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Zuidelijke Kaukasus  

Aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad betreffende het EU-beleid inzake 
de zuidelijke Kaukasus (2003/2225(INI)) 
Het Europees Parlement, 

– gezien de ontwerpaanbeveling aan de Raad, ingediend door Per Gahrton namens de 
Verts/ALE-Fractie, betreffende het EU-beleid inzake de zuidelijke Kaukasus 
(B5-0429/2003), 

– gezien het gemeenschappelijk optreden van de Raad van 7 juli 2003 met betrekking tot de 
benoeming van een speciale vertegenwoordiger van de EU voor de zuidelijke Kaukasus, 

– gelet op de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomsten met Armenië, Azerbeidzjan 
en Georgië, 

– gezien het EU-programma voor de preventie van gewelddadige conflicten, dat door de 
Europese Raad in Göteborg op 15 en 16 juni 2001 is goedgekeurd, 

– gezien het gemeenschappelijk optreden van de Raad van 25 juni 2003 met betrekking tot 
een bijdrage van de Europese Unie aan het proces voor een regeling van het conflict in 
Georgië/Zuid-Ossetië, 

– gezien de conclusies van 19 november 1999 van de OESO tijdens de Top van Istanboel, 

– gezien de recente parlements- en presidentsverkiezingen in Armenië en Azerbeidzjan, 

– gezien de veranderingen die zich in november 2003 in Georgië hebben voorgedaan 
(Rozenrevolutie), waardoor er thans een nieuwe president is, op 25 januari 2004 een 
regering werd gevormd en op 28 maart 2004 parlementsverkiezingen worden verwacht, 

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 20 november 2003 over de grotere Europese 
nabuurschap: een nieuw kader voor de betrekkingen met de oostelijke en zuidelijke 
buurlanden1, 

– gelet op de verklaring van de ministers van Buitenlandse Zaken tijdens hun bijeenkomst op 
26 januari 2004, waarbij de Commissie en de hoge vertegenwoordiger werd opgedragen te 
onderzoeken hoe Armenië, Azerbeidzjan en Georgië zouden kunnen worden opgenomen in 
het nieuwe "Uitgebreid Europa"-initiatief, 

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 18 januari 2001 over de door de Russische 
Federatie ten aanzien van Georgië ingestelde visumregeling2, 

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 11 maart 1999 over de ondersteuning van het 

                                                 
1  P5_TA(2003)0520. 
2  PB C 262 van 18.9.2001, blz. 259. 
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vredesproces in het Kaukasus-gebied1, 

– gezien het verslag d.d. 4 april 2003 van zijn ad hocdelegatie naar Abchazië/Georgië2, 

– gelet op de Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement van 9 
februari 2004 over de betrekkingen met Rusland (COM(2004) 106), 

– gelet op artikel 49, lid 3 en artikel 104 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie buitenlandse zaken, mensenrechten, 
gemeenschappelijke veiligheid en defensiebeleid en het advies van de Commissie industrie, 
externe handel, onderzoek en energie (A5-0052/2004), 

A. overwegende dat de landen van de zuidelijke Kaukasus (Armenië, Azerbeidzjan, Georgië) 
alle lid zijn van de Raad van Europa en de OVSE, hetgeen hun lotsverbondenheid met 
Europa onderstreept, 

B. overwegende dat de zuidelijke Kaukasus Europa verbindt met Centraal-Azië en in de 
toekomst een regio is die aan de uitgebreide EU zal grenzen; dat de landen van deze regio 
positief staan ten opzichte van een samenwerkingsverband met de EU dat voor beide 
partijen voordelen oplevert, 

C. overwegende dat deze landen vele malen hun Europese bestemming hebben onderstreept en 
blijk hebben gegeven van een grote belangstelling om de banden met de EU aan te halen ten 
einde op de lange termijn een aanvraag tot toetreding in te dienen; erop wijzend dat de 
hervatting van de regionale samenwerking als een wezenlijke stap in deze richting dient te 
worden beschouwd, 

