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Cáucaso Meridional  

Recomendação do Parlamento Europeu ao Conselho referente à política da União 
Europeia em relação ao Cáucaso Meridional (2003/2225(INI)) 

O Parlamento Europeu, 

− Tendo em conta a proposta de recomendação ao Conselho apresentada por Per Gahrton, 
em nome do Grupo Verts/ALE, referente à política da União Europeia em relação ao 
Cáucaso Meridional (B5-0429/2003), 

− Tendo em conta a acção comum do Conselho de 7 de Julho de 2003 relativa à designação 
de um Representante Especial da UE para o Cáucaso Meridional, 

− Tendo em conta os acordos de parceria e cooperação celebrados com a Arménia, o 
Azerbaijão e a Geórgia, 

− Tendo em conta o programa da União Europeia para a prevenção de conflitos violentos, 
subscrito pelo Conselho Europeu de Gotemburgo em 15 e 16 de Junho de 2001, 

− Tendo em conta a acção comum do Conselho de 25 de Junho de 2003 relativa à 
contribuição da União Europeia para o processo de resolução do conflito entre a Geórgia e 
a Ossécia do Sul, 

− Tendo em conta as conclusões da Cimeira de Istambul da OSCE de 19 de Novembro 
de 1999, 

− Tendo em conta as recentes eleições legislativas e presidenciais realizadas na Arménia e 
no Azerbaijão, 

− Tendo em conta as mudanças ocorridas em Novembro de 2003 na Geórgia ("Revolução 
das Rosas"), com um novo Presidente, a formação de um governo em 25 de Janeiro de 
2004 e a perspectiva de eleições legislativas em 28 de Março de 2004, 

− Tendo em conta a sua resolução de 20 de Novembro de 2003 sobre a Europa alargada e os 
países vizinhos: um novo enquadramento para as relações com os nossos vizinhos orientais 
e meridionais1, 

− Tendo em conta a declaração adoptada na reunião dos Ministros dos Negócios Estrangeiros 
da UE, de 26 de Janeiro de 2004, incumbindo a Comissão e o Alto Representante de 
examinar o modo como a Arménia, o Azerbaijão e a Geórgia podem ser incluídos na nova 
iniciativa "Europa alargada - novos países vizinhos", 

− Tendo em conta a sua resolução de 18 de Janeiro de 2001 sobre o regime de vistos imposto 
pela Federação Russa à Geórgia2, 

− Tendo em conta a sua resolução de 11 de Março de 1999 sobre o apoio ao processo de paz 
na região do Cáucaso3, 
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− Tendo em conta o relatório de 4 de Abril de 2003 da sua delegação ad hoc para a 
Abcásia/Geórgia1, 

− Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu, de 9 
de Fevereiro de 2004, sobre as relações com a Rússia (COM(2004) 106), 

− Tendo em conta o nº 3 do artigo 49º e o artigo 104º do seu Regimento, 

− Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Externos, dos Direitos do Homem, 
da Segurança Comum e da Política de Defesa e o parecer da Comissão da Indústria, do 
Comércio Externo, da Investigação e da Energia (A5-0052/2004), 

A. Considerando que todos os países do Cáucaso Meridional (Arménia, Azerbaijão e Geórgia) 
são membros do Conselho da Europa e da OSCE, o que acentua o destino comum que 
partilham com a Europa, 

B. Considerando que a região do Cáucaso Meridional liga a Europa à Ásia Central e será no 
futuro vizinha da UE alargada, e que os países da região são favoráveis à criação de uma 
parceria com a UE que seja benéfica para as duas partes, 

C. Considerando que esses países realçaram em várias ocasiões a sua vocação europeia, 
demonstrando um profundo interesse numa maior aproximação à UE, tendo em vista a 
apresentação, a longo prazo, de um pedido de adesão; salientando que o relançamento da 
cooperação regional deve ser considerado um passo essencial neste sentido, 

D. Considerando que, na sequência de vários anos de guerra e de caos, se registou um período 
de contínua instabilidade na região; considerando que, até hoje, os progressos realizados no 
que respeita à reconstrução do Estado, à democratização, à consolidação do Estado de 
Direito, à garantia da liberdade religiosa e à reforma económica foram limitados, e que a 
região continua a correr o risco de se ver envolvida numa espiral de insegurança e de 
conflito, o que obsta ao desenvolvimento sustentável e dificulta as reformas políticas, 

