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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

 sobre uma estratégia da UE em relação ao Cáucaso Meridional
(2009/2216(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta as suas anteriores resoluções sobre o Cáucaso Meridional, incluindo a sua 
resolução de 15 de Novembro de 2007 sobre o reforço da Política Europeia de Vizinhança 
(PEV)1, e as suas resoluções de 17 de Janeiro de 2008 sobre uma política comunitária 
mais eficaz para o Cáucaso Meridional2 e sobre uma abordagem de política regional para 
o Mar Negro3,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho de 3 
de Dezembro de 2008 intitulado "Parceria Oriental" (COM(2008)0823), 

– Tendo em conta a Declaração Conjunta da Cimeira de Praga sobre a Parceria Oriental, de 
7 de Maio de 2009,

– Tendo em conta os Planos de Acção PEV adoptados para a Arménia, o Azerbeijão e a 
Geórgia e tendo em conta o Instrumento Europeu de Vizinhança e Parceria (IEVP), 
estreitamente relacionado com a execução dos Planos de Acção PEV,

– Tendo em conta os Relatórios de Progresso PEV para a Arménia, o Azerbeijão e a 
Geórgia, aprovados pela Comissão em 23 de Abril de 2009,

– Tendo em conta os Documentos de Estratégia por país 2007-2013 e os Programas 
Indicativos Nacionais ao abrigo do IEVP acordados com a Arménia, o Azerbeijão e a 
Geórgia,

– Tendo em conta a Revisão Intercalar dos Documentos de Programação do IEVP relativos 
à Arménia, ao Azerbeijão e à Geórgia,

– Tendo em conta os Acordos de Parceria e de Cooperação celebrados com a Arménia, o 
Azerbeijão e a Geórgia,

– Tendo em conta os relatórios de acompanhamento relevantes da Assembleia Parlamentar 
do Conselho da Europa (APCE),

– Tendo em conta o Relatório da Missão de Inquérito Internacional sobre o conflito na 
Geórgia, de 30 de Setembro de 2009 (Relatório Tagliavini),

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Externos (A7-0000/2010),

A. Considerando que, no Conselho " Negócios Estrangeiros" de 8 de Dezembro de 2009, a 

                                               
1 OJ C 282E, de 6.11.2008, p.443
2 OJ C 282E, de 6.11.2008, p.443
3 OJ C 282E, de 6.11.2008, p.443
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UE reiterou a sua intenção de promover a estabilidade, a cooperação, a prosperidade e a 
boa governação no Cáucaso Meridional, designadamente através de programas de 
assistência técnica,

B. Considerando que, na sequência da guerra na Geórgia em Agosto de 2008, de uma 
intervenção bem-sucedida da UE para chegar a um acordo de cessar-fogo e da grande 
necessidade de um maior empenho decorrente destas situações, a UE assumiu um 
importante papel enquanto actor de segurança na região, através do envio da missão de 
vigilância da UE, do lançamento de um importante programa de assistência pós-guerra e 
do lançamento de uma missão de inquérito sobre as causas e o curso da guerra,

C. Considerando que em 2009 se assistiu a uma intensificação das negociações de paz para a 
questão Nagorno-Carabaque mediadas pelos co-presidentes do Grupo de Minsk da OSCE,

D. Considerando que a assinatura de protocolos entre a Arménia e a Turquia sobre o 
estabelecimento de relações diplomáticas e sobre a abertura da sua fronteira comum e 
cooperação em Outubro de 2009 foi uma medida promissora, mas que ainda não foi 
ratificada,

E. Considerando que garantir a paz, a segurança e a estabilidade na região é essencial para a 
melhoria do nível de vida, para a concretização de normas democráticas e do respeito 
generalizado dos direitos humanos e para optimizar as oportunidades de desenvolvimento 
regional e macro-regional,

F. Considerando que a Parceria Oriental cria novas possibilidades de aprofundamento das 
relações bilaterais, prevendo igualmente a cooperação multilateral,

G. Considerando que a Parceria Oriental visa acelerar as reformas, bem como uma 
aproximação das legislações e a integração económica, assenta na condicionalidade, 
diferenciação e propriedade conjunta e prevê a negociação de novos Acordos de 
Associação, o que requererá a aprovação do Parlamento Europeu,

H. Considerando que os desafios com que a UE se defronta no Cáucaso Meridional e o seu 
envolvimento na região são tais que uma política sobretudo reactiva e improvisada deixou 
de ser opção e que o lançamento da Parceria Oriental e a entrada em vigor do Tratado de 
Lisboa fomentam uma boa oportunidade para conceber uma estratégia da UE,