D. overwegende dat jaren van oorlogen en verwarring zijn gevolgd door een periode van 
aanhoudende instabiliteit in de regio; overwegende dat tot dusverre slechts een beperkte 
vooruitgang is geboekt op weg naar staatsheropbouw, democratisering, bestendiging van de 
rechtsstaat, waarborging van de godsdienstvrijheid en economische hervormingen, en dat de 
regio nog steeds het risico loopt om in een neerwaartse spiraal van onveiligheid en 
conflicten terecht te komen waardoor een duurzame ontwikkeling wordt verhinderd en 
politieke hervormingen worden belemmerd, 

E. overwegende dat het voortduren van conflicten en spanningen tussen de drie betreffende 
landen nadere Europese ambities blokkeert, 

F. overwegende dat er verontrusting bestaat over het gebrek aan naleving van democratische 
waarden, de rechtsstaat en grondrechten in de regio en dat aanvullende bestuursrechtelijke 
en politieke hervormingen vereist zijn om het voortbestaan van de stabiliteit te waarborgen, 

G. overwegende dat de verkiezingen die in 2003 in de drie landen zijn gehouden, gekenmerkt 
werden door grootschalige onregelmatigheden, waardoor de waarnemers van OESO, de 
Raad van Europa en de EU  moesten vaststellen dat zij niet voldeden aan de internationale 
normen, 

H. overwegende dat de op 4 januari 2004 in Georgië gehouden presidentsverkiezingen, die 
                                                 
1  PB C 175 van 21.6.1999, blz. 251. 
2  PE 331.196. 



 
A5-0052/2004 - Rapporteur: Per Gahrton 05/02/2004/ 3 

volgens internationale waarnemers een verbetering betekenden ten opzichte van voorgaande 
verkiezingen, hebben aangetoond dat de nieuwe leiding van het land de democratie hoog in 
het vaandel voert, 

I. overwegende dat uit de recente gebeurtenissen andermaal is gebleken hoe broos de 
Georgische instellingen zijn en hoe dringend een programma vereist is ter om de democratie 
te consolideren en om een begin te kunnen maken met het proces van verzoening tussen alle 
partijen in de Georgische samenleving, 

J. overwegende dat de voorwaarden moeten worden geschapen die leiden tot duurzame 
stabiliteit in de zuidelijke Kaukasus en die de economische ontwikkeling en 
grensoverschrijdende samenwerking vaart geven, en dat deze opgave niet kan worden 
uitgevoerd zonder omvangrijke internationale politieke, diplomatieke en economische 
steun, 

K. overwegende dat de huidige impasse in de vredesprocessen in Abchazië, Zuid-Ossetië en 
Nagorno-Karabach de belangrijkste belemmering vormt voor de hervatting van de dialoog 
en de ontwikkeling van een daadwerkelijke regionale samenwerking,  

L. overwegende dat Rusland in alle drie de conflictgebieden een beslissende bijdrage kan 
leveren tot het streven naar een vreedzame en duurzame oplossing overwegende; dat de 
stabilisatie van de Kaukasus niet kan worden verwezenlijkt tenzij met politieke middelen 
een eind wordt gemaakt aan met name de oorlog in Tsjetsjenië, 

M. overwegende dat de EU tijdens de op 1 en 2 december 2003 te Maastricht gehouden elfde 
bijeenkomst van de ministerraad van de OESO nogmaals heeft gewezen op de noodzaak dat 
de partijen spoedig overeenstemming bereiken over de duur en voorwaarden voor het 
functioneren van de Russische militaire bases op het grondgebied van Georgië, 

N. overwegende dat de conflicten in de regio honderdduizenden mensen van huis en haard 
hebben verdreven en dat niet iedereen van hen de status van vluchteling of in eigen land 
ontheemde heeft gekregen; overwegende dat velen dringend behoefte hebben aan hulp om 
in hun basisbehoeften te voorzien, alsmede in de noodzaak toegang te krijgen tot onderwijs 
voor hun kinderen in de moedertaal; 

O. overwegende dat de humanitaire steun van de EU aan de regio in de afgelopen jaren 
aanzienlijk is afgenomen, ondanks de aanhoudende behoeften aan voedsel, gezondheidszorg 
en basisproducten voor de in eigen land ontheemden en vluchtelingen, alsmede voor de 
bewoners van gebieden waar onmiddellijke spanning heerst; overwegende dat in 2002 geen 
humanitaire steun is verleend aan de in eigen land ontheemden en vluchtelingen, 

