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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la o strategie UE pentru Caucazul de Sud
(2009/2216(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere rezoluţiile sale anterioare referitoare la Caucazul de Sud, inclusiv 
rezoluţia sa din 15 noiembrie 2007 privind consolidarea Politicii Europene de Vecinătate 
(PEV)1, precum şi rezoluţiile sale din 17 ianuarie 2008 privind o politică a UE mai 
eficientă pentru Caucazul de Sud2 şi privind o nouă abordare a politicii regionale pentru 
zona Mării Negre3, 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 3 decembrie 2008 către Parlamentul European 
şi Consiliu, intitulată „Parteneriatul estic”(COM(2008)0823),

– având în vedere declaraţia comună a Summitului de la Praga cu privire la Parteneriatul 
estic, din 7 mai 2009,

– având în vedere Planurile de acţiune PEV, adoptate împreună cu Armenia, Azerbaidjan şi 
Georgia şi Instrumentul european de vecinătate şi parteneriat (IEVP), strâns legat de 
aplicarea Planurilor de acţiune PEV,

– având în vedere rapoartele de progres PEV cu privire la Armenia, Azerbaidjan şi Georgia, 
adoptate de Comisie la 23 aprilie 2009,

– având în vedere documentele strategice naţionale pentru perioada 2007-2013 şi 
programele indicative naţionale din cadrul IEPV, convenite împreună cu Armenia, 
Azerbaidjan şi Georgia,

– având în vedere revizuirea la jumătatea perioadei a documentelor de programare IEPV 
pentru Armenia, Azerbaidjan şi Georgia,

– având în vedere Acordurile de cooperare şi parteneriat încheiate cu Armenia, Azerbaidjan 
şi Georgia,

– având în vedere rapoartele relevante de monitorizare ale Adunării Parlamentare a 
Consiliului Europei (PACE),

– având în vedere Raportul misiunii internaţionale de informare privind conflictul din
Georgia, publicat în septembrie 2009 (raportul Tagliavini),

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe (A7- 0000/2010),

                                               
1 JO C 282E, 6.11.2008, p.443.
2 JO C 41 E, 19.2.2009, p.53.
3 JO C 41E, 19.2.2009, p.64.
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A. întrucât la Consiliul Afacerilor Externe, desfăşurat la 8 decembrie 2009, UE şi-a reafirmat 
intenţia de a promova stabilitatea, cooperarea, prosperitatea şi buna guvernanţă în 
Caucazul de Sud, inclusiv prin programe de asistenţă tehnică;

B. întrucât, ca urmare a războiului din august 2008 din Georgia, a intervenţiei reuşite a UE de 
a ajunge la un Acord de încetare a focului, precum şi a necesităţii stringente de a se 
implica în continuare, ca o consecinţă a acestor evoluţii, UE a devenit un actor important 
de securitate în regiune, prin desfăşurarea Misiunii de monitorizare a UE (EUMM), 
lansarea unui program major de asistenţă postbelică şi iniţierea unei misiuni de anchetare 
a cauzelor şi a desfăşurării războiului;

C. întrucât în 2009, s-a înregistrat o intensificare a negocierilor de pace pentru Nagorno-
Karabach, mediate de copreşedinţii Grupului de la Minsk al OSCE;

D. întrucât semnarea de către Armenia şi Turcia în octombrie 2009 a protocoalelor cu privire 
la instituirea de relaţii diplomatice, la deschiderea graniţei lor comune şi la cooperare a 
fost un pas promiţător, dar acestea nu au fost încă ratificate;

E. întrucât garantarea păcii, securităţii şi a stabilităţii în regiune este esenţială pentru 
îmbunătăţirea standardului de viaţă, pentru atingerea standardelor de democraţie şi de 
respectare a drepturilor omului pentru toţi, precum şi pentru a profita la maximum de 
oportunităţile de dezvoltare regională şi macroregională;

F. întrucât Parteneriatul estic creează noi posibilităţi de aprofundare a relaţiilor bilaterale şi 
introduce, de asemenea, posibilităţi de cooperare multilaterală;

