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P6_TA-PROV(2008)0016

Účinnejšia politika EÚ pre južný Kaukaz: od sľubov k činom

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. januára 2007 o účinnejšej politike Európskej 
únie pre južný Kaukaz: od sľubov k činom (2007/2076(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o južnom Kaukaze a najmä na svoje 
uznesenie z 26. februára 2004, ktoré obsahovalo odporúčanie Európskeho parlamentu Rade
o politike EÚ voči južnému Kaukazu1,

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Čiernomorská synergia – nová iniciatíva 
regionálnej spolupráce (KOM(2007)0160),

– so zreteľom na oznámenie Komisie o posilnení európskej susedskej politiky 
(KOM(2006)0726),

– so zreteľom na akčné plány európskej susedskej politiky (ESP) prijaté s Arménskom, 
Azerbajdžanom a Gruzínskom,

– so zreteľom na nástroj európskeho susedstva a partnerstva (ENPI) úzko prepojený 
s implementáciou spoločne prijatých akčných plánov, ktorými sa nahrádzajú programy 
technickej pomoci TACIS a MEDA,

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Energetická politika pre Európu 
(KOM(2007)0001),

– so zreteľom na konferenciu Komisie o európskej susedskej politike, ktorá sa uskutočnila
3. septembra 2007,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. novembra 2007 o posilňovaní európskej susedskej 
politiky,2

– so zreteľom na odporúčanie parlamentného zhromaždenia Rady Európy 1771 (2006)
a uznesenie 1525 (2006) o zriadení Paktu stability pre južný Kaukaz,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 26. septembra 2007 o smerovaní k spoločnej európskej 
zahraničnej politike v oblasti energie3,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. januára 2008 o koncepcii čiernomorskej regionálnej 
politiky 4,

– so zreteľom na závery predsedníctva Európskej rady zo 14. – 15. decembra 2006 a 21. – 22. 
júna 2007 a na správu nemeckého predsedníctva s názvom Posilňovanie európskej 
susedskej politiky z 15. júna 2007, 

                                               
1 Ú. v. EÚ C 98 E, 23.4.2004, s. 193.
2 Prijaté texty, P6_TA(2007)0538.
3 Prijaté texty, P6_TA(2007)0413.
4 Prijaté texty, P6_TA(2008)0017.
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– so zreteľom na závery Rady a zástupcov vlád a členských štátov, ktorí sa zišli v rámci Rady 
19. a 20. novembra 2007 týkajúce sa bezpečnosti a rozvoja a na záväzok EÚ v oblasti 
vykonávania rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1325 (2000) o ženách, mieri a 
bezpečnosti,

– so zreteľom na dohody o partnerstve a spolupráci uzavreté s Arménskom, Azerbajdžanom 
a Gruzínskom,

– so zreteľom na konečné vyhlásenie a odporúčania z deviateho zasadnutia parlamentného 
výboru pre spoluprácu EÚ – Arménsko, ktoré sa uskutočnilo 30. januára 2007,

– so zreteľom na konečné vyhlásenie a odporúčania z ôsmeho zasadnutia parlamentného
výboru pre spoluprácu EÚ – Azerbajdžan, ktoré sa uskutočnilo 12. septembra 2007,

– so zreteľom na konečné vyhlásenie a odporúčania z deviateho zasadnutia parlamentného 
výboru pre spoluprácu EÚ – Gruzínsko, ktoré sa uskutočnilo 26. júna 2007, 

– so zreteľom na nedávne parlamentné voľby v Arménsku a Azerbajdžane a na správy 
pozorovateľských misií organizácie OBSE a úradu ÚDIĽP,

– so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN 1781 (2007) o gruzínsko-abcházskom 
konflikte a na rozšírenie mandátu pozorovateľskej misie OSN v Gruzínsku,

– so zreteľom na vyhlásenia predsedníctva Rady 14818/07 o súčasnej situácii v Gruzínsku 
a 14809/07 o odsúdení Ejnullu Fatullajeva v Azerbajdžane,

– so zreteľom na iniciatívu z Baku pre rozvoj energetickej spolupráce a na memorandum 
o porozumení medzi EÚ a Azerbajdžanom o strategickom partnerstve v oblasti energetiky, 
podpísané 7. novembra 2006 v Bruseli,

– so zreteľom na záväzok EÚ podporovať dosiahnutie rozvojových cieľov milénia OSN a na 
Európsky konsenzus o rozvoji1,

– so zreteľom na európsku bezpečnostnú stratégiu s názvom Bezpečná Európa v lepšom 
svete, schválenú Európskou radou 12. decembra 2003,

– so zreteľom na monitorovacie správy parlamentného zhromaždenia Rady Európy,

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci a stanovisko Výboru pre medzinárodný 
obchod (A6-0516/2007),

A. keďže na zasadnutí Rady pre všeobecné záležitosti z 26. februára 2001 EÚ prejavila ochotu 
zohrávať aktívnejšiu politickú úlohu v regióne južného Kaukazu, hľadať spôsoby, ako 
podporovať úsilie zamerané na predchádzanie a riešenie konfliktov v tomto regióne 
a zúčastňovať sa nápravy situácie po skončení konfliktu,

B. keďže otvorením železničnej trate Baku – Tbilisi – Kars sa vytvorí nový priestor medzi 
regiónom južného Kaukazu, Tureckom a západnou Európou, ale zároveň sa prehĺbi izolácia 

                                               
1 Ú. v. EÚ C 46, 24.2.2006, s. 1.
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Arménska, čo je v rozpore s cieľmi ESP; keďže sa však odporúčania skupiny na vysokej 
úrovni pre dopravu budú uplatňovať a os dopravného koridoru Európa – Kaukaz – Ázia 
(TRACECA) bude aj naďalej hlavnou nadnárodnou osou pre Kaukaz spájajúcou všetky 
krajiny v regióne,

C. keďže rozšírenie ESP na Arménsko, Azerbajdžan a Gruzínsko predstavuje dôležitý krok 
vpred v oblasti angažovanosti EÚ v tomto regióne, čím sa vytvára nevyhnutý predpoklad na 
proaktívnu angažovanosť EÚ v južnom Kaukaze a krajinám tohto regiónu sa ponúka 
príležitosť bližšie spolupracovať s EÚ; keďže treba viac stimulov, ktoré budú motivovať 
Arménsko, Azerbajdžan a Gruzínsko, aby nastúpili cestu reforiem,