P. overwegende dat de sluiting van de kerncentrale van Medzamor, die zich in een 
aardbevingsgebied in Armenië bevindt, uiterst gevoelig ligt omdat er een tekort aan 
elektriciteit is en omdat er allereerst behoefte aan alternatieve energievoorziening is; 
overwegende dat een doelmatige regionale energiemarkt moet worden opgezet, dat de 
doelmatigheid van de koppelnetten voor elektriciteit moet worden verbeterd, en dat een 
beleid voor energiebesparing noodzakelijk is, 

Q. overwegende dat de zuidelijke Kaukasus door zijn geografische positie een belangrijkere rol 
kan spelen bij de verhoging van de internationale veiligheid; dat de landen van de zuidelijke 
Kaukasus, indien het gebied daarentegen buiten de zich ontwikkelende netwerken van 
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onderlinge afhankelijkheid en samenwerking wordt gelaten, in hogere mate blootstaan aan 
het gevaar de instabiliteit uit aangrenzende regio's te importeren, 

R. overwegende dat de EU aanzienlijke bijstand aan de landen in de zuidelijke Kaukasus biedt 
in de vorm van steun voor de tenuitvoerlegging van omvangrijke vervoers-, energie- en 
telecommunicatieprojecten, alsmede bijstand voor structurele hervormingen; helaas 
overwegende dat zij nog geen groots opgezette strategie heeft opgesteld zodat deze drie 
landen tot op heden nog steeds uitgesloten zijn van het initiatief "Uitgebreid Europa - nieuw 
nabuurschap", 

S. overwegende dat de regio in het komende decennium steeds belangrijker zal worden voor 
de energievoorziening van de EU, de grootste importeur van olie en gas ter wereld, 

T. overwegende dat de hulpprogramma's INOGATE en TRACECA van wezenlijk belang zijn 
voor de stimulering van de economische samenwerking met en tussen de staten van de 
zuidelijke Kaukasus, 

U. overwegende de internationale maatschappelijke organisaties kritiek leveren op de 
geprojecteerde aardoliepijpleiding Bakoe-Tiflis-Ceyhan, 

V. overwegende dat regionale samenwerkingsvormen, zoals GUUAM (Georgië, Oekraïne, 
Uzbekistan, Azerbeidzjan., Moldavië) en BSEC (Economische samenwerking van de 
Zwarte Zee), de enige organisatie in het kader waarvan de drie landen Georgië, Armenië en 
Azerbeidzjan regelmatig bijeen komen en contacten uitwisselen, vorm krijgen maar dat 
landen die hierbij betrokken zouden kunnen worden, worden uitgesloten ten gevolge van de 
huidige conflicten; dat de EU manieren dient te vinden om deze vormen van regionale 
samenwerking naar behoren te steunen, 

W. overwegende dat de EU over een groot potentieel beschikt om als burgerlijke macht een 
constructieve rol in de regio te vervullen, aangezien zij ervaring heeft in het succesvol 
toepassen van economische stimulansen samen met politieke en diplomatieke initiatieven, 
en een actor is met de capaciteit verantwoordelijkheid te delen met andere belangrijke 
internationale actoren bij de bevordering van de vrede en veiligheid in de regio, 

X. overwegende dat de EU een grotere rol in de zuidelijke Kaukasus moet vervullen, met name 
op het gebied van de oplossing van conflicten, politieke en economische hervormingen en 
interregionale samenwerking, 

1. beveelt de Raad het volgende aan: 