G. întrucât Parteneriatul estic are drept obiectiv accelerarea reformelor, armonizarea juridică 
şi integrarea economică, se bazează pe condiţionalitate, diferenţiere şi proprietate comună 
şi are în vedere negocierea unor noi Acorduri de asociere, care vor necesita avizul 
conform al Parlamentului European;

H. întrucât provocările pentru UE în Caucazul de Sud şi implicarea sa în această regiune sunt 
de aşa natură încât o politică reactivă şi improvizată nu mai constituie o opţiune şi întrucât 
lansarea Parteneriatului estic şi intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona oferă o 
ocazie bună pentru a concepe o strategie UE,

1. consideră că UE trebuie să joace un rol politic mai activ  şi să dezvolte o strategie pentru a 
acorda asistenţă transformării Caucazului de Sud într-o regiune de pace, stabilitate şi 
prosperitate durabile, precum şi să-şi utilizeze la maximum potenţialul pentru a contribui 
la soluţionarea paşnică a conflictelor din regiune, combinând puterea sa de persuasiune cu 
o abordare fermă;

Aspecte legate de securitate şi soluţionarea paşnică a conflictelor

2. subliniază că status quo-ul nu este inacceptabil şi viabil pentru niciun conflict din regiune; 

3. constată că gestionarea şi soluţionarea conflictelor necesită, printre altele, recunoaşterea 
drepturilor şi a intereselor legitime ale tuturor părţilor şi comunităţilor relevante, un spirit 
deschis la revizuirea percepţiilor evenimentelor din trecut, o disponibilitate reală pentru a 
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înfrânge ura şi teama, voinţa de a renunţa la ambiţii maximaliste, interesul pentru 
abordările inovatoare, inclusiv pentru exercitarea suveranităţii, precum şi disponibilitatea 
de a face concesii reale;   

4. subliniază importanţa prevenirii conflictelor, inclusiv prin respectarea drepturilor tuturor 
minorităţilor naţionale, a toleranţei religioase şi a eforturilor de consolidare a coeziunii 
sociale şi economice;

5. subliniază responsabilitatea actorilor externi de a-şi folosi competenţa şi influenţa în 
moduri care respectă pe deplin dreptul internaţional, inclusiv legislaţia drepturilor omului; 
consideră că ar trebui avută în vedere o reducere a competiţiei dintre actorii externi din 
regiune, dar nu cu preţul acceptării efective a exigenţelor tuturor actorilor cu privire la 
„interesele privilegiate”; consideră că introducerea unor condiţii pentru a respecta 
integritatea şi suveranitatea statelor din Caucazului de Sud este inacceptabilă;

Conflictul din Nagorno-Karabah

6. sprijină pe deplin medierea Grupului de la Minsk al copreşedinţilor, principiile de la 
Madrid şi declaraţia de la Moscova; condamnă ideea unei soluţii militare şi invită ambele 
părţi să evite retorica militară; în plus, invită ambele tabere să demonstreze mai multă 
ambiţie în negocierile de pace şi să abandoneze tendinţa de a prefera menţinerea status 
quo-ului creat prin cuceriri militare şi sfidarea rezoluţiilor Consiliului de Securitate al 
ONU; invită comunitatea internaţională, de asemenea, să demonstreze curaj şi voinţa 
politică de a depăşi obstacolele care încă împiedică încheierea unui acord;

7. reaminteşte că sute de mii de persoane care şi-au părăsit locuinţele în timpul sau din cauza 
războiului din Nagorno-Karabah rămân strămutate şi li se refuză dreptul de a reveni; invită 
toate părţile să recunoască în mod neambiguu şi necondiţionat dreptul şi nevoia de 
soluţionare promptă; invită autorităţile armene şi azere, precum şi liderii comunităţilor 
relevante să-şi demonstreze angajamentul privind crearea unor relaţii interetnice paşnice 
prin pregătiri practice pentru revenirea persoanelor strămutate şi alte mijloace; consideră 
că situaţia persoanelor strămutate intern ar trebui să fie tratată în conformitate cu 
standardele internaţionale, având în vedere, printre altele, Recomandarea PACE 1877 
(2009),‘Europe’s forgotten people: protecting the human rights of long-term displaced 
persons (Populaţia uitată a Europei: respectarea drepturilor omului în cazul persoanelor 
strămutate pe termen lung);