1. Considera que cumpre à UE desempenhar um papel político mais activo e desenvolver 
uma estratégia de apoio à transformação do Cáucaso Meridional numa região de paz 
sustentável, de estabilidade e de prosperidade, que lhe permita igualmente uma plena 
concretização do seu potencial para contribuir para uma solução pacífica dos conflitos na 
região, recorrendo ao seu poder de persuasão a par de uma abordagem firme;

Questões de segurança e resolução pacífica de conflitos

2. Salienta que o status quo de cada um dos conflitos na região é inaceitável e insustentável; 

3. Observa que a gestão e resolução de conflitos requer, inter alia, o reconhecimento dos 
direitos e legítimos interesses de todas as comunidades e partes interessadas, uma abertura 
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para rever percepções dos eventos passados, uma séria disponibilidade para superar ódios 
e medos, uma prontidão para renunciar a ambições maximalistas, um interesse em 
abordagens inovadoras, incluindo no que respeita ao exercício da soberania e a 
disponibilidade para fazer verdadeiras concessões;

4. Realça a importância da prevenção de conflitos, designadamente através do respeito por 
todas as minorias nacionais, da tolerância religiosa e de esforços para incrementar a 
coesão social e económica;

5. Salienta a responsabilidade de os actores externos usarem o seu poder e influência em 
conformidade com o direito internacional e nomeadamente, com a legislação em matéria 
de direitos humanos; considera que a redução da concorrência entre os actores externos na 
região é desejável mas não pode ser conseguida aceitando efectivamente que os actores
reivindiquem "interesses privilegiados"; considera ainda inaceitável a imposição de 
condições para o respeito da soberania e integridade territorial dos estados do Cáucaso 
Meridional;

O conflito Nagorno-Carabaque

6. Apoia plenamente a mediação por parte dos co-presidentes do Grupo de Minsk, os 
Princípios de Madrid e a Declaração de Moscovo; condena a ideia de uma solução militar 
e exorta ambas as partes a evitarem uma retórica militante; apela ainda ambas as partes 
para que demonstrem mais ambição no âmbito das negociações de paz e para que 
abandonem a tendência para optarem pela perpetuação do status quo criado pelas 
conquistas militares desrespeitando as disposições as resoluções do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas; exorta igualmente a comunidade internacional a dar provas 
de coragem e de vontade política para ultrapassar os obstáculos restantes que dificultam 
um acordo;

7. Recorda que centenas de milhares de pessoas que fugiram de suas casas durante ou devido 
à guerra em Nagorno-Carabaque, continuam deslocadas, sendo-lhes negado o direito de 
regresso; exorta todas as partes a reconhecerem sem ambiguidade e incondicionalmente 
este direito e a necessidade da sua rápida concretização; exorta as autoridades arménias e 
azerbaijanesas e os dirigentes das comunidades interessadas a demonstrarem o seu 
empenho na criação de relações interétnicas pacíficas através de, inter alia, preparativos 
práticos para o regresso das pessoas deslocadas; considera que a situação das Pessoas 
Deslocadas Internamente (PDI) deve ser abordada em conformidade com as normas 
internacionais, tendo em conta, nomeadamente, a recente Recomendação 1877(2009) da 
Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa (APCE) ‘Europe’s forgotten people: 
protecting the human rights of long-term displaced persons’;

8. Assinala que o estatuto provisório de Nagorno-Carabaque poderia implicar uma 
legitimização provisória das autoridades locais de facto; entende que, também para 
aumentarem a sua credibilidade, nessa perspectiva, estas autoridades deveriam abandonar 
rapidamente as posições segundo as quais Nagorno-Carabaque inclui todos os territórios 
azerbaijaneses ocupados pela Arménia e o direito ao regresso das pessoas deslocadas nem 
sequer pode ser discutido nesta fase; apela ao Governo da Arménia para que exerça a sua 
influência a este respeito e ao Conselho e à Comissão para que adiram a este apelo;
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9. Salienta que a segurança de todos é uma condição indispensável para qualquer resolução 
de conflito; reconhece a importância de sólidas disposições em matéria de manutenção da 
paz;

