepokojony atakami na dziennikarzy w Armenii, a zwłaszcza dalszym 
przetrzymywaniem opozycyjnego dziennikarza Nikola Pashiniana mimo amnestii z 18 
czerwca 2009 r., w wyniku której uwolniono wielu więzionych działaczy opozycyjnych; 
wyraża zaniepokojenie pogorszeniem się atmosfery w mediach w Azerbejdżanie w 
wyniku napastowania i zastraszania przedstawicieli mediów oraz ubolewa z powodu 
zatrzymania i skazania dwóch młodych działaczy i blogerów: Emina Milliego i Adnana 
Hajizadego; jednocześnie wzywa do ich uwolnienia na podstawie procedury apelacyjnej i 
zgodnie z międzynarodowymi standardami, a także z poszanowaniem zasad uczciwego 
procesu sądowego, określonych w art. 6 europejskiej konwencji praw człowieka;

19. uważa, że wolność zgromadzeń musi być zagwarantowana, ponieważ ma ona zasadnicze 
znaczenie dla rozwoju aktywnego społeczeństwa obywatelskiego; jest zaniepokojony 
bezpośrednimi i pośrednimi utrudnieniami, z jakimi boryka się organizujące się 
społeczeństwo obywatelskie, a także poruszony przyjęciem praw i praktyk, które 
pośrednio mogą ograniczyć wolność zgromadzeń, w tym również w wyniku trudności 
administracyjnych, takich jak nasilone kontrole władz podatkowych w Armenii; jest 
zaniepokojony brakiem poważnego dochodzenia w sprawie wydarzeń, jakie miały miejsce 
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po wyborach prezydenckich w lutym 2008 r., kiedy zginęło 10 osób, co z kolei 
doprowadziło do wprowadzenia stanu wyjątkowego oraz do ograniczenia wielu swobód i 
praw; wzywa władze Azerbejdżanu, w tym również władze lokalne, do nierestrykcyjnego 
wdrożenia prawa w zakresie wolności zgromadzeń, które po poprawkach spełnia 
większość międzynarodowych standardów; wyraża zaniepokojenie, że poprawki do 
gruzińskiej ustawy o zgromadzeniach i manifestacjach z 2009 r. mogą ograniczać wolność 
zgromadzeń i możliwości opozycji do mobilizacji sił; podkreśla ważną rolę społeczeństwa 
obywatelskiego dla procesów pokojowych i pojednania w regionie;

20. wzywa kraje w regionie do aktywnego udziału w pracach Zgromadzenia Parlamentarnego 
Euronest oraz do wykorzystania oferowanych przezeń możliwości wielostronnej i 
dwustronnej wymiany poglądów; w związku z tym zauważa, że niezwykle ważny jest 
intensywniejszy dialog między posłami z krajów tego regionu;

Kwestie gospodarcze i rozwój społeczny

21. stoi na stanowisku, że szersza współpraca regionalna oraz z UE w takich dziedzinach jak 
gospodarka, transport, energia i środowisko jest istotna z punktu widzenia optymalnego 
rozwoju tych dziedzin, a także ze względu na stabilność w regionie, ale że współpraca 
powinna również dotyczyć tworzenia kapitału ludzkiego w całym regionie, rozumianego 
jako długoterminowa inwestycja; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że wszystkie trzy kraje 
korzystają z unijnego Systemu ogólnych preferencji taryfowych (GSP), zauważając, że 
wszystkie z nich kwalifikują się również do GSP+ na rzecz trwałego rozwoju i dobrych 
rządów; zauważa, że współpraca regionalna w dziedzinie sądownictwa i spraw 
policyjnych, a także ustanowienie zintegrowanego systemu administrowania granicami to 
istotne warunki dalszego promowania mobilności w regionie oraz w stosunku do UE; 