D. keďže ESP sa zakladá na spoločných hodnotách a účinnej realizácii politických, 
hospodárskych a inštitucionálnych reforiem a jej cieľom je vytvorenie oblasti s priateľskými 
vzťahmi medzi susedmi s pevným demokratickým režimom založeným na funkčnom 
trhovom hospodárstve a zásade právneho štátu,

E. keďže ESP sa musí ďalej vyvíjať, ak má byť politika EÚ vo vzťahu k tomuto regiónu lepšia 
a účinnejšia, a ak má EÚ zohrávať úlohu bezpečnostného a stabilného subjektu; keďže EÚ 
si musí v regióne vybudovať jasný profil a silnejšie zastúpenie;

F. keďže začlenenie krajín južného Kaukazu do ESP znamená pre tieto krajiny aj väčšiu 
zodpovednosť a viac záväzkov; keďže dobré susedské vzťahy a regionálna spolupráca sú 
základnými prvkami ESP,

G. keďže mierové urovnanie konfliktu v Náhornom Karabachu, ktorým sa zhoršili vzťahy 
medzi Arménskom a Azerbajdžanom, a vnútorných konfliktov v gruzínskom Abcházsku 
a Južnom Osetsku je nevyhnutné na stabilitu v susedných krajinách EÚ, ako aj na 
hospodársky rozvoj regiónu južného Kaukazu,

H. keďže otázka ďalšej internacionalizácie týchto nevyriešených konfliktov z obdobia po 
rozpade Sovietskeho zväzu sa musí stať jednou z najdôležitejších tém v rámci vzťahov 
medzi EÚ a Ruskom, aby sa účinnejšie riešili problémy susedných krajín,

I. keďže význam regiónu pre konštruktívnu angažovanosť EÚ súvisí nielen s jeho 
geografickou polohou, keďže ide o oblasť, ktorou prechádzajú dodávky energií zo strednej 
Ázie do Európy, ale sa tiež zakladá na spoločnom záujme všetkých zúčastnených strán 
rozvíjať región so zámerom posilňovať demokraciu, prosperitu a právny štát, čím sa vytvára 
životaschopný rámec regionálneho a medziregionálneho rozvoja a spolupráce v oblasti 
južného Kaukazu,

J. keďže tento región sa stal oblasťou, v ktorej sa stretávajú strategické záujmy niekoľkých 
veľkých geopolitických hráčov; keďže jednotlivé akčné plány partnerstva, ktoré všetky tri 
krajiny realizujú s NATO, poskytujú NATO postavenie nového subjektu v regióne,

K. keďže diskusiami a koordináciou medzi EÚ, Ruskom a Spojenými štátmi sa môže podporiť 
demokracia, zvýšiť energetická bezpečnosť a posilniť regionálna bezpečnosť v regióne 
južného Kaukazu,

L. keďže Gruzínsko a Arménsko v ostatných rokoch zažili veľký hospodársky rast 
a Azerbajdžan patrí medzi najrýchlejšie rastúce hospodárstva sveta s 34,5 % rastom HDP 
v roku 2006, najmä vďaka svojim zásobám ropy a plynu; keďže bez ohľadu na uvedené 
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miery rastu je v týchto troch krajinách stále rozšírená chudoba a nezamestnanosť, prístup 
k základným sociálnym službám je obmedzený, príjmy obyvateľstva sú nízke a rozdeľujú sa 
nerovnomerne,

M. keďže v regióne južného Kaukazu prebiehajú preteky v zbrojení, ktoré destabilizujú región, 
a je pre ne charakteristická neobyčajne vysoká miera hromadenia zásob zbraní;

Arménsko, Azerbajdžan a Gruzínsko v rámci ESP

1. víta zaradenie Arménska, Azerbajdžanu a Gruzínska do ESP a schválenie dvojstranných
akčných plánov ESP príslušnými radami pre spoluprácu 14. novembra 2006 a vyjadruje 
svoju podporu pretrvávajúcemu úsiliu o ich realizáciu, ktoré by malo zahŕňať všetky 
zainteresované strany;

2. zdôrazňuje, že v rámci politického prístupu k týmto trom krajinám južného Kaukazu by sa 
nemali prehliadať osobité črty každého národa; podporuje principiálne rozličné 
uplatňovanie ESP voči každej z týchto krajín a zdôrazňuje potrebu posilniť vzťahy EÚ 
s nimi podľa jednotlivých zásluh pri vykonávaní príslušných akčných plánov ESP;

3. zdôrazňuje geopolitické postavenie Arménska, Gruzínska a Azerbajdžanu vo vzťahu k 
Rusku, Iránu a Turecku a rastúci záujem o túto oblasť zo strany ďalších hospodárskych 
mocností, ako sú Rusko, Spojené štáty a Čína; domnieva sa preto, že prisúdenie najvyššej 
priority spolupráci s južným Kaukazom má zásadný význam nielen v otázkach týkajúcich sa 
energie;

4. znovu potvrdzuje, že zásadným cieľom EÚ v regióne je povzbudzovať rozvoj krajín 
južného Kaukazu, aby sa stali otvorenými, mierovými, bezpečnými a stabilnými štátmi 
schopnými prispievať k dobrým susedským vzťahom v regióne a k regionálnej stabilite a 
pripravenými zdieľať európske hodnoty a operatívne spolupracovať na inštitucionálnej aj 
právnej úrovni medzi sebou, ako aj s EÚ; na dosiahnutie týchto cieľov vyzýva EÚ na 
vypracovanie regionálnej politiky pre južný Kaukaz, ktorá sa bude vykonávať spolu s 
krajinami regiónu a bude doplnená o jednotlivé dvojstranné politiky;

5. zdôrazňuje, že zámerom ESP bolo prostredníctvom postupného rozširovania oblasti 
demokracie, prosperity a bezpečnosti prekročiť deliace čiary v Európe; vyzýva EÚ a krajiny 
južného Kaukazu, aby prostredníctvom dohodnutých partnerstiev, dočasného vysielania 
pracovníkov a iných dostupných programov pomoci využívali rozsiahle vedomosti
a skúsenosti, ktoré nové členské štáty získali počas reforiem svojich spoločností a 
hospodárstiev pri procese integrácie do EÚ, najmä pokiaľ ide o posilňovanie orgánov na 
ochranu hraníc a colných orgánov a rozvoj regionálnej spolupráce medzi nimi;