E. Considerando que a continuação dos conflitos e tensões entre os três países em questão 
bloqueia quaisquer novas ambições europeias, 

F. Considerando a inquietação suscitada pelo desrespeito dos valores democráticos, do Estado 
de Direito e dos direitos fundamentais na região e a necessidade de reformas 
administrativas e políticas suplementares, a fim de garantir uma maior estabilidade, 

G. Considerando que as eleições realizadas em 2003 nos três países foram marcadas por 
numerosas irregularidades, o que levou a OSCE, o Conselho da Europa e os observadores 
da UE a declararem que não se processaram de acordo com as normas internacionais, 

H. Considerando as eleições presidenciais na Geórgia, realizadas em 4 de Janeiro de 2004, 
que, segundo os observadores internacionais, representam um progresso relativamente às 
eleições anteriormente organizadas, demonstram o empenhamento dos novos dirigentes do 
país a favor da democracia, 

I. Considerando que os acontecimentos recentes demonstraram uma vez mais a fragilidade 
das instituições da Geórgia e a urgência de um plano de consolidação da democracia e da 
instauração de um processo de reconciliação entre as diversas partes da sociedade da 
Geórgia, 

                                                 
1 PE 331.196. 



J. Considerando que é necessário criar condições propícias a uma estabilidade duradoura da 
democracia na região do Cáucaso Meridional e conferir um impulso ao desenvolvimento 
económico e à cooperação transfronteiriça, e que esta tarefa não pode ser realizada sem 
uma ajuda internacional importante no plano político, diplomático e económico, 

K. Considerando que o actual impasse nos processos de paz na Abcásia, na Ossécia do Sul e 
no Nagorno Karabach constitui o principal obstáculo ao reatamento do diálogo e ao 
desenvolvimento de uma autêntica cooperação regional, 

L. Considerando que, em cada uma dessas três zonas de conflito, a contribuição da Rússia 
pode ser decisiva para a tentativa de obtenção de um acordo pacífico e duradouro; 
considerando, em particular, que sem uma solução política da guerra na Chechénia não 
será possível a estabilização do Cáucaso, 

M. Considerando que, na 11ª reunião do Conselho de Ministros da OSCE, realizada em 1 e 2 
de Dezembro de 2003 em Maastricht, a UE reafirmou a necessidade de as partes chegarem 
rapidamente a um acordo sobre a duração e as modalidades de funcionamento das bases 
militares russas instaladas no território da Geórgia, 

N. Considerando que os conflitos registados na região ocasionaram a partida de centenas de 
milhares de pessoas das suas casas e que nem a todas elas foi concedido o estatuto de 
refugiado ou de pessoas deslocadas internamente (PDI); considerando que muitas dessas 
pessoas carecem urgentemente de assistência para poderem assegurar a satisfação das suas 
necessidades básicas, bem como o indispensável acesso das crianças à educação na sua 
língua materna, 

O. Considerando que, nos últimos anos, se verificou uma significativa redução da ajuda 
humanitária concedida pela UE a esta região, apesar de continuar a haver necessidade de 
alimentos, cuidados de saúde e produtos básicos para as PDI e os refugiados, bem como 
para os habitantes de zonas de tensão imediata; que, em 2002, não foi fornecida qualquer 
ajuda humanitária às PDI e aos refugiados do Azerbaijão, 

P. Considerando que a questão do encerramento da central nuclear de Medzamor, situada 
numa zona da Arménia sujeita a terramotos, é particularmente sensível devido às carências 
de electricidade e devido à necessidade de um desenvolvimento prévio de fontes de energia 
alternativas; salientando a necessidade de desenvolver um mercado regional de energia 
eficaz, melhorar a eficiência da rede de electricidade e pôr em prática uma política de 
economia de energia, 

Q. Considerando que, devido à sua situação geográfica, o Cáucaso Meridional pode 
desempenhar um papel cada vez mais importante no reforço da segurança internacional; 
considerando que o risco de instabilidade, importada das regiões vizinhas, poderá aumentar 
nos Estados do Cáucaso Meridional se estes forem deixados à margem das redes de 
interdependência e de cooperação, 