A aproximação entre a Arménia e a Turquia

10. Congratula-se com os protocolos sobre o estabelecimento de relações diplomáticas, a 
abertura das fronteiras e a cooperação; apela a ambas as partes para que tirem partido 
desta oportunidade para melhorarem as suas relações via ratificação e implementação; não 
apoia a introdução de condições para ratificação não mencionadas nos protocolos, mas 
observa que, se implementados, terão consequências globais, abrangentes potencialmente 
muito positivas na região, pelo que não devem ser consideradas de forma isolada; apela à 
Arménia, bem como ao Azerbeijão, para que intensifiquem os seus esforços nas 
conversações lideradas pelos co-presidentes do Grupo de Minsk sobre os princípios que 
devem reger a resolução do conflito em Nagorno-Carabaque;

Os conflitos na Geórgia

11. Congratula-se com o Relatório Tagliavini e subscreve as suas principais conclusões; apoia 
o mandato da Missão de Vigilância da UE (MVUE), bem como a implementação da parte 
não bloqueada pela Rússia e pelas autoridades de facto das regiões separatistas;

12. Declara-se profundamente preocupado face ao recurso à depuração étnica como prelúdio 
para o reconhecimento por parte da Rússia do estatuto de Estado da Ossétia do Sul e da 
Abcásia; observa com satisfação que a comunidade internacional se mantém unida na sua 
rejeição da declaração unilateral de independência; exorta a Rússia a honrar o 
compromisso por si assumido no acordo de cessar-fogo, de retirada das suas tropas para as 
posições ocupadas antes do início da guerra de Agosto de 2008 e a pôr termo ao bloqueio 
do acesso da MVUE à Ossétia do Sul e à Abcásia;

13. Salienta a importância assumida pela protecção da segurança e dos direitos dos indivíduos 
de etnia georgiana que ainda vivem nas regiões separatistas, promovendo o respeito pelo 
direito de regresso das pessoas deslocadas em condições condignas e seguras, logrando 
uma redução do carácter de cortina-de-ferro das fronteiras de facto proporcionando à UE e 
aos outros actores internacionais a possibilidade de prestar assistência às pessoas das duas 
regiões; sublinha, a este respeito, a necessidade de objectivos mais claramente 
identificados a curto e médio prazo.

Progressos na via da democratização e do respeito pelos direitos humanos e primado do 
direito

14. Considera que a democratização, a boa governação, o respeito pelos direitos humanos e 
pelas liberdades fundamentais, bem como pelos direitos das minorias e, ainda, o primado 
do direito são princípios fundamentais para estados pacíficos e democráticos estáveis;

15. Realça a importância do lançamento de reformas democráticas e o papel fundamental do 
diálogo político e da cooperação como elementos-chave no desenvolvimento de um 
consenso nacional; congratula-se com a adopção de legislação significativa respeitante ao 
sistema judicial na Arménia e apela às autoridades para que assegurem a sua efectiva 
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implementação; regozija-se com o progresso alcançado no Azerbeijão no âmbito da 
reforma do sistema judicial e apela às autoridades para que laborem no sentido da 
independência dos juízes; congratula-se com o anúncio feito pelo Presidente da Geórgia 
sobre uma "nova vaga de reformas democráticas", apela a que essas reformas sejam 
efectivamente adoptadas e implementadas designadamente, a intensificação do controlo 
parlamentar sobre o executivo e o aumento da independência do poder judicial, e 
considera ser necessário prosseguir as reformas democráticas e consolidar as instituições 
democráticas;

16. Chama a atenção para a corrupção generalizada ainda existente na região e apela a que as 
autoridades apresentem as medidas necessárias ao seu combate, pois ameaça o 
crescimento económico e o desenvolvimento social e económico dos países interessados;

17. Sublinha a importância de as eleições livres e justas se regerem pelas normas e pelos 
compromissos internacionais; observa que as últimas eleições presidenciais na Arménia, 
em Fevereiro de 2008, foram, uma vez mais, violentas e que as subsequentes repercussões 
da crise interna ainda se fazem sentir; regista a forma pacífica como decorreram as 
eleições autárquicas no Azerbeijão, em 23 de Dezembro de 2009, e aguarda o respectivo 
relatório da delegação de observação eleitoral do Congresso dos Poderes Locais e 
Regionais do Conselho da Europa; apela a que as autoridades georgianas assegurem que 
as eleições autárquicas previstas para o dia 30 de Maio de 2010 sejam conformes às 
normas internacionais e a que a lei eleitoral seja alterada em conformidade, e reitera ser 
crucial que os Presidentes de Câmara sejam eleitos por sufrágio directo; confirma a sua 
posição e a da UE, segundo a qual a realização de eleições e referendos em regiões 
separatistas é ilegítima; defende os direitos políticos das pessoas deslocadas;