6. zdôrazňuje, že hodnotenie a financovanie ESP sa musí využívať na podporu budovania 
inštitúcií, dodržiavanie ľudských práv, právneho štátu, demokratického procesu a 
regionálnej spolupráce; znovu potvrdzuje potrebu ďalších rozhodných krokov zo strany EÚ 
na povzbudenie jedinečnej regionálnej spolupráce a integrácie; vyzýva Komisiu na 
pravidelné podávanie správ o pokroku v procese regionálnej spolupráce a prijatie 
príslušných politík a nástrojov; vyjadruje potešenie nad budovaním čoraz konštruktívnejších 
vzťahov medzi EÚ a rôznymi zúčastnenými stranami v partnerských krajinách, najmä s 
občianskou spoločnosťou, a to s cieľom zdynamizovať a sprehľadniť proces vykonávania 
ESP;
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7. poznamenáva, že vzhľadom na rýchly a silný rast HDP sa Azerbajdžan stal poskytovateľom 
pomoci, zatiaľ čo medzinárodní poskytovatelia pomoci postupne ukončujú svoju činnosť 
v krajine; navrhuje, aby sa EÚ zamerala sa na prenos know-how a najlepších postupov 
v rámci programov partnerstiev, programov TAIEX a Sigma (v rámci ENPI);

8. zastáva názor, že obchodná politika je kľúčovou zložkou zabezpečovania politickej stability 
a hospodárskeho rozvoja, ktorý vedie k znižovaniu chudoby na južnom Kaukaze, a že je 
rozhodujúca pre ďalšie zbližovanie EÚ a južného Kaukazu; zdôrazňuje, že v obchodnej 
politike sa musí zohľadniť sociálny rozmer;

9. podporuje iniciatívu Komisie realizovať štúdiu uskutočniteľnosti s cieľom preskúmať 
možnosť dohody o voľnom obchode s Gruzínskom a Arménskom; verí, že takáto dohoda by 
priniesla osoh všetkým stranám; súčasne vyzýva Komisiu a Radu, aby vykonali opatrenia 
s cieľom zabezpečiť, že Arménsko, Gruzínsko a Azerbajdžan budú mať čo najväčší osoh 
zo všeobecného systému preferencií, pričom zároveň zdôrazňuje význam azerbajdžanského 
členstva v Svetovej obchodnej organizácii (WTO) pre ďalšie zlepšenie dvojstranných
obchodných vzťahov; nabáda azerbajdžanské úrady, aby ďalej bojovali proti posledným 
prekážkam vstupu krajiny do WTO, ako sú vysoké colné sadzby, slabá transparentnosť 
a neschopnosť presadzovať obchodné právo, korupcia a neschopnosť presadzovať práva 
duševného vlastníctva, a vyzýva Komisiu, aby ďalej podporovala Azerbajdžan v procese 
vstupu do organizácie WTO;

10. poznamenáva, že Gruzínsko sa pre hospodárske embargo Ruska uvalené pred viac než 
rokom ocitá pod obrovským tlakom, čo spôsobilo zatvorenie tradičných trhov s gruzínskymi 
výrobkami, čím bolo množstvo občanov pripravených o živobytie; zdôrazňuje, že rovnako 
dôležité je rýchle uzatvorenie dohody o voľnom obchode s Gruzínskom na posilnenie 
vzťahov medzi EÚ a Gruzínskom a zbavenie krajiny dôsledkov vyplývajúcich z ruského 
embarga;

11. zdôrazňuje, že všetky tri štáty budú musieť pokračovať vo svojich snahách o znižovanie 
chudoby a dodržiavať zásadu trvalo udržateľného rozvoja; navrhuje prijatie efektívnych 
politík na zníženie sociálnej polarizácie, ako aj zabezpečenie úplného prístupu k systémom 
sociálneho zabezpečenia; vyzýva Komisiu, aby pomohla týmto trom krajinám posilniť 
vnútroštátne kapacity na zlepšenie a vykonávanie politík na znižovanie chudoby;

12. domnieva sa, že ESP poskytuje kvalitný rámec pre miestnu a regionálnu spoluprácu, 
ktorého cieľom je vytvoriť skutočný priestor bezpečnosti, demokracie a stability tak v 
regióne južného Kaukazu, ako aj Čierneho mora; zastáva názor, že diferencovaný 
dvojstranný prístup k trom krajinám južného Kaukazu musí zahŕňať globálny viacstranný
rozmer, ktorého súčasťou bude rozvoj regionálnej spolupráce; Preto:

– pripisuje osobitnú dôležitosť aktívnej účasti a začleneniu Arménska, Azerbajdžanu 
a Gruzínska do procesu implementácie Čiernomorskej synergie a súvisiacich 
regionálnych projektov;

– obhajuje zintenzívnenie pravidelných politických rozhovorov medzi EÚ a Arménskom, 
Azerbajdžanom a Gruzínskom;

– víta skutočnosť, že Gruzínsko a Arménsko sa pripojili k väčšine vyhlásení a stanovísk 
EÚ týkajúcich sa Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky a podporuje 
rozhodnutie zapojiť rovnakým spôsobom Azerbajdžan;
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– naliehavo žiada tieto tri krajiny, aby nemarili ani nevetovali cezhraničné programy 
financované z prostriedkov EÚ a projekty zamerané na obnovenie rozhovorov, 
budovanie dôvery medzi jednotlivými stranami a riešenie regionálnych problémov;

– žiada účinnejšiu spoluprácu medzi týmito troma krajinami v rámci Regionálneho 
environmentálneho centra pre Kaukaz;

– vyzýva na rozšírenie spolupráce v oblastiach slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, 
najmä s ohľadom na správu hraníc, migráciu a azyl, boj proti organizovanému zločinu, 
obchodovanie s ľuďmi a drogami, nelegálne prisťahovalectvo, terorizmus a pranie
špinavých peňazí;

– nabáda Komisiu, aby koordinovala a podporovala činnosti členských štátov, ktoré sa do 
riešenia konfliktov už zapojili;