R. Considerando que a UE presta uma assistência significativa aos países do Cáucaso 
Meridional, sob a forma de ajudas para a execução de projectos importantes nos domínios 
dos transportes, da energia e das telecomunicações, para além de assistência às reformas 
estruturais; lamentando que a UE ainda não tenha desenvolvido uma estratégia ambiciosa, 
o que faz com que estes três países continuem excluídos da iniciativa "Europa alargada - 
novos países vizinhos", 



S. Considerando que na próxima década a região terá uma importância cada vez maior em 
termos de abastecimento de energia à União Europeia, que é o maior importador mundial 
de gás e petróleo, 

T. Considerando que os programas de ajuda INOGATE e TRACECA se revestem de uma 
importância fundamental para a promoção do desenvolvimento da cooperação económica 
com e entre os Estados do Cáucaso Meridional,  

U. Considerando as críticas da sociedade civil internacional em relação ao projecto de 
oleoduto Baku-Tblisi-Ceyhan,  

V. Considerando que estão a ser constituídas formas de cooperação regional, como a união 
GUUAM (Geórgia, Ucrânia, Uzbequistão, Azerbaijão, Moldávia) e a organização BSEC 
(Cooperação Económica do Mar Negro), que é a única organização no âmbito da qual a 
Geórgia, a Arménia e o Azerbaijão se reúnem regularmente e estabelecem contactos, mas 
realçando que alguns países dotados do potencial para participar nessa cooperação têm sido 
excluídos da mesma, em razão dos conflitos existentes; considerando que a UE tem de 
encontrar meios de apoiar adequadamente estas formas de cooperação regional, 

W. Considerando que a UE tem um grande potencial para desempenhar um papel construtivo 
na região, enquanto potência civil, possuindo experiência na utilização bem sucedida de 
incentivos económicos associados a iniciativas políticas e diplomáticas, bem como 
enquanto agente dotado de capacidade para partilhar responsabilidades com outros 
importantes agentes internacionais, tendo em vista a promoção da paz e da segurança na 
região, 

X. Considerando que a UE deve desempenhar um papel mais importante no Cáucaso 
Meridional, sobretudo no que se refere à resolução de conflitos, à reforma política e 
económica e à cooperação intra-regional, 

1. Recomenda ao Conselho que: 

− estabeleça um conjunto de requisitos mínimos iniciais que os países do Cáucaso 
Meridional deverão respeitar para serem incluídos nas políticas previstas na 
iniciativa "Europa alargada - novos países vizinhos"; aumente os esforços da UE a 
favor da paz e da estabilidade na região mediante a criação de maiores incentivos à 
reforma e à cooperação entre as partes em conflito; o empenho acrescido da UE na 
região se baseie na sua vontade de agir como mediador de conflitos e de promotor de 
reformas; a assistência da UE e o reforço da sua cooperação sejam claramente 
associados aos progressos - medidos segundo critérios bem definidos - em domínios 
cruciais, como a resolução de conflitos, o respeito dos direitos fundamentais, o 
Estado de Direito e os valores democráticos; 

− apoie o auspicioso desenvolvimento da Geórgia através de programas de 
democratização; 

− solicite à Comissão que incremente os programas de assistência da UE; instaure o 
diálogo com a Turquia sobre as suas políticas e as políticas da UE, bem como sobre 
acções em relação à região; 

− inste a Turquia, neste contexto, a respeitar plenamente os compromissos decorrentes 
do seu estatuto de candidato e a tomar as medidas necessárias para estabelecer 
relações de boa vizinhança com os países da região, em particular no que se refere à 
abolição das restrições comerciais e à gradual reabertura das fronteiras terrestres com 
a Arménia; o Parlamento Europeu reitera a posição que assumiu na sua resolução de 



18 de Junho de 1987 sobre uma solução política para a questão arménia, solicita à 
Turquia e à Arménia que promovam relações de boa vizinhança para desanuviar a 
tensão e insta os académicos, as organizações sociais e as ONG da Turquia e da 
Arménia a encetarem um diálogo para ultrapassar as trágicas experiências do 
passado; 

− dê seguimento à designação de um Representante Especial da UE para o Cáucaso 
Meridional, solicitada pelo Parlamento Europeu, dotando-o de todos os recursos 
necessários para tornar a sua acção eficaz e visível e para lhe permitir contribuir 
tanto para a realização dos objectivos políticos da UE na região como para a 
aproximação das políticas dos três Estados, tendo em vista o desenvolvimento de 
uma abordagem comum para os seus problemas comuns;  