8. ia act de faptul că statutul interimar pentru Nagorno-Karabach ar putea să implice 
legitimizarea interimară a autorităţilor de facto din zonă: consideră, printre altele, că, 
pentru a creşte credibilitatea în vederea acestei perspective, aceste autorităţi ar trebui să 
abandoneze rapid opiniile conform cărora Nagorno-Karabach include toate teritoriile 
azere ocupate de armeni şi drepturile persoanelor strămutate de a reveni nici nu pot fi 
discutate în faza actuală;  invită guvernul Armeniei să-şi exercite influenţa în această 
privinţă şi Consiliul şi Comisia să alăture acestui apel;

9. subliniază că siguranţa tuturor constituie un element indispensabil pentru orice acord; 
recunoaşte importanţa unor planuri solide de menţinere a păcii;

Apropierea dintre Armenia şi Turcia
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10. salută protocoalele de stabilire a relaţiilor diplomatice, deschidere a graniţelor şi 
cooperare; invită ambele părţi să profite de această oportunitate pentru a-şi remedia 
relaţiile, ratificând şi aplicând protocoalele; nu susţine introducerea unor condiţii de 
ratificare nemenţionate în protocoale, dar constată că, dacă sunt aplicate, acestea vor avea 
pentru regiune consecinţe ample, probabil foarte pozitive în general şi că, astfel, nu pot fi 
examinate izolat; invită Armenia, precum şi Azerbaidjan, să-şi intensifice eforturile în 
cadrul negocierilor de la Minsk, purtate de copreşedinţi, cu privire la principiile unei 
soluţionări a conflictului din Nagorno-Karabach;

Conflictele din Georgia

11. salută raportul Tagliavini şi sprijină principalele sale concluzii; sprijină mandatul Misiunii 
de monitorizare a UE şi aplicarea părţii care nu este blocată de Rusia şi de autorităţile de 
facto ale regiunilor separatiste;

12. îşi exprimă îngrijorarea profundă cu privire la utilizarea purificării etnice ca un preludiu la 
recunoaşterea de către Rusia a suveranităţii statale a Oseţiei de Sud şi a Abhaziei; constată 
cu satisfacţie că, în ceea ce priveşte respingerea declaraţiei unilaterale de independenţă, 
comunitatea internaţională rămâne unită; invită Rusia să-şi respecte angajamentul din 
Acordul de încetare a focului de a-şi retrage trupele la poziţiile deţinute înainte de 
declanşarea războiului în august 2008 şi să înceteze acţiunile de blocare a accesului 
EUMM în Oseţia de Sud şi Abhazia;

13. subliniază importanţa protejării siguranţei şi a drepturilor etnicilor georgieni care locuiesc 
încă în regiunile separatiste, promovarea respectării dreptului persoanelor strămutate de a 
se întoarce în condiţii sigure şi demne, reducerea caracterului de Cortină-de-fier al 
graniţelor actuale şi înlesnirea posibilităţii ca UE şi alţi actori internaţionali să sprijine 
populaţia din cele două regiuni; subliniază necesitatea unor obiective mai bine definite pe 
termen scurt şi mediu în această privinţă;

Progresele înregistrate pe calea spre democratizare, respectarea drepturilor omului şi a 
statului de drept

14. consideră că democratizarea, buna guvernanţă şi respectarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor fundamentale, a drepturilor minorităţilor şi a statului de drept sunt principii de 
bază ale unor state democratice paşnice şi stabile;

15. subliniază importanţa implicării în reforme democratice şi a rolului esenţial al dialogului 
politic şi al cooperării ca elemente-cheie în dezvoltarea consensului naţional; salută 
adoptarea unei legislaţii importante în domeniul judiciar din Armenia şi invită autorităţile 
să asigure aplicarea efectivă a acesteia; salută progresul din Azerbaidjan în domeniul 
reformei judiciare şi invită autorităţile să coopereze în ceea ce priveşte independenţa 
judecătorilor; salută anunţul Preşedintelui georgian cu privire la un „nou val de reforme 
democratice”, solicită adoptarea şi aplicarea efectivă a acestor reforme, precum şi 
consolidarea controlului parlamentar asupra executivului şi sporirea independenţei 
sistemului judiciar şi consideră că trebuie continuate reformele democratice, iar instituţiile 
democratice trebuie consolidate;