Demokracia, ľudské práva a právny štát

13. chváli vnútorné politiky a inštitucionálne reformy uskutočnené Arménskom po ústavnej 
reforme a v súvislosti s vykonávaním akčného plánu ESP; nabáda arménske úrady, aby v 
tejto ceste pokračovali a ďalej pokročili pri posilňovaní demokratických štruktúr, právneho 
štátu a ochrane ľudských práv; vyzýva najmä na to, aby sa pokračovalo v úsilí o vytvorenie 
nezávislého súdnictva, pri presadzovaní reforiem polície, štátnej služby a miestnej správy, v 
boji proti korupcii a pri vytváraní fungujúcej občianskej spoločnosti; berie na vedomie 
vyhlásenie medzinárodnej volebnej pozorovateľskej misie o tom, že parlamentné voľby, 
ktoré sa konali v máji 2007, boli do veľkej miery v súlade s medzinárodnými záväzkami; 
verí, že arménske úrady budú úzko spolupracovať s Organizáciou pre bezpečnosť a 
spoluprácu v Európe (OBSE) a Radou Európy pri riešení zostávajúcich problémov s cieľom 
ďalej zlepšovať už dosiahnutú úroveň a úplne zabezpečovať slobodný a spravodlivý priebeh 
prezidentských volieb, ktoré sa budú konať 19. februára 2008; vo všeobecnosti podporuje 
vytvorenie konštruktívneho dialógu medzi vládou a opozíciou s cieľom posilniť pluralizmus 
ako základný prvok demokracie; ďalej vyzýva arménske úrady, aby vyšetrili obvinenia z 
násilného alebo zlého zaobchádzania s osobami v policajnej väzbe a nápravných 
zariadeniach, z korupcie a z porušovania slobody prejavu;

14. opätovne vyjadruje vážne obavy spojené so zhoršovaním stavu ľudských práv a slobody 
médií v Azerbajdžane; vyzýva azerbajdžanské úrady, aby zaručili slobodu médií; v tejto 
súvislosti víta udelenie milosti prezidentom, z 28. decembra 2007, vďaka ktorej bolo 
z väzenia prepustených šesť novinárov a vyzýva azerbajdžanské orgány, aby okamžite 
prepustili všetkých zostávajúcich uväznených novinárov, prestali zastrašovať novinárov, a 
to najmä formou zneužívania trestného činu ohovárania, a vyhlásili moratórium na
uplatňovanie zákonov o trestnom čine ohovárania prostredníctvom tlače ako dôkaz 
rešpektovania slobody prejavu; očakáva od azerbajdžanských úradov, že budú postupovať 
podľa odporúčaní Benátskej komisie Rady Európy s cieľom zaručiť slobodu 
zhromažďovania a zrušenie obmedzení činnosti politických strán v súvislosti s voľbami v 
roku 2008, ako aj plný súlad s normami OBSE; žiada tiež azerbajdžanské úrady, aby 
zabránili policajnému násiliu a vyšetrili všetky obvinenia zo zlého zaobchádzania s osobami 
vo väzbe; znovu opakuje pripravenosť EÚ na pomoc Azerbajdžanu pri realizácii reforiem v 
oblasti ľudských práv a demokracie;

15. berie na vedomie ďalekosiahle reformy uskutočnené gruzínskou vládou po ružovej 
revolúcii; podporuje ďalší pokrok, ktorý je potrebný v oblasti pluralitnej vlády a dialógu 
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medzi vládou a opozíciou, právneho štátu a dodržiavania ľudských práv, najmä pokiaľ ide o 
nezávislosť súdnictva, nulovú toleranciu policajného násilia, reforiem trestného súdnictva 
a zlepšenie podmienok väzby; žiada gruzínske úrady, aby rešpektovali vlastnícke právo, 
slobodu zhromažďovania, slobodu prejavu, práva menšín v súlade s rámcovým dohovorom 
na ochranu národnostných menšín a slobodu médií; očakáva od Gruzínska, že splní ciele 
akčného plánu ESP a dodrží odporúčania Rady Európy s cieľom zabezpečiť dlhodobú 
stabilitu demokratickej vlády s osobitným dôrazom na rešpektovanie plurality a opozície, 
zabudované mechanizmy vzájomnej kontroly a vyváženia medzi zložkami moci 
a inštitucionálne reformy;

16. znovu opakuje svoju pretrvávajúcu podporu gruzínskym snahám o zavedenie politických a 
hospodárskych reforiem a o posilnenie jeho demokratických inštitúcií vrátane reformy 
volebného kódexu, a tým aj budovanie mierového a prosperujúceho Gruzínska, ktoré môže 
prispievať k stabilite v regióne, ako aj v celej Európe; vyjadruje hlboké znepokojenie nad 
vývojom politickej situácie v Gruzínsku v novembri 2007, ktorá sa vystupňovala do 
násilného zásahu polície proti pokojným demonštrantom, zákazu činnosti nezávislých médií 
a vyhlásenia výnimočného stavu; vyjadruje spokojnosť s celkovým hodnotením 
medzinárodnej volebnej pozorovateľskej misie, podľa ktorého boli prezidentské voľby, 
ktoré sa uskutočnili 5. januára 2008 v zásade v súlade s väčšinou povinností a noriem pre 
demokratické voľby, stanovených OBSE a Radou Európy; domnieva sa, že napriek 
odhaleniu závažných problémov, ktoré si vyžadujú bezodkladné riešenie, boli tieto voľby 
prvými skutočne konkurenčnými prezidentskými voľbami a umožnili gruzínskemu ľudu 
vyjadriť jeho politické preferencie; vyzýva všetky politické sily v Gruzínsku, aby sa 
usilovali o demokratickú politickú kultúru, v rámci ktorej sa politická opozícia rešpektuje a 
kde cieľom konštruktívneho dialógu je podpora a upevnenie krehkých demokratických 
inštitúcií Gruzínska; vyzýva gruzínske orgány, aby sa zaoberali nedostatkami uvedenými 
v predbežnej správe medzinárodnej volebnej pozorovateľskej misie ešte pred 
parlamentnými voľbami, ktoré sa uskutočnia na jar 2008;