18. Considera a liberdade de expressão um princípio e um direito fundamental e fulcral o 
papel dos meios de comunicação social, lamenta as restrições a nível de liberdade de 
expressão e a falta de pluralismo na comunicação social nos países do Cáucaso Meridional 
e apela a que as autoridades os assegurem; manifesta a sua apreensão face aos ataques a 
jornalistas na Arménia e, em particular, ao facto de o jornalista da oposição Nikol 
Pashinian continuar detido, não obstante a bem-vinda amnistia de 18 de Junho de 2009 ter 
conduzido à libertação de alguns activistas da oposição que se encontravam detidos; 
manifesta-se apreensivo face à deterioração do ambiente que se vive nos meios de 
comunicação social no Azerbeijão, com casos de assédio e intimidação dos profissionais 
da comunicação social e lamenta a detenção e condenação dos dois jovens activistas e 
bloguistas, Emin Milli e Adnan Hajizade; apela, por conseguinte, à sua libertação em 
conformidade com o procedimento de recurso previsto nas normas internacionais, bem 
como na observância dos princípios subjacentes a um julgamento imparcial, constantes do 
artigo 6º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem;

19. Considera que a liberdade de reunião deve ser garantida, porquanto contribui para o 
desenvolvimento de uma sociedade civil dinâmica; manifesta-se preocupado com as 
dificuldades, directas e indirectas, que a sociedade civil enfrenta na sua organização e 
manifesta a sua inquietação pela adopção de leis e práticas susceptíveis de limitar 
indirectamente a liberdade de reunião, através do assédio, de que é exemplo a 
intensificação dos controlos por parte das autoridades fiscais na Arménia; manifesta a sua 
apreensão com a ausência de uma investigação séria dos acontecimentos que se seguiram 
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às eleições presidenciais de Fevereiro de 2008, em que 10 pessoas foram mortas e que 
conduziu à imposição do estado de emergência e à restrição de algumas liberdades e 
direitos; apela às autoridades do Azerbeijão, incluindo as autoridades locais, para que 
apliquem de forma não-restrictiva a legislação respeitante à liberdade de reunião que, na 
sua versão alterada, observa a maioria das normas internacionais; manifesta a sua 
preocupação com a possibilidade de as alterações de 2009 à Lei sobre Reuniões e 
Manifestações limitarem a liberdade de reunião e coarctarem a capacidade de a oposição 
se mobilizar; sublinha o importante papel da sociedade civil para os processos de paz e 
reconciliação na região;

20. Exorta os países da região a participarem activamente no trabalho da Assembleia 
Parlamentar de Vizinhança Europeia da UE (EURONEST) e a tirarem partido das 
possibilidades de troca de pontos de vista multilaterais e bilaterais que esta permite; 
salienta, a este respeito, que a intensificação do diálogo entre os membros do parlamento 
dos países da região é decisiva;

Questões económicas e desenvolvimento social

21. É seu entender que a existência de uma cooperação mais ampla a nível regional e com a 
UE é essencial para a optimização de sectores como a economia, os transportes, a energia 
e o ambiente e para a estabilidade na região, desde que essa cooperação abranja também o 
desenvolvimento do capital humano em toda a região enquanto investimento a longo 
prazo; congratula-se com o facto de os três países beneficiarem do SPG da UE e salienta 
que todos reúnem as condições para beneficiar do SPG+, desenvolvimento sustentável e 
boa governação; sublinha que a cooperação regional nas áreas judicial e policial e o 
estabelecimento de uma gestão integrada das fronteiras são essenciais para uma maior 
promoção da mobilidade na região e com a UE; 

22. Salienta a importância de construir um clima empresarial favorável, bem como do 
desenvolvimento do sector privado; felicita o Azerbeijão pelo seu notável crescimento 
económico e pelo seu processo de reforma, que torna a economia mais atractiva para os 
investidores estrangeiros, e espera que o Azerbeijão continue e eventualmente complete as 
suas negociações de adesão à OMC; congratula-se com os progressos na implementação 
de reformas da economia de mercado que visam a liberalização do mercado na Arménia e 
na Geórgia; observa, no entanto, que o desenvolvimento económico da Arménia e da 
Geórgia foi afectado pela crise económica global e congratula-se com a decisão adoptada 
em finais de 2009 no sentido da concessão macrofinanceira aos dois países;