16. ia act de corupţia încă foarte răspândită în regiune şi invită autorităţile să-şi intensifice 
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măsurile de combatere a acesteia, deoarece corupţia ameninţă creşterea economică, 
precum şi dezvoltarea socială şi economică a ţărilor în cauză; 

17. subliniază importanţa unor alegeri libere şi echitabile care să fie desfăşurate în 
conformitate cu angajamentele şi normele internaţionale; constată că ultimele alegeri 
prezidenţiale desfăşurate în Armenia în februarie 2008 s-au soldat din nou cu acte de 
violenţă şi că se resimt încă repercusiunile crizei interne ca urmare a acestora; ia act de 
alegerile municipale care s-au desfăşurat într-un mod paşnic în Azerbaidjan, la 23 
decembrie 2009, şi aşteaptă raportul delegaţiei de observare a Congresului autorităţilor 
locale şi regionale din cadrul Consiliului Europei cu privire la acestea; invită autorităţile 
georgiene să se asigure că alegerile locale programate pentru 30 mai 2010 au loc în 
conformitate cu normele internaţionale şi că legea electorală este modificată în mod 
corespunzător şi reafirmă că organizarea alegerilor directe ale primarilor este crucială; 
confirmă poziţia sa şi a UE, conform căreia alegerile şi referendumurile din regiunile 
separatiste sunt nelegitime; apără drepturile politice ale persoanelor strămutate;

18. consideră libertatea de expresie un drept şi un principiu fundamental, iar rolul mass-
mediei esenţial, îşi exprimă îngrijorarea provocată de limitările libertăţii de exprimare şi 
de lipsa pluralismului mediatic din ţările din Caucazul de Sud şi invită autorităţile să 
asigure respectarea acestora;  este preocupat de atacurile asupra jurnaliştilor din Armenia 
şi în special de menţinerea în detenţie a lui Nikol Pashinian, jurnalist aflat în opoziţie, în 
ciuda amnistiei salutare din iunie 2009, care a condus la eliberarea din închisoare a unor 
activişti ai opoziţiei; este preocupat de deteriorarea climatului mediatic din Azerbaidjan, 
de cazurile de hărţuire şi intimidare a profesioniştilor din mass-media şi regretă deţinerea 
şi condamnarea a doi tineri activişti, autori de bloguri, Emin Milli şi Adnan Hajizade; în 
consecinţă, solicită eliberarea acestora în urma procedurii de apel, în conformitate cu 
normele internaţionale şi respectând principiile unui proces echitabil, prevăzute de 
articolul 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului;

19. consideră că trebuie garantată libertatea de întrunire, deoarece aceasta contribuie la 
dezvoltarea unei societăţi civile dinamice; este îngrijorat de dificultăţile, directe şi 
indirecte, de a se organiza ale societăţii civile şi de adoptarea unor legi şi practici care pot 
limita în mod indirect libertatea de întrunire, inclusiv prin hărţuire administrativă, ca de 
exemplu verificările intense de către autorităţile fiscale din Armenia; este preocupat de 
lipsa unei anchete serioase cu privire la evenimentele care au urmat alegerilor 
prezidenţiale din februarie 2008, când au fost ucise 10 persoane, şi care au condus la 
impunerea stării de urgenţă şi restrângerea unor libertăţi şi drepturi; invită autorităţile din 
Azerbaidjan, inclusiv autorităţile locale, să aplice într-un mod nerestrictiv legislaţia 
referitoare la libertatea de întrunire care, în forma sa modificată, întruneşte aproape toate 
normele internaţionale; este preocupat de faptul că, în Georgia, amendamentele din 2009 
la Legea privind întrunirile şi manifestaţiile ar putea limita libertatea de întrunire şi afecta 
capacitatea opoziţiei de a se mobiliza; subliniază rolul important al societăţii civile pentru 
procesele de pace şi reconciliere din regiune;

