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Arménia 

Resolução do Parlamento Europeu, de 13 de Março de 2008, sobre a Arménia    

O Parlamento Europeu, 

 Tendo em conta as suas resoluções anteriores sobre a Arménia e o Cáucaso Meridional, em 

particular a sua Resolução, de 17 de Janeiro de 2008, sobre uma política comunitária mais 

eficaz para o Cáucaso Meridional: passar das promessas às acções1, 

 Tendo em conta a sua Resolução, de 17 de Janeiro de 2008, sobre uma abordagem de 

política regional para o Mar Negro2, 

 Tendo em conta a sua Resolução, de 15 de Novembro de 2007, sobre a Política Europeia 

de Vizinhança3 (PEV), 

 Tendo em conta o Acordo de Parceria e Cooperação entre as Comunidades Europeias e os 

seus Estados-Membros, por um lado, e a República da Arménia, por outro4, que entrou em 

vigor em 1 de Julho de 1999, 

 Tendo em conta o Plano de Acção PEV aprovado pelo Conselho de Cooperação 

UE-Arménia em 14 de Novembro de 2006, que permite a aplicação de um conjunto de 

reformas com a assistência da UE, 

 Tendo em conta a declaração sobre os resultados e conclusões preliminares da missão 

internacional de observação das eleições de 20 de Fevereiro de 2008, bem como o relatório 

intercalar pós-eleições, de 3 de Março de 2008, 

 Tendo em conta a declaração da Presidência em nome da União Europeia, de 5 de Março 

de 2008, sobre a situação verificada em 1 de Março de 2008 após as eleições presidenciais 

na Arménia, bem como a declaração da Presidência em nome da União Europeia, de 25 de 

Fevereiro de 2008, sobre as eleições na Arménia de 19 de Fevereiro de 2008, 

 Tendo em conta a declaração proferida em 2 de Março de 2008 por Javier Solana, Alto 

Representante da UE para a PESC e as declarações do Comissário Ferrero-Waldner de 

21 de Fevereiro de 2008 e de 4 de Março de 2008, 

 Tendo em conta n.º 5 do artigo 115.º do seu Regimento, 

A. Considerando que a União Europeia continua empenhada em consolidar as suas relações 

com a Arménia e a apoiar o país nos seus esforços com vista à aplicação das reformas 

políticas e económicas necessárias, bem como as medidas que se impõem para o 

estabelecimento de instituições democráticas sólidas e eficazes e a luta contra a corrupção; 

e, que o Plano de Acção PEV oferece à Arménia a oportunidade de se aproximar da UE e 

aderir aos seus valores fundamentais e partilhá-los; 

B. Considerando que a acima referida missão internacional de observação das eleições 

                                                 
1 Textos Aprovados, P6_TA(2008)0016. 
2 Textos Aprovados, P6_TA(2008)0017. 
3 Textos Aprovados, P6_TA(2007)0538 
4  JO L 239 de 9.9.1999, p. 3. 



afirmou que as eleições presidenciais de 19 de Fevereiro de 2008 tinham sido 

"organizadas, em geral, em conformidade com os compromissos e as normas do Conselho 

da Europa", mas que referiu também algumas preocupações, em particular quanto ao 

empenhamento de fornecer informações imparciais por parte dos meios de comunicação 

social; 

C. Considerando que outros requisitos foram julgados necessários a fim de resolver os 

restantes problemas (como a falta de separação clara entre as funções do Estado e dos 

partidos, a garantia de igualdade de tratamento dos candidatos às eleições e o processo de 

contagem dos votos) e restaurar a confiança do público no processo eleitoral, 

D. Considerando que os resultados oficiais das eleições de 19 de Fevereiro de 2008 na 

Arménia revelaram uma vitória, na primeira volta, do primeiro-ministro Serzh Sarkisian, 

mas que foram contestados por Levon Ter-Petrosian, um dos dirigentes da oposição, o qual 

alegou a ocorrência de fraude, e que o Tribunal Constitucional, após análise dos recursos 

apresentados pela oposição, concluiu que, mesmo tendo havido irregularidades, não existia 

prova bastante para pôr em causa o resultados das eleições, 

E. Considerando que, em 20 de Fevereiro de 2008, os simpatizantes da oposição efectuaram 

manifestações pacíficas em Yerevan a fim de protestar contra o resultado das eleições, e 

exigir a sua repetição; que, após onze dias de manifestações organizadas pelos 

simpatizantes da oposição, na noite de 1 de Março de 2008, foram praticados actos de 

violência quando as forças policiais entraram na praça da Liberdade, no centro de Yerevan, 

para dispersar os manifestantes acampados em tendas, o que resultou na morte de oito 

pessoas, incluindo um agente da polícia, tendo-se registado muitos feridos; e, que o estado 

de emergência foi declarado em 1 de Março de 2008, impondo restrições à liberdade dos 

meios de comunicação social, à liberdade de reunião e aos partidos políticos, 

F. Considerando que as cadeias de televisão controladas pelo governo praticamente 

ignoraram as manifestações; que, devido ao estado de emergência, os jornalistas estão 

proibidos de divulgar qualquer informação proveniente de outra fonte que não o governo; 

que, em consequência, sete grandes jornais, alguns independentes e outros próximos da 

oposição, se recusaram a funcionar com essas restrições e suspenderam a publicação; e, 

que as conexões à Internet e via satélite de alguns jornais independentes foram bloqueadas, 

