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12.5.2010 A7-0123/3 

Alteração  3 

Evgeni Kirilov 

em nome do Grupo S&D 

Anna Ibrisagic 

em nome do Grupo PPE 

Ulrike Lunacek 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A7-0123/2010 

Evgeni Kirilov 

A necessidade de uma estratégia europeia para o Cáucaso Meridional 

2009/2216(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 8 

 

Proposta de resolução Alteração 

8. Está seriamente preocupado com as 

centenas de milhares de pessoas que 

fugiram de suas casas durante ou devido à 

guerra em Nagorno-Carabaque e que 

continuam deslocadas, sendo-lhes negados 

direitos como o direito de regresso e de 

propriedade, e o direito à sua segurança 

pessoal; exorta todas as partes a 

reconhecerem sem ambiguidades e 

incondicionalmente estes direitos, a 

necessidade de uma rápida solução para 

este problema, no respeito dos princípios 

do direito internacional; solicita, neste 

contexto, a retirada das forças arménias de 

todos os territórios ocupados do 

Azerbaijão, de forma a permitir o regresso 

das populações deslocadas internamente 

aos seus lares; pede ainda que sejam 

mobilizadas forças internacionais ao abrigo 

da Carta da ONU, a fim de, num período 

de transição, dar as necessárias garantias de 

segurança para que as populações 

deslocadas possam regressar a suas casas e 

para evitar outros conflitos causados pela 

perda da habitação; exorta as autoridades 

da Arménia e do Azerbaijão e os dirigentes 

das comunidades interessadas a darem 

provas do seu empenho na criação de 

8. Está seriamente preocupado com as 

centenas de milhares de pessoas que 

fugiram de suas casas durante ou devido à 

guerra em Nagorno-Carabaque e que 

continuam deslocadas, sendo-lhes negados 

direitos como o direito de regresso e de 

propriedade, e o direito à sua segurança 

pessoal; exorta todas as partes a 

reconhecerem sem ambiguidades e 

incondicionalmente estes direitos, a 

necessidade de uma rápida solução para 

este problema, no respeito dos princípios 

do direito internacional; solicita, neste 

contexto, a retirada das forças arménias de 

todos os territórios ocupados do 

Azerbaijão, acompanhada pela 

mobilização de forças internacionais ao 

abrigo da Carta da ONU, a fim de, num 

período de transição, dar as necessárias 

garantias de segurança à população de 

Nagorno-Carabaque e permitir que as 

populações deslocadas regressem a suas 

casas, e para evitar outros conflitos 

causados pela perda da habitação; exorta as 

autoridades da Arménia e do Azerbaijão e 

os dirigentes das comunidades interessadas 

a darem provas do seu empenho na criação 

de relações interétnicas pacíficas através, 
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relações interétnicas pacíficas através, 

nomeadamente, de medidas práticas 

tendentes ao regresso das populações 

deslocadas; considera que a situação das 

populações deslocadas internamente 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’; 

nomeadamente, de medidas práticas 

tendentes ao regresso das populações 

deslocadas; considera que a situação das 

populações deslocadas internamente 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’; 

Or. en 
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12.5.2010 A7-0123/4 

Alteração  4 

Evgeni Kirilov 

em nome do Grupo S&D 

Anna Ibrisagic 

em nome do Grupo PPE 

Ulrike Lunacek 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A7-0123/2010 

Evgeni Kirilov 

A necessidade de uma estratégia europeia para o Cáucaso Meridional 

2009/2216(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 13 

 

Proposta de resolução Alteração 

13. Reitera o seu apoio incondicional à 

integridade territorial e à inviolabilidade 

das fronteiras internacionalmente 

reconhecidas da Geórgia e apoia os 

esforços contínuos das autoridades 

georgianas no sentido de resolver os seus 

conflitos internos na Abcásia e na Ossétia 

do Sul; congratula-se com o Relatório 

Tagliavini e subscreve as suas principais 

conclusões; espera que a vasta informação 

de base fornecida no presente relatório 

possa ser utilizada nas acções judiciais do 

Tribunal Penal Internacional (TPI) e por 

cidadãos individualmente considerados 

para casos de violação da Convenção 

Europeia dos Direitos do Homem (CEDH); 

apoia o mandato da Missão de Vigilância 

da UE (MVUE); pede a sua extensão bem 

como a sua total implementação; observa 

que a Rússia e as autoridades de facto dos 

territórios ocupados, que estão sob o 

controlo efectivo da Rússia, estão a 

bloquear partes da sua implementação; 