20. invită ţările din regiune să participe activ la activitatea Adunării Parlamentare pentru 
relaţiile cu ţările din vecinătatea estică (EURONEST) şi să utilizeze posibilităţile pe care 
le oferă aceasta pentru schimburi multilaterale şi bilaterale de opinii; în această privinţă, 
constată că este crucială intensificarea dialogului dintre deputaţii parlamentari din ţările 
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din regiune;

Dezvoltarea economică şi socială

21. consideră că o cooperare mai largă la nivel regional şi cu UE în sectoare ca economia, 
transportul, energia şi mediul este esenţială pentru dezvoltarea optimă a sectoarelor în sine 
şi pentru asigurarea stabilităţii în regiune, dar că această cooperare ar trebui, de asemenea, 
să ţină cont de capitalul uman din întreaga regiune ca investiţie pe termen lung; salută 
faptul că toate cele trei ţări beneficiază de Sistemul generalizat de preferinţe (SGP) al UE 
şi ia act de faptul că toate aceste ţări se califică pentru SGP+ pentru dezvoltarea durabilă şi 
buna guvernanţă; ia act de faptul că o cooperare regională în domeniul judiciar şi 
poliţienesc şi o gestionare integrată a graniţelor sunt esenţiale pentru promovarea în 
continuare a mobilităţii în regiune şi în UE; 

22. subliniază importanţa construirii unui climat favorabil pentru afaceri şi dezvoltarea 
sectorului privat; felicită Azerbaidjan pentru creşterea sa economică notabilă şi pentru 
procesul de reformă, care face economia mai atractivă pentru investitorii străini, şi speră 
că Azerbaidjan va continua şi, în final, va încheia negocierile sale cu privire la accesul la 
OMC; salută progresele înregistrate în aplicarea reformelor economiei de piaţă, care are ca 
obiectiv liberalizarea pieţei din Armenia şi Georgia; ia act totuşi de faptul că dezvoltarea 
economică a Armeniei şi a Georgiei a fost afectată de criza economică generală şi salută 
decizia de la sfârşitul anului 2009 de a oferi asistenţă macrofinanciară celor două ţări; 

23. ia act de poziţia geopolitică strategică a Caucazului de Sud şi importanţa crescândă a 
acestuia drept coridor energetic, de transport şi de comunicare, care leagă regiunea Mării 
Caspice şi Asia Centrală cu Europa;

24. recunoaşte importanţa regiunii pentru cooperarea în domeniul energiei şi securitatea 
energetică a UE; ia act de valoarea majoră a resurselor energetice ale Azerbaidjanului şi 
de rolul esenţial pe care îl joacă acestea în dezvoltarea sa economică; subliniază că este 
important să se garanteze că beneficiile care decurg din exploatarea resurselor naturale 
sunt distribuite în mod egal şi sunt investite în dezvoltarea ţării în ansamblu, permiţându-i 
acesteia să facă faţă repercusiunilor unui eventual declin în producţia de petrol; salută 
intenţia Azerbaidjanului de a-şi diversifica economia;

25. subliniază că este important să se investească în surse de energie regenerabile şi să se ţină 
cont de preocupările de mediu; salută stabilirea Centrului Regional de mediu pentru 
Caucaz; consideră lăudabile planurile declarate de Azerbaidjan de a face din dezvoltarea 
surselor de energie regenerabile o prioritate a guvernului şi încurajează urmărirea acestor 
obiective; ia act cu satisfacţie de decizia Armeniei de a dezafecta centrala nucleară de la 
Medzamor, dar regretă că o nouă centrală nucleară va fi construită în aceeaşi zonă 
seismică;  

26. consideră că promovarea coeziunii şi a dialogului social, investirea în educaţie şi sănătate 
şi consolidarea capitalului uman, asigurarea unor standarde adecvate de viaţă, sunt 
esenţiale pentru a construi societăţi democratice dinamice; ia act în mod pozitiv de 
adoptarea de către cele trei ţări a programelor proprii de reducere a sărăciei şi încurajează 
aplicarea temeinică a acestora; 
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O strategie europeană