– een aantal minimumvereisten te stellen waaraan de landen in de zuidelijke Kaukasus 
moeten voldoen om in het beleidskader  "uitgebreid Europa - nieuw nabuurschap"te 
worden opgenomen, de inspanningen van de EU voor vrede en stabiliteit in de regio te 
vergroten door het verlenen van sterkere stimulansen voor de hervorming en de 
samenwerking tussen de conflictpartijen; een grotere inzet van de EU in de regio zou 
moeten zijn gebaseerd op bereidheid om op te treden als bemiddelaar in conflicten en 
bevorderaar van hervormingen; bijstand en intensievere samenwerking van de EU zou 
duidelijk moeten worden gekoppeld aan vooruitgang op cruciale gebieden zoals 
conflictoplossing, eerbiediging van grondrechten, de rechtsstaat en democratische 
waarden, en vooruitgang die aan duidelijke maatstaven af te meten is; 
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– het veelbelovende optimisme in Georgië door middel van democratiseringsprogramma's 
te steunen; 

– de Commissie te verzoeken de steunprogramma's van de EU uit te breiden; met Turkije 
een dialoog te voeren over het beleid en optreden van dit land en van de EU in de regio; 

– in dit verband Turkije ertoe aan te sporen zich volledig in te zetten voor zijn status van 
kandidaatland en de nodige stappen te nemen om betrekkingen van goed nabuurschap 
met de omringende landen aan te knopen, door bijzonder aandacht te besteden aan het 
intrekken van de handelsbeperkingen en de geleidelijke heropening van de landgrens 
met Armenië; het Europees Parlement herhaalt zijn standpunt zoals dat uiting komt in 
zijn resolutie van 18 juni 1987 over een politieke oplossing van de Armeense kwestie; 
doet een beroep op Turkije en Armenië om een goed nabuurschap te bevorderen om de 
spanning af te bouwen en doet een beroep op Turkse en Armeense intellectuelen, sociale 
organisaties en NGO's om een dialoog met elkaar aan te gaan om zich over de tragische 
ervaringen van het verleden heen te zetten; 

– de door het Europees Parlement gewenste benoeming van een speciale 
vertegenwoordiger van de EU voor de zuidelijke Kaukasus concreet in te vullen door 
hem alle nodige middelen ter beschikking te stellen om zijn optreden doelmatig en 
zichtbaar te maken en om hem in staat te stellen zowel bij te dragen tot de omzetting 
van de politieke doelen van de EU in de regio als tot het dichter bij elkaar brengen van 
het beleid van de drie staten in de regio met het doel hun gezamenlijke problemen 
vanuit een gemeenschappelijk standpunt te benaderen; 

– het Europees Parlement via de speciale vertegenwoordiger van de EU regelmatig op de 
hoogte te houden van zijn werkzaamheden en van de ontwikkelingen in de regio; ook 
zijn periodieke verslagen en het uitvoerige schriftelijke verslag aan het einde van zijn 
mandaat, hetgeen als vereiste in het gemeenschappelijk optreden wordt vermeld, moeten 
aan het Europees Parlement worden voorgelegd; 

– lidstaten die betrokken zijn bij de oplossing van geschillen in de regio met klem te 
verzoeken actief met de speciale vertegenwoordiger van de EU samen te werken; 

– de regio van de zuidelijke Kaukasus een precies omschreven status te verlenen in het 
beleidskader "uitgebreid Europa - nieuw nabuurschap", volgens het principe dat nieuwe 
breuklijnen in Europa moeten worden vermeden, en de landen in de regio aan te zetten 
tot politieke en economische hervormingen, waarbij tegelijkertijd de wens van de EU 
wordt bevestigd om een grotere rol te spelen in de politiek en de conflictoplossing in de 
regio;  

– desalniettemin te overwegen dat de toenadering tussen de EU en de landen van de 
zuidelijke Kaukasus die lid zijn van de Raad van Europa en wier oriëntatie op Europa 
op lange termijn veelvuldig is erkend, verder gaat dan uitsluitend de oplossing van 
geschillen, maar de totstandbrenging mogelijk maakt van een democratische zone van 
stabiliteit, welvaart en betrekkingen van goed nabuurschap; 

– het beginsel van samenwerking in de regio en met de EU te handhaven als hoofddoel in 
het kader van het opzetten van betrekkingen met de zuidelijke Kaukasus en de 
buurlanden en het bevorderen van de intraregionale samenwerking; 
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– ervoor te zorgen dat de hervorming van de financiële protocollen er niet toe leidt dat 
dringend noodzakelijke steun en assistentie uitblijven; 