23. Realça a localização geopolítica estratégica do Cáucaso Meridional e a sua crescente 
importância como corredor de ligação entre a região do Cáspio e Ásia Central à Europa 
nos domínios da energia, dos transportes e das comunicações;

24. Reconhece a importância da região para a cooperação comunitária no domínio da energia 
e da segurança energética; regista o valor de relevo dos recursos energéticos do 
Azerbeijão e o papel fundamental que estes desempenham no seu desenvolvimento 
económico; sublinha que é importante assegurar que os lucros obtidos com a exploração 
de recursos naturais sejam distribuídos de forma equilibrada e investidos no 
desenvolvimento do país, permitindo-lhe escudar-se contra as repercussões negativas de 
um eventual declínio da produção de petróleo; congratula-se com a intenção do 
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Azerbeijão de diversificar a sua economia;

25. Sublinha ser importante investir em energias renováveis e garantir que os aspectos 
ambientais sejam tidos em conta; congratula-se com a criação do Centro Regional do 
Ambiente para o Cáucaso; considera os planos proclamados pelo Azerbeijão, de tornar o 
desenvolvimento de fontes de energia alternativa numa prioridade governamental, dignos 
de louvor e encoraja a prossecução dos mesmos; congratula-se com a decisão tomada pela 
Arménia de desactivar a central nuclear de Medzamor; lamenta, no entanto que uma nova 
central nuclear venha a ser construída na mesma zona sísmica; 

26. Considera que promover a coesão e o diálogo sociais, investir na educação e saúde e no 
desenvolvimento de capital humano, e garantir níveis de vida adequados, são essenciais 
para a concepção de sociedades democráticas dinâmicas; observa com satisfação a 
adopção pelos três países dos respectivos programas de redução da pobreza e encoraja a 
sua plena aplicação;

Rumo a uma Estratégia da UE

27. Saúda a Parceria Oriental e regista as iniciativas aplicadas e as reuniões realizadas; 
tenciona optimizar a dimensão parlamentar da Parceria; 

28. Entende que os planos de acção PEV e respectiva aplicação constituem uma base 
essencial para avaliar o respeito dos compromissos em conformidade com o princípio da 
condicionalidade, para avaliar o progresso das relações bilaterais com a UE e para 
reconsiderar o alcance dos acordos entre os países interessados; considera que o 
Parlamento Europeu deve participar neste processo; regista os diferentes progressos 
alcançados pelos três países na aplicação dos respectivos planos de acção PEV; considera 
que, embora as negociações dos novos Acordos de Associação devam ter em conta esta 
diversidade e os diferentes objectivos, o processo de negociação deve, preferencialmente, 
desenvolver-se ao mesmo ritmo para os três países, tendo em conta a dimensão regional;

29. Recorda que todos os países do Cáucaso Meridional são também abrangidos pela 
iniciativa da Sinergia do Mar Negro que, ao desenvolver a cooperação regional em 
determinadas áreas, poderia permitir reforçar a confiança mútua entre os parceiros;

Questões de segurança e resolução pacífica de conflitos

30. Considera a prestação de assistência nos processos de resolução de conflitos fundamental 
e é seu entender que a UE está bem colocada para apoiar medidas de criação de confiança, 
reconstrução e reabilitação e tem a possibilidade de ajudar a envolver as comunidades 
afectadas; considera ainda essencial manter um alto nível de atenção internacional em 
relação a todos os conflitos na região de forma a assegurar a sua pronta resolução;

31. Regista o actual envolvimento da UE nos processos de resolução de conflitos na região e 
considera que a entrada em vigor do Tratado de Lisboa justifica um papel mais 
proeminente da UE; saúda o trabalho da Missão de Vigilância da UE na Geórgia e apela a 
uma maior acção por parte da UE de forma a persuadir a Rússia e as autoridades 
relevantes de facto a que desbloqueiem o acesso da MVUE à Ossétia do Sul e à Abcásia; 
considera que a UE tem agora a oportunidade para desempenhar um papel mais relevante 
na solução do conflito Nagorno-Carabaque, o que poderia fazer participando nas 
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negociações através da atribuição de um mandato da UE ao co-presidente francês do 
Grupo de Minsk, estando disposta a lançar programas de ajuda à reconstrução e apoiando 
projectos da sociedade civil que visem a promoção da reconciliação e dos contactos entre 
os indivíduos na região;

