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12.4.2012 A7-0079/1 

Alteração  1 
Elmar Brok 
em nome do Grupo PPE 

Libor Rouček, Pino Arlacchi, Ana Gomes 
em nome do Grupo S&D 

Ulrike Lunacek 
em nome do Grupo Verts/ALE 

Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba 
em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A7-0079/2012 
Tomasz Piotr Poręba 
Negociações sobre o Acordo de Associação entre a UE e a Arménia 

2011/2315(INI) 

Proposta de resolução 
N.º 1 – alínea b) 
 

Proposta de resolução Alteração 

b) Assegurar que, de acordo com as 

condições enunciadas no Relatório do 

Parlamento, de 20 maio 2010, sobre a 

necessidade de uma estratégia da UE para 

o Sul do Cáucaso e com os Princípios 

Básicos do Grupo de Minsk da OSCE 

consagrados na declaração conjunta de 

Aquila de 10 de julho de 2009, as 

negociações dos Acordos de Associação 

UE-Azerbaijão e UE-Arménia exijam 

compromissos credíveis relativamente à 

realização de progressos substanciais 

tendentes à resolução do conflito de 

Nagorno-Karabakh, incluindo, por 

exemplo, medidas de geração de confiança, 

tais como a desmilitarização geral, a 

retirada dos atiradores especiais da linha de 

contacto, a retirada das forças arménias dos 

territórios ocupados limítrofes de 

Nagorno-Karabakh e o regresso desses 

territórios ao controlo do Azerbaijão, um 

mecanismo destinado à prevenção ativa de 

incidentes e à investigação das violações 

do cessar-fogo ao longo da linha de 

contacto, o direito de todos os deslocados 

internos e de todos os refugiados a 

b) Assegurar que, de acordo com as 

condições enunciadas no Relatório do 

Parlamento, de 20 maio 2010, sobre a 

necessidade de uma estratégia da UE para 

o Sul do Cáucaso e com os Princípios 

Básicos do Grupo de Minsk da OSCE 

consagrados na declaração conjunta de 

Aquila de 10 de julho de 2009, as 

negociações dos Acordos de Associação 

UE-Azerbaijão e UE-Arménia exijam 

compromissos credíveis relativamente à 

realização de progressos substanciais 

tendentes à resolução do conflito de 

Nagorno-Karabakh, incluindo, por 

exemplo, medidas de geração de confiança, 

tais como a desmilitarização geral, a 

retirada dos atiradores especiais da linha de 

contacto, a retirada das forças arménias dos 

territórios ocupados limítrofes de 

Nagorno-Karabakh e o regresso desses 

territórios ao controlo do Azerbaijão, um 

mecanismo destinado à prevenção ativa de 

incidentes e à investigação das violações 

do cessar-fogo ao longo da linha de 

contacto, o direito de todos os deslocados 

internos e de todos os refugiados a 
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regressar aos seus locais de origem e 

propriedades, e garantias de segurança 

internacionais, que incluam uma verdadeira 

operação multinacional de manutenção da 

paz a fim de criar as condições adequadas 

que permitam no futuro uma expressão 

livre, juridicamente vinculativa, da vontade 

relativamente ao estatuto final de Nagorno-

Karabakh; 

regressar aos seus locais de origem e 

propriedades, e garantias de segurança 

internacionais, que incluam uma verdadeira 

operação multinacional de manutenção da 

paz a fim de criar as condições acordadas 

adequadas que permitam no futuro uma 

expressão livre, juridicamente vinculativa, 

da vontade relativamente ao estatuto final 

de Nagorno-Karabakh; 

Or. en 
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12.4.2012 A7-0079/2 

Alteração  2 
Elmar Brok 
em nome do Grupo PPE 

Libor Rouček, Pino Arlacchi, Ana Gomes 
em nome do Grupo S&D 

Ulrike Lunacek 
em nome do Grupo Verts/ALE 

Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba 
em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A7-0079/2012 
Tomasz Piotr Poręba 
Negociações sobre o Acordo de Associação entre a UE e a Arménia 

2011/2315(INI) 

Proposta de resolução 
N.º 1 – alínea v) 
 

Proposta de resolução Alteração 

v) Considerar a possibilidade de a UE 

substituir França como copresidente e 

desobstruir o caminho para a aplicação de 

medidas de geração de confiança, como 

acordado pelos Presidentes do Azerbaijão e 

da Arménia; 

Suprimido 

Or. en 
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12.4.2012 A7-0079/3 

Alteração  3 
Elmar Brok 
em nome do Grupo PPE 

Libor Rouček, Pino Arlacchi, Ana Gomes 
em nome do Grupo S&D 

Ulrike Lunacek 
em nome do Grupo Verts/ALE 

Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba 
em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A7-0079/2012 
Tomasz Piotr Poręba 
Negociações sobre o Acordo de Associação entre a UE e a Arménia 

2011/2315(INI) 

Proposta de resolução 
N.º 1 – alínea y) 
 

Proposta de resolução Alteração 

y) Exortar as autoridades arménias a 

moderar o discurso e a abster-se de 

declarações incendiárias a fim de preparar 

o caminho para um verdadeiro diálogo a 

todos os níveis da sociedade e lançar as 

bases de medidas de geração de confiança 

eficazes; 

(y) Convidar os líderes da Arménia e do 

Azerbaijão a agir responsavelmente, a 

moderar o discurso e a abster-se de 

declarações incendiárias a fim de preparar 

o caminho para um verdadeiro diálogo a 

todos os níveis da sociedade e lançar as 

bases de medidas de geração de confiança 

eficazes; 

Or. en 
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12.4.2012 A7-0079/4 

Alteração  4 
Elmar Brok 
em nome do Grupo PPE 

Libor Rouček, Pino Arlacchi, Ana Gomes 
em nome do Grupo S&D 

Ulrike Lunacek 
em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A7-0079/2012 
Tomasz Piotr Poręba 
Negociações sobre o Acordo de Associação entre a UE e a Arménia 

2011/2315(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 1 – alínea y-A) (nova) 
 

Proposta de resolução Alteração 

  y-A) Expressar a sua preocupação com o 

crescendo militar a que se assiste nesta 

região, e, em particular, com as elevadas 

despesas militares da Arménia, que 

desviam recursos de problemas mais 

urgentes, como a redução da pobreza, a 

segurança social e o desenvolvimento 

económico, e convidar, a este respeito, os 

Estados-Membros a cessar o 

fornecimento de armas e munições tanto 

ao Azerbaijão como à Arménia, nos 

termos do pedido da OSCE de fevereiro de 

1992, enquanto não for estabelecido e 

assinado um acordo abrangente por 

ambas as partes; 

Or. en 

 

 