– de Commissie te verzoeken het door het UNDP beheerde drugsbestrijdingsprogramma 
voor de zuidelijke Kaukasus te blijven steunen, daar dit van grote betekenis is voor de 
sociale, economische en politieke stabiliteit van de zuidelijke Kaukasus; 

– de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) en de Verenigde 
Naties volledig te steunen bij hun pogingen de regionale geschillen, die in een impasse 
zijn geraakt, op te lossen; de bereidheid van de Europese Unie toe te zeggen om bij het 
zoeken naar vreedzame oplossingen als bemiddelaar op te treden;  

– in dit verband alle landen in de regio te verzoeken de pogingen de drie staten nader tot 
elkaar te brengen niet te blokkeren door de oplossing van het geschil in Nagorno-
Karabach als voorwaarde te stellen; 

– samen met de Commissie ervoor te zorgen dat alle beschikbare communautaire 
middelen voor conflictpreventie ten volle worden benut, met de nadruk op humanitaire 
hulp voor in eigen land ontheemden en vluchtelingen, opruiming van mijnen, 
voedselveiligheid, watervoorziening en het milieu, waarbij echter de kopiëring van de 
bestaande internationale instrumenten voor conflictoplossing en toenadering moet 
worden voorkomen; het Europees Parlement onderstreept dat de huidige 
overeenkomsten en verplichtingen met betrekking tot conflictgebieden en 
veiligheidsregelingen moeten worden nagekomen; 

– het vraagstuk van de drie vredesprocessen in de zuidelijke Kaukasus en de toekomst van 
de regio deel te laten uitmaken van de ontwikkeling van het partnerschap EU-Rusland 
ten einde de nodige stootkracht te creëren om de huidige impasse te doorbreken en 
Rusland te betrekken bij een langetermijnbeleid van conflictbeheersing; het Europees 
Parlement verwerpt de recente verklaringen van de Russische president Poetin en de 
minister van Buitenlandse Zaken Ivanov dat Rusland zich het recht voorbehoudt om 
preventieve aanvallen in nabuurlanden uit te voeren, wanneer er gevaar dreigt; 

– de Russische Federatie ertoe aan te sporen de verbintenissen na te komen die zij tijdens 
de OVSE-top in Istanboel is aangegaan inzake de vermindering en terugtrekking van de 
Russische strijdkrachten uit Georgisch grondgebied, en er nota van te nemen dat de 
instemming van het gastland vereist is voor de aanwezigheid van buitenlandse militaire 
bases op het zijn grondgebied; het Europees Parlement wijst de regering van Georgië op 
de noodzaak onverwijld maatregelen te nemen om de sociale en economische gevolgen 
van de opheffing van de Russische militaire bases aan te pakken; 

– met de Commissie de democratieprogramma's voor de regio in het kader van TACIS uit 
te breiden, met name wat betreft de bestendiging van de democratische instellingen, de 
ontwikkeling en uitbreiding van het maatschappelijk middenveld en steun aan 
onafhankelijke media; 

– de Azerbeidjaanse autoriteiten op de hoogte te stellen van zijn verontrusting over de 
situatie van de mensenrechten en de vrijheid van de media in het land; de 
Azerbeidjaanse regering en de bevoegde instanties van Azerbeidzjan met name te 
verzoeken een volledig, openbaar en diepgaand onderzoek in te stellen naar de 
gebeurtenissen die volgden op de presidentsverkiezingen van 15 oktober 2003; 
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– het voorstel van het Europees Parlement op te volgen om een stabiliteitspact voor de 
zuidelijke Kaukasus te ontwikkelen, waarbij lering moet worden getrokken uit het 
stabiliteitspact voor Zuidoost-Europa; een dergelijk pact moet de buurlanden en andere 
belangrijke actoren in de regio omvatten en de gebieden die zich wensen af te scheiden 
moeten op een passende manier bij het pact betrokken worden; 