− mantenha o Parlamento Europeu informado, através do Representante Especial da 
UE, sobre a situação na região e sobre o trabalho deste último; tanto os relatórios 
elaborados periodicamente pelo Representante Especial como o relatório global a 
elaborar no final da missão, que constituem um requisito da acção comum, devem ser 
apresentados também ao Parlamento Europeu; 

− inste os Estados-Membros envolvidos na resolução de conflitos na região a cooperar 
activamente com o Representante Especial da UE; 

− conferira à região do Cáucaso Meridional um estatuto definido no âmbito da política 
relativa à Europa alargada e à nova vizinhança, em conformidade com o princípio 
segundo o qual há que evitar a criação de novas linhas divisórias na Europa, de modo 
a estimular os países da região a prosseguirem as suas reformas políticas e 
económicas, confirmando simultaneamente o propósito da UE de desempenhar na 
região um papel mais importante sob o ponto de vista político e no que respeita à 
resolução de conflitos; 

− tenha em conta, independentemente das preocupações suscitadas pela resolução dos 
conflitos, o facto de que o estreitamento das relações entre a UE e os países do 
Cáucaso Meridional, que são membros do Conselho da Europa e cuja vocação 
europeia a longo prazo foi reafirmada em diversas ocasiões, tornará possível a 
criação de uma zona democrática de estabilidade, prosperidade e boa vizinhança; 

− mantenha o princípio da cooperação, tanto na região como na União Europeia, entre 
os objectivos fundamentais do desenvolvimento das relações com a região do 
Cáucaso Meridional e os países vizinhos e da promoção da cooperação 
intra-regional; 

− assegure que a reforma dos protocolos financeiros não impeça a não prestação da 
ajuda e do apoio urgentemente necessários; 

− convide a Comissão a dar um maior apoio ao programa anti-droga do Cáucaso 
Meridional gerido pelo PNUD, que se reveste de uma importância fundamental para 
a estabilidade socioeconómica e política da região; 

− apoie plenamente os esforços da OSCE e das Nações Unidas no sentido de resolver 
os conflitos regionais actualmente em situação de impasse; leve a União Europeia a 
assumir o compromisso de agir como mediador na procura de soluções pacíficas; 

− apele a todos os países da região para que não bloqueiem os esforços de aproximação 
dos três Estados, exigindo, como condição prévia, a resolução do conflito do 
Nagorno-Karabakh; 



− assegure, juntamente com a Comissão, uma plena utilização dos instrumentos 
comunitários destinados à prevenção de conflitos, centrando-se na assistência 
humanitária às PDI e aos refugiados, na desminagem, na segurança alimentar, no 
abastecimento de água e no ambiente, embora evitando a duplicação dos mecanismos 
internacionais existentes para a resolução de conflitos e a reconciliação; o 
Parlamento Europeu sublinha que os acordos e compromissos já existentes relativos 
às regiões em conflito, bem como os acordos em matéria de segurança, devem ser 
respeitados; 

− inclua a questão dos três processos de paz no Cáucaso Meridional e do futuro desta 
região no desenvolvimento da parceria UE-Rússia, de modo a criar o impulso 
necessário para superar o impasse existente actualmente e a implicar a Rússia numa 
política a longo prazo de gestão dos conflitos; o Parlamento Europeu discorda das 
recentes declarações do Presidente Puttin e do Ministro dos Negócios Estrangeiros 
Ivanov, segundo as quais a Rússia se reserva a opção de recorrer a ataques 
preventivos nos países fronteiriços, em caso de perigo; 

− inste a Federação Russa a respeitar os compromissos que assumiu em 1999, por 
ocasião da Cimeira de Istambul da OSCE, no que se refere à redução e à retirada das 
forças armadas russas do território da Geórgia, e a ter em conta que o livre 
consentimento de um país é imprescindível para a presença de bases militares 
estrangeiras no seu território; o Parlamento Europeu recorda ao Governo da Geórgia 
a necessidade de adoptar rapidamente medidas para obviar às consequências sociais e 
económicas da retirada das bases militares russas; 

− reforce as vertentes do programa TACIS a favor da democracia criado pela Comissão 
relativas, nomeadamente, à consolidação das instituições democráticas, ao 
desenvolvimento e reforço da sociedade civil e ao apoio aos meios de comunicação 
social independentes na região; 