27. salută Parteneriatul estic şi ia notă de iniţiativele conexe care au fost iniţiate şi de 
reuniunile care au fost desfăşurate; intenţionează să dezvolte în continuare dimensiunea 
parlamentară a Parteneriatului; 

28. consideră că planurile de acţiune PEV şi aplicarea acestora constituie o bază esenţială 
pentru evaluarea respectării angajamentelor, în conformitate cu principiul condiţionalităţii, 
pentru evaluarea progresului relaţiilor bilaterale cu UE şi pentru examinarea îmbunătăţirii 
acordurilor cu ţările în cauză; consideră că Parlamentul European ar trebui să fie implicat 
în acest proces; ia act de progresele diferite înregistrate de cele trei ţări în aplicarea 
planurilor de acţiune PEV; consideră că negocierile cu privire la noile acorduri de asociere 
ar trebui să ţină cont de aceste diferenţe şi de obiectivele diferite, dar, în acelaşi timp, 
procesul de negociere ar trebui să avanseze în acelaşi pas pentru toate cele trei ţări, luând 
în considerare dimensiunea regională;

29. reaminteşte că toate ţările din Caucazul de Sud fac parte, de asemenea, din iniţiativa 
Sinergia Mării Negre, care, prin promovarea cooperării regionale în anumite domenii, ar 
putea să întărească încrederea reciprocă dintre parteneri;

Aspecte legate de securitate şi soluţionarea paşnică a conflictelor

30. consideră că acordarea de asistenţă în procesul de soluţionare paşnică a conflictelor este 
esenţială şi că UE este bine plasată pentru a sprijini procesul de consolidare a încrederii, 
de reconstrucţie şi de reabilitare şi are posibilitatea să implice comunităţile afectate; în 
plus, consideră că este esenţial să acorde în continuare atenţie la nivel internaţional tuturor 
conflictelor din regiune pentru a asigura soluţionarea lor rapidă;

31. ia act de implicarea actuală a UE în procesele de soluţionare a conflictelor din regiune şi 
consideră că intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona justifică asumarea unui rol mai 
proeminent de către UE; salută activitatea Misiunii de monitorizare a UE în Georgia şi 
solicită intensificarea acţiunilor UE pentru a convinge Rusia şi autorităţile relevante de 
facto să nu mai blocheze accesul EUMM în Oseţia de Sud şi Abhazia; consideră că UE 
are în prezent oportunitatea de a juca un rol mai important în soluţionarea conflictului din 
Nagorno-Karabah şi ar putea realiza acest lucru participând la negocieri, instituind un 
mandat UE pentru copreşedintele francez al Grupului de la Minsk, dovedindu-se pregătită 
să lanseze programele de asistenţă pentru reconstrucţie şi sprijinind proiectele societăţii 
civile care au drept obiectiv promovarea reconcilierii şi a contactelor interpersonale în 
regiune; 

32. invită Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate să 
urmărească îndeaproape evoluţiile din regiune şi să se implice activ în procesul de 
soluţionare a conflictelor; recunoaşte activitatea desfăşurată de Reprezentantul special 
pentru Caucazul de Sud şi îşi exprimă speranţa că Înaltul Reprezentant va asigura 
continuitatea şi coerenţa acestei activităţi;  încurajează Consiliul să ia în considerare 
posibila utilizare a instrumentelor PSAC pentru a-şi intensifica participarea în procesele 
de construire a păcii şi de gestionare a conflictelor; 

33. invită Comisia să acorde sprijin financiar şi tehnic substanţial pentru măsurile de 
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consolidare şi de promovare a încrederii dintre şi în sânul populaţiilor şi de participare la 
reabilitarea şi reconstrucţia din regiune, de exemplu pentru proiectele generatoare de venit 
şi proiectele de integrare socioeconomică a persoanelor strămutate intern şi a persoanelor 
care se întorc, pentru reabilitarea locuinţelor şi în scopuri de dialog şi mediere;