– in het kader van het voorgestelde stabiliteitspact economische samenwerking te 
stimuleren op het gebied van de verlaging van handelsbelemmeringen, het opzetten van 
energie-, vervoers- en communicatienetwerken, een vrijer verkeer van personen, 
verbeterd grensbeheer, maatregelen ter bestrijding van de grensoverschrijdende misdaad 
en samenwerking op milieugebied; het Europees Parlement is van mening dat 
vooruitgang in deze sectoren en in rechtstreeks verband met veiligheid een onderling 
versterkend effect zou kunnen hebben; 

– de Commissie te verzoeken om jumelageprogramma's tussen Nagorno-Karabach, Zuid-
Ossetië en Abchazië enerzijds en regio's met een speciale status in de EU-landen 
anderzijds op te zetten ten einde ervaringen uit te wisselen en concrete oplossingen te 
vinden met eerbiediging van het beginsel van territoriale onschendbaarheid van de 
betrokken landen en het recht op zelfbestuur voor minderheden; 

– de ontwikkelingen in Georgië samen met de Commissie op de voet te volgen, aan de 
autoriteiten alle noodzakelijke financiële en technische steun te bieden om de 
instellingen te schragen, te stabiliseren en opnieuw op te bouwen, een strategie te 
bepalen voor hervormingen en de aanstaande verkiezingen voor te bereiden, met name 
de nieuwe parlementsverkiezingen van dit voorjaar; 

– de drie landen Armenië, Azerbeidzjan en Georgië waar investeringen noodzakelijk zijn 
voor hun ontwikkeling te vragen, een stevig en doorzichtig wettelijk kader op te zetten 
ter waarborging van dit soort investeringen en dergelijke initiatieven van hun zijde ten 
volle te steunen; 

– erop toe te zien dat de Europese Investeringsbank eveneens aan de landen van de 
zuidelijke Kaukasus kredieten verstrekt, met name ten behoeve van projecten ter 
ondersteuning van het midden- en kleinbedrijf, en van duurzame 
infrastructuurprojecten; 

– de Commissie te verzoeken voorrang te geven aan de uitbreiding van de programma's 
die studenten uit de drie landen van de zuidelijke Kaukasus in staat stellen zich in te 
schrijven aan universiteiten en hogescholen van de Europese Unie; 

– een aantal specifieke instrumenten op te zetten voor culturele en wetenschappelijke 
samenwerking met de landen van de zuidelijke Kaukasus in het kader van de met deze 
landen gesloten partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst; is derhalve van mening 
dat deelname van de Unie in het Armeense CANDEL synchotronproject, bij wijze van 
voorbeeld een teken van aanmoediging zou zijn voor dit project, dat met name relevant 
was voor de Europese teams van wetenschappers; 

– volledig rekening te houden met het belang van voortgezette steun van de EU aan het 
herstel van de energie-, vervoers- en telecommunicatienetwerken in de regio; 

– financiële steun te overwegen voor de ontwikkeling van het systeem voor 
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energievoorziening in de regio, in het bijzonder in Armenië en Georgië, rekening 
houdend met het EU-beleid ten aanzien van de kernreactoren van het sovjettype in 
Litouwen, Slowakije en Bulgarije, met name wat betreft de kerncentrale van Medzamor; 

– volledig rekening te houden met het strategische belang van de pijpleiding Bakoe-Tiflis-
Ceyhan; er bij de betrokken landen op aan te dringen op dit project de normen toe te 
passen van de Richtlijn 85/537/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de 
milieu-effectenbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten1 inzake 
milieueffectrapportage en voorts te voorkomen dat er maatregelen worden genomen die 
de voorwaarden zouden kunnen scheppen voor extra instabiliteit en onveiligheid in de 
regio; het Europees Parlement wijst erop dat bij de aanleg van de pijpleiding bijzondere 
aandacht moet worden geschonken aan maatregelen voor de veiligheid en de bestrijding 
van het terrorisme; 

– de landen uit de regio te verzoeken een open samenwerking te bevorderen door geen 
van deze landen uit te sluiten van het gebruik van de energiereserves en de trajecten van 
de pijpleidingen, ten einde op doelmatige wijze bij te dragen tot het herstel van de  
stabiliteit in de regio; 