17. víta pokojný priebeh prezidentských volieb, ktoré sa konali 5. januára 2008 a pokladá túto 
skutočnosť za ďalší krok na ceste k ďalšej demokratizácii gruzínskej spoločnosti a 
budovaniu a upevňovaniu demokratických inštitúcií Gruzínska; od novozvoleného 

prezidenta očakáva, že s týmto cieľom prijme kroky nevyhnutné na konštruktívny dialóg 
s opozíciou; vyjadruje však obavy v súvislosti s celkovým priebehom volebnej kampane, 
ktorá sa konala v názorovo veľmi rozdelenom prostredí poznačenom nedôverou 
a neustálymi obvineniami z porušovania predpisov a úmyselným prekrývaním činností 
bývalého prezidenta s volebnou kampaňou, čo prispelo k nespravodlivým podmienkam 
kampane; vyzýva gruzínske orgány, aby primerane a urýchlene riešili všetky sťažnosti 
týkajúce sa volebného postupu; naliehavo žiada gruzínske orgány, aby náležite zohľadnili 
pripomienky medzinárodných pozorovateľov s cieľom riešiť všetky problémy, na ktoré 
poukázali, a primerane a dôkladne pripraviť blížiace sa všeobecné voľby; vyzýva opozičné 
sily, aby konali zodpovedne, rešpektujúc výsledky volieb, a aby sa konštruktívne zapojili do 
politickej diskusie s demokratickými inštitúciami Gruzínska;

18. zdôrazňuje, že jasný záväzok Arménska, Azerbajdžanu a Gruzínska rešpektovať ľudské 
práva a základné slobody má nesmierny význam pre formovanie ich budúcich vzťahov 
s EÚ; očakáva, že v súvislosti s tým tieto krajiny splnia ciele akčného plánu ESP a dodržia 
odporúčania Rady Európy; žiada Komisiu, aby začala rokovať o zriadení podvýborov pre 
ľudské práva so všetkými troma krajinami;
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19. očakáva, že pred konaním volieb v roku 2008 zaručia arménske, azerbajdžanské a gruzínske 
úrady slobodu prejavu, zhromažďovania a médií; zdôrazňuje, že schopnosť týchto krajín 
umožniť spravodlivý a vyvážený prístup k verejnoprávnym aj súkromným médiám a 
uskutočniť voľby v súlade s medzinárodnými normami je nevyhnutná pre ďalšie 
prehlbovanie ich vzťahov s EÚ;

20. víta rozhodnutie v mene EÚ vymenovať Poľsko za sprostredkovateľa medzi gruzínskou 
vládou a opozičnými médiami v prípravách na voľby, ktoré sa konali v januári 2008;
domnieva sa, že zapojenie nových členských štátov, ktoré majú s touto oblasťou blízke 
kultúrne a historické väzby, má veľký význam;

21. vyzdvihuje význam podpory a posilňovania občianskej spoločnosti a rozvoja 
medziľudských vzťahov pri presadzovaní demokracie a právneho štátu; nabáda Komisiu, 
aby v plnej miere využívala všetky možnosti, ktoré ponúka Európsky nástroj pre 
demokraciu a ľudské práva, okrem iného na monitorovanie vykonávania ESP; zdôrazňuje, 
že ESP a najmä monitorovanie jej vykonávania musia byť otvorené spolupráci 
a konzultáciám s občianskou spoločnosťou; naliehavo vyzýva Komisiu, aby podnecovala k
takýmto krokom prostredníctvom vytvorenia konkrétnych mechanizmov konzultácií s 
občianskou spoločnosťou; zdôrazňuje dôležitosť zabezpečenia spravodlivého rozdelenia 
prostriedkov bez politicky motivovaných zásahov štátu; vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
usmernenia pre miestne a regionálne orgány o ich osobitnej úlohe pri vykonávaní akčných 
plánov ESP;

22. zdôrazňuje význam spolupráce v oblasti voľného pohybu cez hranice EÚ a jej susedov; 
žiada Komisiu a Radu, aby čím skôr ustanovili podvýbor EÚ – Gruzínsko pre 
spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť a aby prijali kroky potrebné na začatie rokovaní 
o readmisných dohodách a dohodách o zjednodušení vízového režimu medzi EÚ 
a Gruzínskom a na podpísanie dohody o partnerstve v oblasti mobility s EÚ, pričom 
zdôrazňuje negatívny vplyv oneskorenia na riešenie vnútorných konfliktov v Gruzínsku a 
poukazuje na problémy, ktoré zapríčinilo rozhodnutie ruských úradov udeliť osobám 
žijúcim v Abcházsku a Južnom Osetsku ruské pasy; podporuje začatie rokovaní o 
podobných dohodách s Arménskom a Azerbajdžanom; povzbudzuje členské štáty, aby 
zintenzívnili spoluprácu s cieľom zlepšiť účinnosť konzulárnych služieb v krajinách 
južného Kaukazu a urýchliť vytvorenie spoločných stredísk na podávanie žiadostí o víza; 
podporuje preskúmanie dodatočných iniciatív v rámci vývoja globálneho prístupu k 
migrácii v južnej a juhovýchodnej Európe;

23. vyzýva Komisiu, aby finančne podporila prítomnosť európskych mimovládnych organizácií 
v Arménsku, Azerbajdžane a Gruzínsku s cieľom šíriť ich znalosti a skúsenosti s 
vytváraním organizovanej občianskej spoločnosti;

24. vyzýva Komisiu, aby vyvinula čo najväčšie úsilie a s cieľom uľahčiť dialóg spojila 
mimovládne organizácie a zástupcov občianskej spoločnosti troch krajín južného Kaukazu, 
aby napomáhala vzájomnému porozumeniu a dôkladne pristupovala k problémom 
v regióne; vyzýva orgány príslušných krajín, aby takejto iniciatíve nebránili;

25. zdôrazňuje, že zjednodušenie pohybu osôb súvisí so zabezpečením hraníc a víta iniciatívu 
Komisie podporovať regionálnu spoluprácu v južnom Kaukaze v oblasti integrovaného 
riadenia hraníc; zdôrazňuje potrebu účinného zjednodušenia vízovej povinnosti v malom 
pohraničnom styku; uvedomuje si, že predpokladom spolupráce pozdĺž celej gruzínskej 
hranice s Ruskom je obojstranná dobrá vôľa; zdôrazňuje význam transparentnosti rozpočtu 
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a príjmov pre zabezpečenie toho, že vláda bude za svoje výdavky niesť pred radovými 
občanmi zodpovednosť;