− exprima às autoridades do Azerbaijão a sua preocupação quanto à situação dos 
direitos humanos e à liberdade dos meios de comunicação social no país; inste, em 
particular, o Governo do Azerbaijão e as autoridades competentes a realizarem um 
inquérito exaustivo e transparente sobre os acontecimentos ocorridos após as eleições 
presidenciais de 15 de Outubro de 2003; 

− dê seguimento à proposta do Parlamento Europeu no sentido do desenvolvimento de 
um pacto de estabilidade para o Cáucaso Meridional, com base na experiência do 
Pacto de Estabilidade para a Europa do Sudeste; o Parlamento Europeu considera 
que tal pacto deve incluir os países vizinhos, assim como outros agentes importantes 
na região, devendo ainda prever-se uma participação adequada das regiões com 
aspirações separatistas; 

− promova, no âmbito do Pacto de Estabilidade ora proposto, a cooperação económica 
nos seguintes domínios: redução das barreiras comerciais, desenvolvimento das redes 
de energia, de transportes e de comunicações, reforço da liberdade de circulação de 
pessoas, melhoria da gestão das fronteiras, medidas contra o crime transfronteiriço e 
cooperação em matéria de ambiente; o Parlamento Europeu considera que os 
progressos nestes domínios e nos domínios directamente relacionados com a 
segurança podem reforçar-se mutuamente; 

− solicite à Comissão a elaboração de programas de geminação entre, por um lado, o 
Nagorno Karabakh, a Ossécia do Sul e a Abcásia e, por outro, as regiões com 
estatuto especial nos países da UE, por forma a permitir o intercâmbio de 
experiências e encontrar soluções concretas que respeitem o princípio da integridade 
territorial dos países em causa, assegurando ao mesmo tempo às minorias o direito à 
autonomia; 



− acompanhe estreitamente, juntamente com a Comissão, a evolução da situação na 
Geórgia e preste toda a ajuda financeira e técnica necessária às autoridades, a fim de 
apoiar, estabilizar e reconstruir as instituições, definir uma estratégia de reformas e 
preparar as futuras eleições, em particular as eleições legislativas, cuja repetição está 
prevista para 28 de Março de 2004; 

− exorte a Arménia, o Azerbaijão e a Geórgia a criarem um quadro legal sólido e 
transparente que garanta o investimento externo, o qual é necessário para o 
respectivo desenvolvimento, e que apoie plenamente quaisquer iniciativas deste tipo 
por parte dos três países; 

− garanta que o Banco Europeu de Investimento conceda igualmente empréstimos aos 
países do Cáucaso Meridional, em particular para projectos a favor das pequenas e 
médias empresas e para investimentos em infra-estruturas sustentáveis; 

− solicite à Comissão que conceda prioridade ao reforço dos programas de acolhimento 
de estudantes dos três países do Cáucaso Meridional nas universidades e escolas de 
ensino superior da União Europeia; 

− crie instrumentos específicos tendo em vista a cooperação cultural e científica com 
os países do Cáucaso Meridional no âmbito do acordo de parceria e cooperação a 
celebrar com estes Estados; considera, por conseguinte, que o envolvimento da 
União no projecto arménio de sincrotrão Candel constituiria um sinal de 
encorajamento em relação a este projecto, no qual participam sobretudo equipas 
científicas europeias; 

− tenha plenamente em conta a importância de um futuro apoio da União Europeia à 
reabilitação das redes de energia, de transportes e de telecomunicações na região; 

− tome em consideração a concessão de apoio financeiro destinado ao 
desenvolvimento do sistema de abastecimento de energia na região, em particular na 
Arménia e na Geórgia, tendo em conta a política conduzida pela União Europeia no 
caso dos reactores nucleares de tipo soviético da Lituânia, Eslováquia e Bulgária, e 
em particular da central nuclear de Medzamor; 

− tenha plenamente em conta a importância estratégica do oleoduto 
Baku-Tblisi-Ceyhan; inste os países interessados a aplicarem a este projecto as 
disposições da Directiva 85/337/CEE do Conselho, de 27 de Junho de 1985, relativa 
à avaliação do impacto ambiental de determinados projectos públicos e privados1 e a 
absterem-se de tomar quaisquer medidas susceptíveis de criar condições propícias a 
uma maior instabilidade e insegurança na região; o Parlamento Europeu realça a 
necessidade de, aquando da construção do referido oleoduto, se ter particularmente 
em conta medidas de segurança e de combate ao terrorismo; 