22. podkreśla znaczenie stworzenia warunków przyjaznych dla przedsiębiorstw i rozwoju 
sektora prywatnego; wyraża uznanie dla godnego uwagi wzrostu gospodarczego w 
Azerbejdżanie i reform, dzięki którym gospodarka zyskuje na atrakcyjności w oczach 
zagranicznych inwestorów, a także ma nadzieję, że Azerbejdżan będzie kontynuował i 
ostatecznie zakończy negocjacje w sprawie przystąpienia do Światowej Organizacji 
Handlu; z zadowoleniem obserwuje postępy w dziedzinie reform rynkowo-gospodarczych 
mających na celu liberalizację rynku w Armenii i Gruzji; pragnie jednak zauważyć, że 
rozwój gospodarczy Armenii i Gruzji został przyhamowany w wyniku ogólnego kryzysu 
gospodarczego, przyjmuje jednocześnie z zadowoleniem decyzję z końca 2009 r. w 
sprawie pomocy makrofinansowej dla tych dwóch krajów;

23. dostrzega strategiczne pod względem geopolitycznym położenie Kaukazu Południowego 
oraz jego coraz większe znaczenie jako korytarza energetycznego, transportowego i 
komunikacyjnego łączącego region Morza Kaspijskiego i Azji Środkowej z Europą;

24. dostrzega znaczenie regionu dla współpracy energetycznej z UE i dla jej bezpieczeństwa 
energetycznego; zauważa wielką wartość zasobów energetycznych Azerbejdżanu i istotną 
rolę, jaką odgrywają one w jego rozwoju gospodarczym; podkreśla, jak ważne jest 
zadbanie o to, aby zyski pochodzące z wydobycia surowców naturalnych były równo 
rozdzielane i inwestowane w rozwój całego kraju, co pozwoli mu przygotować się na 
negatywne konsekwencje ewentualnego spadku produkcji ropy naftowej; z zadowoleniem 
przyjmuje zamiar dywersyfikacji gospodarki przez Azerbejdżan;



PR\799032PL.doc 9/12 PE430.955v01-00

PL

25. podkreśla znaczenie inwestowania w odnawialne źródła energii i zadbania o kwestie 
środowiskowe; z zadowoleniem przyjmuje powołanie Regionalnego Centrum 
Ekologicznego dla Kaukazu; uważa, że plany ogłoszone przez Azerbejdżan i mające na 
celu uczynienie z rozwoju alternatywnych źródeł energii priorytetu rządowego są godne 
pochwały i zachęca do realizacji takich celów; z zadowoleniem przyjmuje do wiadomości 
decyzję Armenii o wyłączeniu elektrowni atomowej w Mecamor, ale z przykrością 
stwierdza, że nowa elektrownia atomowa powstanie w tej samej strefie sejsmicznej; 

26. uważa, że promowanie spójności społecznej i dialogu społecznego, inwestowanie w 
edukację i zdrowie oraz tworzenie kapitału ludzkiego i zapewnienie odpowiednich 
standardów życia to ważne warunki rozwoju aktywnych społeczeństw demokratycznych; 
pozytywnie odnosi się do przyjęcia przez te trzy kraje programów na rzecz ograniczenia 
ubóstwa i zachęca do ich pełnej realizacji;

Planowana strategia UE

27. z zadowoleniem przyjmuje partnerstwo wschodnie i dostrzega związane z nim inicjatywy, 
które podjęto podczas odbytych posiedzeń; zamierza pogłębiać parlamentarny wymiar 
partnerstwa; 

28. uważa, że plany działania na rzecz europejskiej polityki sąsiedztwa i ich wdrożenie to 
ważna podstawa oceny przestrzegania zobowiązań – zgodnie z zasadą warunkowości – a 
także oceny postępów w stosunkach dwustronnych z UE i rozważenia możliwości 
aktualizowania porozumień z zainteresowanymi krajami; uważa, że Parlament Europejski 
powinien brać udział w tym procesie; dostrzega różne postępy poczynione przez te trzy 
kraje w zakresie realizacji odpowiednich planów działania na rzecz europejskiej polityki 
sąsiedztwa; uważa, że negocjacje w sprawie nowych układów o stowarzyszeniu powinny 
uwzględniać tę różnorodność i odmienne cele, jednocześnie jest jednak zdania, że proces 
negocjacyjny powinien się posuwać w takim samym tempie dla wszystkich trzech krajów 
z uwzględnieniem wymiaru regionalnego;