– de Commissie en de lidstaten te verzoeken zich met betrekking tot het transport van 
aardolie ervoor in te zetten dat vanuit havens aan de Kaspische Zee en de Zwarte Zee 
geen enkelwandige tankers worden gebruikt op de wateren aldaar en dat de in december 
overeengekomen wijziging van het MARPOL-verdrag, met als doel de invoering van 
een overgangsperiode tot 2010, nog wordt aangescherpt, bijvoorbeeld doordat de 
lidstaten bij de IMO voorstellen de Kaspische Zee en de Zwarte Zee aan te wijzen als 
bijzonder kwetsbare gebieden; 

– de ontwikkeling en stabiliteit van Armenië, Azerbeidzjan en Georgië te schragen en zich 
niet te mengen in geschillen om het belang van de olie in de regio; 

– kennis te geven van de verontrusting naar aanleiding van het besluit dat de Russische 
Federatie onlangs zonder raadpleging van de Georgische autoriteiten heeft genomen, 
namelijk om voor de burgers van Adzjarië de versnelde visumregeling in te voeren, en 
van de recente maatregelen om de procedure ter verkrijging van het Russische 
staatsburgerschap voor de burgers van Abchazië en Adzjarië te versnellen; 

– een algemene oplossing van het vluchtelingenprobleem tot stand te brengen, aangezien 
alle staten uit de regio hiermee te maken hebben; erop te wijzen dat ofschoon de 
terugkeer van vluchtelingen wel onderdeel van onderhandelingsafspraken moet 
uitmaken, de vluchtelingen en ontheemden niet als werktuigen in een conflict mogen 
worden gebruikt; de betrokken landen aan te bevelen om het leed van de ontheemden 
niet uit te buiten, maar alle inspanningen te doen om hun fysieke veiligheid en 
geborgenheid te bieden; 

– eraan vast te houden dat de ontheemde bevolking onder geen enkele omstandigheid als 
argument voor politieke doeleinden mag worden gebruikt en dat duurzame oplossingen, 
waaronder ook integratie voor degenen die wensen te integreren, onverwijld, in 
volledige samenwerking met de internationale gemeenschap, moeten worden uitgewerkt 
en uitgevoerd; 
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– grote voorrang te verlenen aan het scheppen van de nodige voorwaarden voor een 
veilige en waardige terugkeer van in eigen land ontheemden en vluchtelingen naar het 
Gali-district in Abchazië; te onderstrepen dat alle betrokken partijen moeten 
samenwerken om een en ander mogelijk te maken; 

– door meerdere voorzitters geleide programma's op te zetten voor samenwerking met de 
landen van de zuidelijke Kaukasus op het gebied van Justitie en Binnenlandse Zaken, 
waarbij de nadruk valt op de bestrijding van terrorisme, georganiseerde misdaad, 
illegale drugshandel, handel in vuistwapens, ontvoeringen en andere misdadige 
activiteiten die ernstige destabiliserende gevolgen hebben en die leiden tot onveiligheid 
en verzwakking van de staat en de maatschappelijke structuren; 

– steunverlening door afzonderlijke lidstaten positief te benaderen op gebieden zoals 
verbetering van grenscontroles, belastinginning, douane en bestrijding van corruptie en 
terrorisme; het Europees Parlement is van mening dat de toetredingslanden die kort 
geleden zelf ervaring hebben opgedaan met de overgang naar democratie en een 
werkende markteconomie bijzonder waardevolle steun en advies kunnen bieden en 
dringt erop aan dat dit potentieel wordt gestructureerd; 

– de landen van de zuidelijke Kaukasus ervan te doordringen dat de flexibele 
mechanismen van het protocol van Kyoto hen kunnen helpen om investeringen en 
moderniseringen tot stand te brengen; 

– de drie republieken van de zuidelijke Kaukasus, met name Azerbeidzjan en Georgië die 
wederzijdse bilaterale onschendbaarheidsovereenkomsten hebben gesloten met de VS er 
andermaal op te wijzen dat steun voor het Internationaal Strafhof een belangrijk deel 
vormt van de samenwerking met de EU; 

2. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en - ter informatie - 
aan de Commissie, de VN, de OVSE en de Raad van Europa, alsmede aan de regeringen en 
parlementen van Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Rusland, Turkije en Iran. 
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