13. Reitera o seu apoio incondicional à 

soberania, à integridade territorial e à 

inviolabilidade das fronteiras 

internacionalmente reconhecidas da 

Geórgia e apela à Rússia para que as 

respeite;  encoraja as autoridades 

georgianas no prosseguir os seus esforços 

no sentido de solucionar os conflitos 

internos na Geórgia, na Abcásia e na 

Ossétia do Sul congratula-se com o 

Relatório Tagliavini e subscreve as suas 

principais conclusões; espera que a vasta 

informação de base fornecida no presente 

relatório possa ser utilizada nas acções 

judiciais do Tribunal Penal Internacional 

(TPI) e por cidadãos individualmente 

considerados para casos de violação da 

Convenção Europeia dos Direitos do 

Homem (CEDH); apoia o mandato da 

Missão de Vigilância da UE (MVUE) e 

pede a sua extensão;  apela à Rússia e às 

autoridades de facto das regiões 

secessionistas da Abcásia e da Ossétia do 

Sul para que deixem de bloquear partes da 

sua implementação 

Or. en 
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12.5.2010 A7-0123/5 

Alteração  5 

Evgeni Kirilov 

em nome do Grupo S&D 

Anna Ibrisagic 

em nome do Grupo PPE 

Ulrike Lunacek 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A7-0123/2010 

Evgeni Kirilov 

A necessidade de uma estratégia europeia para o Cáucaso Meridional 

2009/2216(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 23 

 

Proposta de resolução Alteração 

23. Considera que a liberdade de expressão 

é um princípio e um direito fundamental, 

que o papel dos meios de comunicação 

social é fulcral, e insiste em que estes 

devem ser livres e independentes, declara-

se preocupado com as restrições à 

liberdade de expressão e com a falta de 

pluralismo na comunicação social nos 

países do Sul do Cáucaso e apela às 

autoridades para que assegurem a liberdade 

de expressão e o pluralismo; deplora o 

assédio e a intimidação permanentes dos 

profissionais dos meios de comunicação, 

os ataques e os actos de tortura e 

maus-tratos perpetrados contra jornalistas; 

considera que os princípios e mecanismos 

de auto-regulação, enquanto elemento 

importante da liberdade de expressão, 

devem ser promovidos e reforçados pelos 

organismos profissionais competentes; 

23. Considera que a liberdade de expressão 

é um princípio e um direito fundamental, 

que o papel dos meios de comunicação 

social é fulcral, e insiste em que estes 

devem ser livres e independentes, declara-

se preocupado com as restrições à 

liberdade de expressão e com a falta de 

pluralismo na comunicação social nos 

países do Sul do Cáucaso e apela às 

autoridades para que assegurem a liberdade 

de expressão e o pluralismo; deplora o 

assédio e a intimidação permanentes dos 

profissionais dos meios de comunicação, 

os ataques e os actos de tortura e 

maus-tratos perpetrados contra jornalistas; 

considera que os princípios e mecanismos 

de auto-regulação, enquanto elemento 

importante da liberdade de expressão, 

devem ser promovidos e reforçados pelos 

organismos profissionais competentes; 

– manifesta a sua apreensão face aos 

ataques a jornalistas ocorridos na Arménia, 

em particular, ao facto de Nikol Pashinian, 

activista da oposição e jornalista, continuar 

detido, não obstante a amnistia de 18 de 

Junho de 2009, que é de saudar; 

– manifesta a sua apreensão face aos 

ataques a jornalistas ocorridos na Arménia, 

em particular, ao facto de Nikol Pashinian, 

activista da oposição e jornalista, continuar 

detido, não obstante a amnistia de 18 de 

Junho de 2009, que é de saudar; 
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– continua preocupado com a deterioração 

do clima reinante nos meios de 

comunicação social do Azerbaijão; embora 

se congratule com a amnistia concedida 

pelo Presidente a 99 prisioneiros, em 25 de 

Novembro de 2009, lamenta a detenção e 

condenação dos dois jovens activistas e 

bloguistas, Emin Milli e Adnan Hajizade; 

apela, por conseguinte, à sua libertação; 