29. przypomina, że wszystkie kraje Kaukazu Południowego są również zaangażowane w 
inicjatywę „Synergia czarnomorska”, która poprzez współpracę regionalną w pewnych 
dziedzinach mogłaby wzmocnić wzajemne zaufanie między partnerami;

Kwestie bezpieczeństwa i pokojowe rozwiązywanie konfliktów

30. uważa, że wspieranie procesów rozwiązywania konfliktów ma istotne znaczenie oraz że 
UE ma spore możliwości w dziedzinie budowania zaufania, odbudowy i integracji oraz 
może pomóc we włączeniu do tego procesu społeczności dotkniętych konfliktem; jest 
ponadto zdania, że społeczność międzynarodowa powinna się bacznie przyglądać 
wszystkim konfliktom w regionie, aby umożliwić szybkie ich zażegnanie;

31. dostrzega obecne zaangażowanie UE w procesy rozwiązywania konfliktów w regionie i 
uważa, że wejście w życie traktatu z Lizbony usprawiedliwia podjęcie się przez UE 
bardziej prominentnej roli; z zadowoleniem wyraża się o pracy misji obserwacyjnej UE w 
Gruzji i wzywa UE do zintensyfikowania działań w celu przekonania Rosji i 
odpowiednich samozwańczych władz do zaprzestania blokady tej misji uniemożliwiającej 
jej wkroczenie do Osetii Południowej i Abchazji; uważa, że UE ma teraz okazję do 
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odegrania istotnej roli w rozwiązaniu konfliktu w Górskim Karabachu i mogłaby to 
uczynić poprzez udział w negocjacjach, ustanawiając mandat UE dla francuskiego 
współprzewodnictwa w grupie mińskiej, przygotowując się do zainicjowania programów 
pomocowych na rzecz odbudowy oraz wspierając projekty społeczeństwa obywatelskiego 
mające na celu promowanie pojednania i kontaktów między mieszkańcami w tym 
regionie;

32. wzywa Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki 
Bezpieczeństwa do uważnego śledzenia rozwoju sytuacji w regionie oraz do aktywnego 
zaangażowania w procesy rozwiązywania konfliktów; wyraża uznanie dla pracy 
specjalnego przedstawiciela ds. Kaukazu Południowego i ma nadzieję, że Wysoki 
Przedstawiciel zapewni jej spójne kontynuowanie; zachęca Radę do rozważenia 
możliwości skorzystania z instrumentarium wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony do 
większego zaangażowania na rzecz pokoju i w procesy zarządzania konfliktem; 

33. wzywa Komisję do przyznania znacznej pomocy finansowej i wsparcia technicznego na 
rzecz środków służących budowaniu i promowaniu zaufania wśród ludności, a także do 
udziału w procesie odnowy i odbudowy w regionie poprzez wspieranie projektów 
dochodowych i projektów poświęconych integracji społeczno-gospodarczej 
wewnętrznych wysiedleńców i osób powracających, odbudowie domów mieszkalnych 
oraz sprzyjających dialogowi i mediacji;
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Demokratyzacja, prawa człowieka i praworządność

34. popiera wsparcie finansowe udzielane przez UE oraz pomoc na rzecz regionu w celu 
promowania tych zasad i procesów oraz uważa, że tego rodzaju pomoc UE powinna być 
udzielana w oparciu o spełnienie warunków politycznych, takich jak reforma wymiaru 
sprawiedliwości i postępy w procesie demokratyzacji; ostrzega przed wykorzystywaniem 
konfliktów przez rządy w celu odwrócenia uwagi społeczności międzynarodowej od 
spraw wewnętrznych;