26. žiada všetky tri krajiny, aby zintenzívnili svoje úsilie v boji proti korupcii, ako aj úsilie 
o vytvorenie priaznivého investičného a podnikateľského prostredia; zdôrazňuje význam 
transparentnosti rozpočtu, ktorá je zárukou zodpovednosti vlády za verejné výdavky; 
zdôrazňuje, že rozvoj vlastníckych práv je základom pre rast malých a stredných podnikov 
a pre trvalo udržateľný hospodársky rozvoj; vyzýva na podporu reforiem trhového 
hospodárstva zameraných na zvýšenie konkurencieschopnosti a posilnenie súkromného 
sektoru; podporuje harmonizáciu a ďalšie zintenzívnenie opatrení na liberalizáciu v súlade 
so zásadami WTO; poukazuje na to, že je dôležité zabezpečiť, aby hospodárske reformy 
sprevádzali aj primerané sociálne opatrenia;

27. žiada úrady všetkých troch krajín, aby zabezpečili, že opatrenia prijaté v rámci boja proti 
korupcii nebudú použité na politické účely a že vyšetrovania, trestné stíhania a súdne 
konania budú prebiehať spravodlivým a transparentným spôsobom;

28. poznamenáva, že nevyriešené konflikty z obdobia po rozpade Sovietskeho zväzu a nimi 
vyvolávaná neistota viedli v štátoch tohto regiónu k zvýšeniu výdavkov na vojenské účely, 
čo negatívne ovplyvnilo ich hospodársky a sociálny rozvoj; preto vyzýva štáty tohto 
regiónu, aby svoje výdavky na vojenské účely prestali zvyšovať;

Mierové riešenie konfliktov

29. domnieva sa, že dosiahnutie mierového urovnania nevyriešených konfliktov z obdobia po 
rozpade Sovietskeho zväzu je kľúčom k dosiahnutiu politickej stability a hospodárskeho 
rozvoja v južnom Kaukaze, ako aj v širšom regionálnom kontexte; zdôrazňuje, že EÚ môže 
zohrávať dôležitú úlohu v tom, že prispeje ku kultúre dialógu a k porozumeniu v tomto 
regióne a zabezpečí vykonanie uvedenej rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN 1325 (2000); 
podporuje používanie cezhraničných programov a dialógu medzi občianskou spoločnosťou
ako nástroja transformácie konfliktov a budovania dôvery naprieč deliacimi čiarami; víta 
najmä úsilie Komisie poskytovať Abcházsku a Južnému Osetsku pomoc a šíriť informácie; 
podporuje iniciatívu osobitného zástupcu EÚ pre južný Kaukaz, p. Petra Semnebyho,
otvoriť informačné kancelárie v oboch regiónoch; žiada Komisiu a p. Semnebyho, aby tento 
druh pomoci a šírenie informácií rozšírili aj na Náhorný Karabach;

30. odmieta všetky snahy zahraničných mocností o vytvorenie výhradnej sféru vplyvu; vyzýva 
na konštruktívny kontakt so všetkými krajinami v spoločnom susedstve a naliehavo vyzýva 
Rusko, aby nebránilo zapojeniu EÚ do riešenia konfliktov a do operácií na zachovanie 
mieru v južnom Kaukaze; 

31. poznamenáva, že k pretrvávaniu nevyriešených konfliktov z obdobia po rozpade 
Sovietskeho zväzu v regióne južného Kaukazu prispieva rozpor medzi zásadami 
sebaurčenia a územnej celistvosti; domnieva sa, že tento problém možno vyriešiť len 
prostredníctvom rokovaní na základe zásad zakotvených Charte OSN a Helsinskom 
záverečnom akte a v rámci regionálnej integrácie; poznamenáva, že tento proces sa nemôže 
uskutočniť bez podpory medzinárodného spoločenstva a vyzýva EÚ, aby v tomto smere 
iniciovala opatrenia; okrem toho sa domnieva, že základným predpokladom na dosiahnutie 
dohody o riešení konfliktov v regióne je zlepšenie vzťahov medzi etnikami na základe 
európskych štandardov a rozšírenie práv menšín tak, aby sa posilnila občianska súdržnosť 
štátov južného Kaukazu;
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32. opätovne vyjadruje svoju bezvýhradnú podporu územnej celistvosti a nedotknuteľnosti 
medzinárodne uznaných hraníc Gruzínska a podporuje úsilie o urovnanie vnútorných 
konfliktov v Abcházsku a Južnom Osetsku, ktoré neustále vyvíjajú gruzínske úrady; 
vyslovuje však poľutovanie nad pretrvávajúcou agresívnou rétorikou, ktorú zúčastnené 
strany v súvislosti s týmito konfliktami používajú, a podporuje výzvu generálneho 
tajomníka OSN, pána Ban Ki-moona, o zdvojnásobenie úsilia o zabránenie takým činom, 
ktoré by viedli k obnoveniu prejavov nepriateľstva v Abcházsku; nabáda strany, aby v plnej 
miere využili dialóg a rokovania na dosiahnutie konečného urovnania konfliktu v Južnom 
Osetsku; žiada de facto úrady, aby zaručili bezpečné podmienky na návrat osôb vysídlených 
v rámci štátu a aby rešpektovali nescudziteľnosť vlastníckych práv v zónach konfliktu v 
súlade s vyššie uvedenou rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN 1781 (2007); zdôrazňuje, že 
nájdenie uspokojivého riešenia v otázkach základných ľudských práv, ako je napríklad 
návrat osôb vysídlených v rámci štátu a vrátenie ich vlastníctva a riadne vyšetrenie
vojnových zločinov všetkými stranami, zohrá kľúčovú úlohu pri dosahovaní trvalého 
riešenia; vyzýva všetky strany, aby sa vrátili k rokovaciemu stolu; víta prvé stretnutie na 
vysokej úrovni medzi gruzínskymi a abcházskymi predstaviteľmi, ktoré sa uskutočnilo 
nedávno po dlhej odmlke;

33. zastáva názor, že ďalšie omeškanie pri riešení konfliktu v Náhornom Karabachu neprospeje 
ani jednej zo zúčastnených strán, ale ohrozí stabilitu regiónu a zabrzdí regionálny a 
hospodársky pokrok; opakovane vyjadruje svoj rešpekt a podporu územnej celistvosti 
a nedotknuteľnosti medzinárodne uznávaných hraníc Azerbajdžanu, ako aj právu na 
sebaurčenie v súlade s Chartou OSN a Helsinským záverečným aktom; naliehavo vyzýva 
Arménsko a Azerbajdžan, aby využili všetky príležitosti na mierové urovnanie konfliktu 
v Náhornom Karabachu; opätovne vyjadruje svoju pevnú podporu Minskej skupine OBSE, 
vyjadruje však zároveň poľutovanie nad nedostatočným pokrokom v rokovaniach; vyzýva 
zúčastnené strany, aby uplatňovali príslušné rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN, a najmä 
aby umožnili všetkým utečencom a osobám vysídleným v rámci štátu bezpečný a dôstojný 
návrat do svojich domovov; varuje pred akoukoľvek radikálnou či provokatívnou rétorikou, 
ktorá by mohla naštrbiť proces rokovaní;