− convide os Estados da região a promoverem uma cooperação aberta, e sem excluir 
qualquer deles, no que se refere à utilização dos recursos energéticos e ao traçado dos 
oleodutos, a fim de contribuirem eficazmente para a reposição da estabilidade 
regional; 

− exorte a Comissão e os Estados-Membros, no que diz respeito ao transporte de 
petróleo, a garantirem que nenhum petroleiro de casco simples saia dos portos do 
Mar Cáspio e do Mar Negro para navegar nas suas águas, e a tornarem ainda mais 
rigorosas as disposições da Convenção MARPOL (cuja alteração foi decidida em 
Dezembro de 2003 e que prevê um período de transição até 2010), providenciando, 
por exemplo, por que os Estados-Membros apresentem à Organização Marítima 
Internacional um pedido no sentido de esta organização declarar o Mar Cáspio e o 
Mar Negro como regiões particularmente sensíveis; 
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− apoie o desenvolvimento e a estabilidade da Arménia, do Azerbaijão e da Geórgia e 
evite qualquer envolvimento nos conflitos relacionados com a importância do 
petróleo na região; 

− exprima a preocupação suscitada pela recente decisão da Federação Russa de 
instaurar um regime de visto simplificado para os cidadãos de Adjaria sem ter 
consultado as autoridades da Geórgia, bem como pelos acordos recentemente 
concluídos com o objectivo de acelerar o processo de concessão da nacionalidade 
russa aos cidadãos da Abcásia e da Adjaria; 

− encontre uma solução global para o problema dos refugiados, dado que este afecta 
todos os Estados da região; sublinhe que, embora o regresso dos refugiados deva 
fazer parte de acordos negociados, os refugiados e as pessoas deslocadas não devem 
ser utilizadas como instrumentos em conflitos; recomende aos países em causa que 
não explorem a situação desesperada das pessoas deslocadas, mas que empreendam 
todos esforços possíveis para lhes oferecer segurança física e bem-estar; 

− insista em que a população deslocada não seja, em circunstância alguma, utilizada 
como argumento para fins políticos e em que sejam encontradas e aplicadas sem 
demora, em total cooperação com a comunidade internacional, soluções duradouras 
que incluam a integração dos que a ela aspiram; 

− conceda especial prioridade à criação das condições necessárias ao retorno com 
segurança e dignidade das PDI ao distrito de Gali, na Abcásia; acentue o dever de 
todas as partes interessadas colaborarem para tornar possível esse retorno; 

− desenvolva programas multi-presidenciais para a cooperação no domínio da justiça e 
dos assuntos internos com os países do Cáucaso Meridional, com especial incidência 
na luta contra o terrorismo, o crime organizado, o tráfico de droga, o tráfico de armas 
ligeiras, os raptos e outras actividades criminosas que têm efeitos destabilizadores 
consideráveis, pois provocam a insegurança e o enfraquecimento do Estado e das 
estruturas sociais; 

− acolha favoravelmente as contribuições individuais dos Estados-Membros para a 
ajuda em domínios como o reforço dos controlos nas fronteiras, a colecta de 
impostos e de direitos aduaneiros e a luta contra a corrupção e o terrorismo; o 
Parlamento Europeu considera que os Estados da adesão, com uma experiência 
recente em matéria de transição para a democracia e a economia de mercado, podem 
prestar uma assistência e uma assessoria particularmente valiosas, e solicita que este 
potencial seja explorado; 

− assinale aos países do Cáucaso Meridional que os mecanismos flexíveis do Protocolo 
de Quioto podem ajudá-los a realizar investimentos e acções de modernização; 

− recorde às três repúblicas do Cáucaso Meridional, em particular o Azerbaijão e a 
Geórgia, que concluíram acordos de imunidade bilaterais com os Estados Unidos, 
que o apoio ao Tribunal Penal Internacional constitui um elemento importante da 
cooperação com a União Europeia; 

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente recomendação ao Conselho e, para 
conhecimento, à Comissão, às Nações Unidas, à OSCE e ao Conselho da Europa, bem 
como aos governos e parlamentos da Arménia, do Azerbaijão, da Geórgia, da Rússia, da 
Turquia e do Irão. 
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