35. wzywa Komisję i Radę, aby zadbały o przestrzeganie zobowiązań podjętych w ramach 
politycznych pakietów uwarunkowań, takich jak zobowiązanie rządu Gruzji do 
przyspieszenia reform demokratycznych w zamian za pomoc UE w usuwaniu skutków 
konfliktu, uzgodnione między Komisją a Gruzją w styczniu 2009 r., a także wzywa do 
przedstawiania Parlamentowi Europejskiemu regularnych sprawozdań na temat postępów;

36. z zadowoleniem przyjmuje prace unijnej grupy doradczej wysokiego szczebla ds. 
Armenii; uważa, że w ramach partnerstwa wschodniego i negocjacji w sprawie nowych 
układów stowarzyszeniowych UE ma okazję zaoferować pomoc techniczną i wzywa 
Komisję do przeanalizowania możliwości zaoferowania takiej pomocy Azerbejdżanowi i 
Gruzji;

37. dostrzega potencjalną rolę Forum Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach partnerstwa 
wschodniego, które to forum może być miejscem formowania się prawdziwie 
obywatelskiego społeczeństwa i jego umacniania się w państwach regionu, a także wzywa 
Komisję do zadbania o to, aby forum otrzymywało wystarczające wsparcie finansowe i 
techniczne; zwraca uwagę na znaczenie finansowania projektów społeczeństwa 
obywatelskiego i roli odgrywanej przez delegacje UE w regionie przy wyborze projektów, 
a także na znaczenie, jakie projekty te mogą mieć w kontekście nawiązywania kontaktów 
na szczeblu regionalnym;

Współpraca gospodarcza i rozwój społeczny

38. przypomina, że bezpieczeństwo energetyczne jest przedmiotem wspólnej troski; wobec 
tego wzywa UE do aktywniejszego wspierania projektów energetycznych w regionie, do 
zacieśnienia współpracy w kwestiach energetycznych oraz do zakończenia prac nad 
gazociągiem Nabucco; wzywa Komisję do zadbania o to, aby projekty energetyczne i 
transportowe na Kaukazie Południowym były z korzyścią dla stosunków między tymi 
trzema krajami i nie stanowiły przyczyny wykluczenia niektórych społeczności; ponownie 
podkreśla znaczenie inicjatywy bakijskiej i programów na rzecz wsparcia dla niej: 
INOGATE i TRACECA;

39. uważa, że UE powinna w dalszym ciągu wspierać rozwój gospodarczy, handel i 
inwestycje w regionie, a także jest zdania, że negocjacje dotyczące daleko idących i 
kompleksowych umów w sprawie wolnego handlu oraz ich zawarcie odgrywa w związku 
z tym ważną rolę; wzywa Komisję do refleksji nad ewentualnymi sposobami udzielenia 
krajom regionu pomocy, aby je przygotować do negocjacji i umożliwić im wypełnienie i 
przestrzeganie zobowiązań podjętych w ewentualnych przyszłych umowach o wolnym 
handlu;
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40. ponownie podkreśla znaczenie kontaktów międzyludzkich i programów na rzecz 
mobilności, zwłaszcza skierowanych do młodzieży; wzywa Radę i Komisję do 
poczynienia postępów w zakresie ułatwień wizowych dla tych trzech krajów i z 
zadowoleniem przyjmuje parafowanie umów o ułatwieniach wizowych i readmisji z 
Gruzją;

41. ponownie podkreśla potrzebę opracowania przez UE strategii dla Kaukazu Południowego 
ze względu na znaczenie tego regionu dla UE i jej potencjalną rolę w dalszym wspieraniu 
rozwoju regionu i rozwiązywaniu jego konfliktów; 

42. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji oraz rządom i parlamentom Armenii, Azerbejdżanu i Gruzji.