– continua preocupado com a deterioração 

do clima reinante nos meios de 

comunicação social do Azerbaijão; embora 

se congratule com a amnistia concedida 

pelo Presidente a 99 prisioneiros, em 25 de 

Novembro de 2009, e a outros 62 

prisioneiros em 17 de Março de 2010, 

lamenta a detenção e condenação dos dois 

jovens activistas e bloguistas, Emin Milli e 

Adnan Hajizade; apela, por conseguinte, à 

sua libertação; 

– apela às autoridades georgianas para que 

esclareçam a situação no que respeita à 

propriedade dos meios de comunicação 

social e à concessão de autorizações para o 

exercício da actividade; regista a iniciativa 

do Parlamento da Geórgia de alargar o 

Conselho de Administração da Televisão 

Pública de modo a nele incluir mais 

representantes da oposição e da sociedade 

civil, e espera que esta medida produza 

frutos; 

– apela às autoridades georgianas para que 

esclareçam a situação no que respeita à 

propriedade dos meios de comunicação 

social e à concessão de autorizações para o 

exercício da actividade; regista a iniciativa 

do Parlamento da Geórgia de alargar o 

Conselho de Administração da Televisão 

Pública de modo a nele incluir mais 

representantes da oposição e da sociedade 

civil, e espera que esta medida produza 

frutos; 

Or. en 
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12.5.2010 A7-0123/6 

Alteração  6 

Evgeni Kirilov 

em nome do Grupo S&D 

Anna Ibrisagic 

em nome do Grupo PPE 

Ulrike Lunacek 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A7-0123/2010 

Evgeni Kirilov 

A necessidade de uma estratégia europeia para o Cáucaso Meridional 

2009/2216(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 14 

 

Proposta de resolução Alteração 

14. Observa com satisfação que a 

comunidade internacional se mantém 

unânime na sua rejeição da declaração 

unilateral de independência da Ossétia do 

Sul e da Abcásia, e exorta todas as partes a 

respeitar o acordo de cessar-fogo de 2008, 

bem como a garantir a segurança e o livre 

acesso do pessoal da MVUE no terreno; 

exorta ainda a Rússia a honrar o 

compromisso por si assumido de retirada 

das suas tropas para as posições ocupadas 

antes do início da guerra de Agosto de 

2008; 

14. Observa com satisfação que a 

comunidade internacional se mantém 

unânime na sua rejeição da declaração 

unilateral de independência da Ossétia do 

Sul e da Abcásia;  deplora o 

reconhecimento, pela Federação da 

Rússia, da independência da Abcásia e da 

Ossétia do Sul, que viola o Direito 

Internacional; exorta todas as partes a 

respeitar o acordo de cessar-fogo de 2008, 

bem como a garantir a segurança e o livre 

acesso do pessoal da MVUE no terreno; 

exorta ainda a Rússia a honrar o 

compromisso por si assumido de retirada 

das suas tropas para as posições ocupadas 

antes do início da guerra de Agosto de 

2008; 

Or. en 
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12.5.2010 A7-0123/7 

Alteração  7 

Evgeni Kirilov 

em nome do Grupo S&D 

Anna Ibrisagic 

em nome do Grupo PPE 

Ulrike Lunacek 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A7-0123/2010 

Evgeni Kirilov 

A necessidade de uma estratégia europeia para o Cáucaso Meridional 

2009/2216(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 15 

 

Proposta de resolução Alteração 

15. Apela à Rússia para que respeite a 

soberania e a integridade territorial da 

República da Geórgia e a inviolabilidade 

das suas fronteiras internacionalmente 

reconhecidas e, consequentemente, 

condena firmemente o reconhecimento, 

por parte da Federação da Rússia, das 

regiões separatistas georgianas da Ossétia 

do Sul e da Abcásia como sendo contrário 

ao direito internacional; assinala com 

séria preocupação o acordo entre a 

Federação da Rússia e as autoridades de 

facto da Abcásia, de 17 de Fevereiro de 

2010, respeitante à criação de uma base 

militar russa na Abcásia sem o 

consentimento do Governo da Geórgia, e 

faz notar que tal acordo é contrário aos 

acordos de cessar-fogo de 12 Agosto e de 8 

de Setembro de 2008; 

15. Assinala com preocupação o acordo 

entre a Federação da Rússia e as 

autoridades de facto da Abcásia relativo ao 

estabelecimento de uma base militar russa 

na Abcásia sem o consentimento do 

Governo da Geórgia, e faz notar que tal 

acordo é contrário aos acordos de cessar-

fogo de 12 Agosto e de 8 de Setembro de 

2008; 

Or. en 

 

 