Democraţia, drepturile omului şi statul de drept

34. sprijină acordarea de fonduri şi de asistenţă de către UE în regiune pentru a promova 
aceste principii şi procese şi consideră că această asistenţă UE ar trebui să aibă loc în 
cadrul condiţionalităţii politice, ca de exemplu reforma sistemului judiciar şi progreselor 
în procesele de democratizare;  avertizează cu privire la utilizarea conflictelor de către 
guverne pentru a distrage interesul comunităţii internaţionale de la problemele interne;

35. invită Comisia şi Consiliul să se asigure că angajamentele incluse în pachetele de 
condiţionalitate politică sunt respectate, ca de exemplu angajamentul specific asumat de 
Guvernul georgian de a da un nou impuls reformelor democratice incluse în asistenţa UE 
după terminarea conflictelor, convenite între Comisie şi Georgia în ianuarie 2009, şi să 
prezinte rapoarte în mod periodic Parlamentului European cu privire la progresele 
înregistrate;

36. salută activitatea Grupului UE de consultanţă la nivel înalt pentru Armenia; consideră că, 
în cadrul acordului Parteneriatului estic şi al negocierii noilor acorduri de asociere, UE are 
ocazia de a oferi asistenţă tehnică şi invită Comisia să studieze posibilitatea de a oferi 
această asistenţă Azerbaidjanului şi Georgiei;

37. recunoaşte rolul potenţial al Forumului societăţii civile pentru Parteneriatului estic drept 
spaţiu de promovare a unei societăţi civile autentice şi de consolidare a implicării acestuia 
în statele din regiune şi invită Comisia să se asigure că Forumul primeşte suficient sprijin 
financiar şi tehnic; atrage atenţia cu privire la importanţa finanţării proiectelor societăţii 
civile şi a rolului pe care îl au delegaţiile UE în regiune în ceea ce priveşte selectarea 
acestora, precum şi asupra importanţei pe care o pot avea aceste proiecte în promovarea 
contactelor la nivel regional;  

Cooperarea economică şi dezvoltarea socială

38. reaminteşte că securitatea energetică este o preocupare comună; îndeamnă UE, prin 
urmare, să acorde un sprijin mai puternic proiectelor energetice din regiune, să-şi 
intensifice cooperarea cu privire la aspectele energetice şi să coopereze în vederea 
încheierii proiectului conductei Nabucco; invită Comisia, să se asigure, de asemenea, că 
proiectele de energie şi transport din Caucazul de Sud promovează relaţiile dintre cele trei 
ţări şi nu sunt o cauză de excludere a anumitor comunităţi; reafirmă importanţa iniţiativei 
de la Baku şi a programelor corespunzătoare de asistenţă, INOGATE şi TRACECA;

39. consideră că UE ar trebui să sprijine în continuare dezvoltarea economică, comerţul şi 
investiţiile din regiune şi consideră că negocierile şi încheierea unor acorduri aprofundate 
şi cuprinzătoare de liber-schimb joacă un rol foarte important în acest sens; invită Comisia 
să aibă în vedere eventuale modalităţi de a acorda asistenţă ţărilor în regiune pentru a le 
pregăti şi a le permite să negocieze şi apoi, să aplice şi să sprijine angajamentele prevăzute 
de viitoarele acorduri de liber-schimb;
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40. reafirmă importanţa contactelor interpersonale şi a programelor de mobilitate, în special a 
celor care vizează tineretul; invită Consiliul şi Comisia să înregistreze progrese pentru a 
facilita procesul de acordare a vizelor împreună cu cele trei ţări şi salută iniţierea 
acordurilor de readmisie şi de facilitare a acordării vizelor cu Georgia;

41. reafirmă că este necesar ca UE să dezvolte o strategie pentru Caucazul de Sud, având în 
vedere importanţa regiunii pentru UE şi rolul potenţial pe care îl are UE în promovarea în 
continuare a dezvoltării regiunii şi în soluţionarea conflictelor sale; 

42. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei, 
precum şi guvernelor şi parlamentelor Armeniei, Azerbaidjanului şi Georgiei.