34. s poľutovaním konštatuje, že pretrvávanie nevyriešených konfliktov z obdobia po rozpade 
Sovietskeho zväzu spôsobených územnými nárokmi a separatizmom narúša snahy 
o zblíženie týchto troch krajín; zdôrazňuje, že zóny konfliktu sa často využívajú ako 
bezpečné útočisko pre organizovaný zločin, pranie špinavých peňazí, obchodovanie s 
drogami a pašovanie zbraní;

35. pripomína úradom, že utečenci a osoby vysídlené v rámci štátu by sa v konfliktoch nemali 
využívať ako nástroj; žiada o uskutočnenie ráznych krokov s cieľom zlepšiť životné 
podmienky a sociálnu situáciu osôb vysídlených v rámci štátu ešte pred tým, než sa im 
skutočne zabezpečí ich ľudské právo na návrat domov;

36. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby ďalej finančne podporovali úsilie Arménska, 
Azerbajdžanu a Gruzínska riešiť situáciu utečencov a vysídlených osôb tým, že pomôžu pri 
oprave budov, výstavbe ciest a infraštruktúry pre zásobovanie vodou a elektrickou energiou, 
budovaní nemocníc a škôl, aby sa týmto spoločenstvám umožnila účinnejšia integrácia, a 
zároveň sa podporil rozvoj regiónov, v ktorých žijú, pričom nemožno zabúdať na miestne 
obyvateľstvo, ktoré často tiež žije pod hranicou chudoby; zdôrazňuje, že problém množstva 
nášľapných mín pochádzajúcich z konfliktu v Náhornom Karabachu je nevyhnutné riešiť, 
pretože míny neustále spôsobujú zranenia a niekedy i smrť;
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37. žiada kľúčových aktérov v tejto oblasti, aby pri urovnávaní nevyriešených konfliktov z 
obdobia po rozpade Sovietskeho zväzu v regióne zohrávali konštruktívnu úlohu a aby prijali 
kroky smerujúce k normalizácii svojich vzťahov so susedmi; znovu opakuje svoju výzvu 
Turecku, aby sa skutočne a intenzívne usilovalo o vyriešenie neurovnaných sporov so 
všetkými susedmi v súlade s Chartou OSN, príslušnými rezolúciami Bezpečnostnej rady 
OSN a ďalšími príslušnými medzinárodnými dohovormi vrátane čestnej a otvorenej 
diskusie o udalostiach z minulosti; opätovne vyzýva vlády Turecka a Arménska, aby začali 
proces urovnania súčasných aj minulých sporov, a vyzýva Komisiu, aby tento proces 
podporovala a využila pritom regionálnu spoluprácu, ktorá sa uskutočňuje v rámci ESP a 
politiky čiernomorskej synergie; vyzýva Komisiu a Radu, aby sa spolu s orgánmi Turecka a 
Arménska zaoberali otázkou otvorenia turecko-arménskej hranice;

38. navrhuje usporiadanie konferencie 3 + 3 o bezpečnosti a spolupráci v južnom Kaukaze, 
ktorej sa na jednej strane zúčastnia tri štáty južného Kaukazu a na druhej strane EÚ, 
Spojené štáty a Rusko s cieľom prediskutovať otázku bezpečnosti a regionálnej spolupráce 
v južnom Kaukaze, pričom by sa pozornosť mala upriamiť najmä na vytvorenie vhodného 
prostredia na urovnanie nevyriešených konfliktov z obdobia po rozpade Sovietskeho zväzu 
v tomto regióne;

Spolupráca v oblasti energetiky a dopravy

39. prikladá veľký význam otvoreniu plynovodu na trase Baku – Tbilisi – Erzurum a ropovodu 
na trase Baku – Tbilisi – Ceyhan a zdôrazňuje význam projektu transkaspického 
energetického koridoru, ktorý by prispel k hospodárskemu a obchodnému rozvoju v regióne 
a posilnil by bezpečnosť, istotu a diverzifikáciu dodávok energie a tranzitného systému 
z Azerbajdžanu a Kaspickej panvy na trh EÚ; dôrazne však vyzýva zúčastnené krajiny 
a Komisiu, aby v súlade s cieľom regionálnej spolupráce, o ktorý sa zasadzuje ESP, 
zahrnuli do plynovodu na trase Baku-Tbilisi-Erzerum a do projektov transkaspického 
energetického koridoru aj Arménsko;

40. zdôrazňuje dôležitosť prehlbovania energetického partnerstva medzi EÚ a Azerbajdžanom 
zakotveného v uvedenom memorande o porozumení zo 7. novembra 2006 a víta 
pripravenosť azerbajdžanskej a gruzínskej vlády naďalej zohrávať aktívnu úlohu pri 
podpore energetických dodávok založených na trhu a tranzitnej diverzifikácie v regióne, 
a tým podstatne prispievať k energetickej bezpečnosti v Európe;

41. víta správu uvedenej skupiny na vysokej úrovni pre dopravu, ktorá bola nazvaná Sieť pre 
mier a rozvoj a víta oznámenie Komisie s názvom Rozšírenie hlavných transeurópskych 
dopravných osí na susedné krajiny (KOM(2007)0032); potvrdzuje svoju podporu 
vytvoreniu novej infraštruktúry a životaschopných dopravných koridorov, ktoré 
diverzifikujú dodávateľov i trasy, ako napríklad transkaspického/transčiernomorského 
energetického koridoru a plynovodu Nabucco, ako aj projektom INOGATE (Medzištátna 
preprava ropy a plynu do Európy) a TRACECA spájajúcim čiernomorský a kaspický 
región; 