G. Considerando que muitas pessoas foram detidas, tendo algumas sido acusadas de 

instigação e prática de perturbação da ordem pública e de tentativa de tomada do poder 

pela força; e, que, em 4 de Março de 2008, o Parlamento da Arménia levantou a imunidade 

de quatro deputados acusados em processo penal, 

H. Considerando que o encerramento da fronteira com a Turquia continua a afectar a 

economia arménia e a estabilidade regional, 

I. Considerando que a República da Arménia está envolvida num conflito não resolvido com 

a República do Azerbaijão a respeito do estatuto do Nagorno-Karabakh, 

1. Exprime a sua preocupação face à recente evolução da situação na Arménia, com a 

violenta intervenção das forças policiais quando das manifestações organizadas pela 

oposição, levando à morte de oito pessoas, incluindo um agente da polícia, para além de 

mais de uma centena de feridos, e insta todos os envolvidos a mostrarem abertura e 

reserva, a moderarem as suas declarações e a encetarem um diálogo construtivo e 

proveitoso a fim de apoiar e consolidar as instituições democráticas; 



2. Solicita que seja efectuada uma investigação imediata, completa, transparente, 

independente e imparcial sobre os acontecimentos de 1 de Março de 2008, nomeadamente 

uma investigação independente sobre a intervenção das forças policiais na dispersão dos 

manifestantes, agindo judicialmente e contra todos os responsáveis e condenando-os pela 

prática de actos ilícitos e crimes violentos; pede ao Conselho e à Comissão que ofereça a 

assistência da União Europeia às autoridades arménias nessa investigação; 

3. Insta as autoridades arménias a levantarem o estado de emergência, o qual foi restringido 

por decreto da presidência, de10 de Março de 2008, a restaurarem a liberdade de 

informação e a adoptarem todas as medidas necessárias para assegurar o regresso à 

normalidade; incita as referidas autoridades, por outro lado, a ter em consideração e a 

remediar as insuficiências referidas no relatório oficial apresentado pelo provedor de 

justiça da República da Arménia; 

4. Pede às autoridades arménias que libertem os cidadãos detidos em razão do exercício do 

seu direito de reunião pacífica; 

5. Salienta que o Domínio Prioritário n.º 1 do plano de acção da PEV tem por objecto o 

reforço das estruturas democráticas e do Estado de direito; insta a Comissão, a esse 

respeito, a concentrar a sua assistência à Arménia na independência do poder judicial e na 

formação das forças de polícia e de segurança, e convida as autoridades arménias a 

executarem imediatamente todas as restantes recomendações da missão internacional de 

observação eleitoral; 

6. Apoia o Representante Especial da UE para o Cáucaso Meridional, Peter Semneby, nos 

seus esforços para facilitar o diálogo entre as forças políticas e procurar as vias de 

resolução da crise política na Arménia; acolhe favoravelmente a mediação do enviado 

especial da OSCE, o embaixador Heikki Talvitie, com uma grande experiência a respeito 

da região do Cáucaso Meridional, e exorta as autoridades arménias a cooperarem 

plenamente com a comunidade internacional para obter uma solução concertada; 

7. Deplora a recente morte na "linha de controlo" durante os confrontos entre as forças da 

Arménia e do Azerbaijão; insta ambas as partes a evitarem quaisquer novos actos de 

violência e a regressarem à mesa de negociações; 

8. Reafirma o compromisso claramente assumido pela UE de reforçar as suas relações com a 

Arménia e com os países do Cáucaso Meridional, nomeadamente mediante um maior 

desenvolvimento e consolidação da PEV; salienta, contudo, que o reforço da cooperação 

com a UE deve basear-se em progressos e reformas efectivos e tangíveis e num 

empenhamento incondicional em relação à democracia e ao Estado de direito; convida a 

Comissão a continuar a apoiar os esforços para o reforço da cultura política na Arménia, 

mediante um incremento do diálogo e a atenuação do elevado nível de tensão existente 

entre os partidos do governo e a oposição; 

9. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, 

aos parlamentos e governos dos Estados-Membros, ao Presidente e ao Parlamento da 

Arménia, à OSCE e ao Conselho da Europa. 

 

 