32. Apela ao Alto Representante para os Negócios Estrangeiros e Política Externa da União 
para que acompanhe estreitamente a evolução na região e para que se envolva activamente 
nos processos de resolução de conflitos; reconhece o trabalho do Representante Especial 
para o Cáucaso Meridional e deseja que o Alto Representante assegure a sua continuidade 
e coerência; insta o Conselho a considerar eventual utilização de ferramentas da PESD a 
fim de intensificar a sua participação nos processos de consolidação da paz e de gestão de 
conflitos; 

33. Apela a que Comissão conceda apoio técnico e financeiro às medidas de criação e 
promoção da confiança entre as populações e a que participe na reabilitação e 
reconstrução da região, através, por exemplo, de projectos geradores de rendimentos, de 
projectos de integração socioeconómica das PDI e dos indivíduos regressados, de 
projectos de reabilitação habitacional e de promoção do diálogo e da mediação;

Democratização, direitos humanos e primado do direito

34. Sustenta que o financiamento e assistência da UE à região devem promover estes 
princípios e processos e que esta assistência da UE deve ter lugar no quadro da 
condicionalidade política, nomeadamente, a reforma do sistema judicial e os progressos 
registados nos processos de democratização; alerta para o uso indevido dos conflitos por 
parte dos governos, no intuito de desviar as atenções da comunidade internacional das 
questões internas; 

35. Apela à Comissão e ao Conselho para que assegurem o respeito pelos compromissos 
abrangidos pelos pacotes de condicionalidade política, designadamente o compromisso 
específico assumido pelo Governo georgiano em imprimir uma nova dinâmica às reformas 
democráticas integrantes das operações pós-conflito da UE acordadas entre a Comissão e 
a Geórgia, em Janeiro de 2009, e apresentem regularmente relatórios ao Parlamento 
Europeu sobre os progressos alcançados;

36. Saúda o trabalho do Grupo Consultivo de Alto Nível da UE na Arménia; considera que a 
UE tem a possibilidade de fornecer assistência técnica no âmbito da Parceria Oriental e da 
negociação de novos Acordos de Associação e solicita à Comissão que analise a 
possibilidade de fornecimento de tal assistência ao Azerbeijão e à Geórgia;

37. Reconhece o papel que o fórum da sociedade civil da Parceria Oriental pode desempenhar 
enquanto espaço de desenvolvimento de uma genuína sociedade civil e para reforçar a sua 
integração nos Estados da região, e solicita à Comissão que assegure que o fórum receba 
suficientes apoios financeiros e técnicos; salienta a importância do financiamento de 
projectos da sociedade civil e do papel que as Delegações da UE na região desempenham 
na selecção dos mesmos, e o elevado valor que estes projectos podem assumir na 
promoção de contactos a nível regional;
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38. Recorda que a segurança energética é uma preocupação comum; exorta, assim, a UE a 
fornecer um apoio mais vigoroso aos projectos energéticos da região, a aumentar a sua 
cooperação em questões energéticas e a trabalhar no sentido da conclusão do oleoduto 
Nabucco; solicita ainda à Comissão que assegure que os projectos relacionados com a 
energia e com os transportes no Cáucaso Meridional promovam as relações entre os três 
países e não se tornem motivo de exclusão de determinadas comunidades; salienta, uma 
vez mais, a importância da Iniciativa Baku e os respectivos programas de ajuda, 
INOGATE e TRACECA;

39. Considera que a UE deve continuar a apoiar o desenvolvimento económico, o comércio e 
o investimento na região, e considera que a negociação e o estabelecimento de Acordos de 
Comércio Livre de Grande Alcance desempenha um papel de relevo a este respeito; exorta 
a Comissão a considerar possíveis formas de assistência aos países da região visando 
prepará-los e habilitá-los para negociar e, subsequentemente, manterem os compromissos 
previstos em eventuais futuros ACL;

40. Reitera a importância dos contactos entre as populações e dos programas de mobilidade, 
em particular os direccionados para a juventude; apela ao Conselho e à Comissão para que 
avancem na simplificação das formalidades em matéria de vistos nos três países e saúda o 
início da simplificação em matéria de vistos e acordos de readmissão com a Geórgia;

41. Reitera a necessidade de a UE conceber uma estratégia para o Cáucaso Meridional, dada a 
importância da região para a UE e atendendo ao papel potencial que a UE desempenha 
num maior desenvolvimento da região e na resolução dos seus conflitos; 

42. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão, 
bem como aos governos e parlamentos da Arménia, do Azerbeijão e da Geórgia.