42. upozorňuje, že sa objavili nové skutočnosti, v ktorých zohráva najdôležitejšiu úlohu zmena 
klímy a bezpečnosť dodávok; uznáva, že vytvorenie diverzity dodávok je nesmierne 
dôležité a dá sa dosiahnuť iba prostredníctvom posilnenej spolupráce so susednými štátmi, 
najmä štátmi južného Kaukazu a regiónov strednej Ázie, a podporuje regionálny 
a medziregionálny rozvoj medzi susedmi v tejto oblasti; domnieva sa, že realizácia 
projektov energetickej diverzifikácie by mala byť jednou z priorít posilnenej ESP a vyzýva 
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na intenzívnejšiu podporu zlepšovania investičného prostredia a regulačného rámca na 
základe zásad Zmluvy o energetickej charte v energetickom odvetví výrobných a 
tranzitných krajín;

43. konštatuje, že zásoby plynu a ropy Azerbajdžanu sa odhadujú na nasledujúcich pätnásť až 
dvadsať rokov; konštatuje, že podľa najnovších odhadov obsahujú ropné polia v Kaspickom 
mori približne 14 miliárd barelov ropy a približne 850 až 1 370 miliárd metrov kubických 
zemného plynu; priznáva, že treba vyvinúť ďalšie úsilie, aby sa krajina vyhla dôsledkom 
vyplývajúcim z hrozby nedostatku zdrojov; zdôrazňuje preto dôležitosť trvalo udržateľných 
alternatív z hľadiska politického aj hospodárskeho; vyzýva azerbajdžanskú vládu, aby 
prijala kroky potrebné na prijatie nevyhnutného právneho a operačného rámca s cieľom 
umožniť, aby bola pomoc EÚ v oblasti obnoviteľných zdrojov a energetickej účinnosti čo 
najlepšie využitá;

44. so záujmom víta návrh Komisie vypracovať analýzu uskutočniteľnosti možnej susedskej 
dohody o energetike a v tejto súvislosti vyzýva partnerské krajiny ESP, aby dodržiavali 
medzinárodné právo a záväzky, ktoré prijali na svetových trhoch;

45. podporuje úsilie arménskej vlády o skoré vyradenie reaktora jadrovej elektrárne 
v Medzamori z prevádzky a o nájdenie reálneho alternatívneho riešenia dodávky energie 
tak, ako to požaduje EÚ, vyjadruje však znepokojenie nad rozhodnutím vlády vybudovať 
nový reaktor v tej istej elektrárni nachádzajúcej sa v seizmickej oblasti a nabáda arménske 
úrady, aby našli alternatívne riešenie dodávok energie;

46. odporúča, aby sa v rámci energetickej spolupráce zohľadňovali aj energetické potreby 
jednotlivých krajín a výhody, ktoré z toho pre ne vyplývajú, a to v súvislosti s prístupom 
k energiám; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že energetické projekty financované z 
oficiálnej rozvojovej pomoci v rámci ENPI budú mať priamy vplyv na zníženie chudoby a 
zlepšenie situácie miestneho obyvateľstva; vyzýva Komisiu, aby posilnila svoju podporu 
snahám týchto troch krajín v boji so zmenami klímy a pri hľadaní konkrétnych riešení 
otázok neúčinnej výroby energie a spotrebiteľských vzorcov vrátane prenosu technológií;

47. poukazuje na medziregionálne iniciatívy, akým je projekt železničného prepojenia miest 
Baku – Tbilisi – Kars; domnieva sa, že touto iniciatívou sa otvára cesta k zlepšeniu 
hospodárskej a politickej integrácie tejto časti sveta do európskeho a medzinárodného 
hospodárstva, a že sa tým prispeje k hospodárskemu a obchodnému rozvoju v regióne; 
zdôrazňuje však, že projekt neberie do úvahy existujúcu a plne funkčnú železničnú sieť v 
Arménsku; naliehavo vyzýva juhokaukazské republiky a Turecko, aby účinne presadzovali 
politiky regionálnej hospodárskej integrácie a vyhli sa krátkozrakým a politicky 
motivovaným regionálnym energetickým a dopravným projektom, ktorými by sa porušili 
zásady ESP týkajúce sa stabilného rozvoja;

Ďalšie poznámky

48. znovu opakuje svoju žiadosť, aby boli pravidelné správy osobitného zástupcu EÚ pre južný 
Kaukaz, vrátane záverečnej súhrnnej správy predloženej na konci misie poskytnuté 
Európskemu parlamentu;

49. víta rozhodnutie Komisie z 10. mája 2007 posilniť svoju delegáciu v Jerevane a do konca 
roka 2007 otvoriť delegáciu v Baku; žiada Komisiu, aby zaručila, že tieto delegácie budú 
bez ďalšieho oneskorenia funkčné;
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50. domnieva sa, že zviditeľnenie osobitného zástupcu EÚ pre južný Kaukaz je veľmi dôležité z 
hľadiska zlepšenia komunikácie EÚ s príslušnými krajinami a ich občanmi; domnieva sa, že 
v tomto smere má aktívne začlenenie občianskej spoločnosti mimoriadny význam;

51. vyzýva Komisiu a Radu, aby na základe dosiahnutých úspechov jednotlivých krajín zvážili 
nové rozšírené dohody so zúčastnenými krajinami;

52. vyzýva parlamenty príslušných krajín, aby posilnili zastúpenie parlamentnej opozície vo 
svojich delegáciách pri parlamentných výboroch pre spoluprácu a podporuje zintenzívnenie 
spolupráce regionálnych parlamentov vrátane parlamentného zhromaždenia Organizácie pre 
hospodársku spoluprácu v oblasti Čierneho mora a parlamentnej iniciatívy pre južný 
Kaukaz;

53. zdôrazňuje potrebu využiť existujúce mnohostranné organizácie na posilňovanie interakcie 
medzi EÚ a krajinami južného Kaukazu;

54. znovu zdôrazňuje, že činnosť inštitúcií EÚ sa musí koordinovať s činnosťami iných 
dvojstranných a viacstranných subjektov s cieľom zaručiť súdržnosť medzi akčnými plánmi 
a záväzkami Rade Európy, OBSE, NATO a OSN;

55. vyzdvihuje význam regiónu južného Kaukazu pre EÚ a zdôrazňuje potrebu dôsledného 
sledovania vykonávania jednotlivých akčných plánov ESP zo strany Európskeho 
parlamentu; 

o

o      o
56. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a vládam 

a parlamentom členských štátov, Arménska, Azerbajdžanu, Gruzínska a vládam Turecka, 
Spojených štátov a Ruskej federácie a generálnemu tajomníkovi OSN.
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