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Georgien  

Europa-Parlamentets beslutning om Georgien   
 
Europa-Parlamentet, 
 
- der henviser til sine tidligere beslutninger om Georgien og Sydkaukasus, 
 
- der henviser til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og 

Georgien, 
 
- der henviser til sin beslutning af 20. november 2003 om det bredere europæiske 

naboskab: en ny ramme for forbindelserne med vores naboer i øst og syd1, 
 
- der henviser til parlamentsvalget i Georgien den 2. november 2003, 
 
- der henviser til præsident Eduard Sjevardnadses tilbagetræden den 23. november 2003, 
 
- der henviser til, at den georgiske højesteret har annulleret valget, 
 
- der henviser til forretningsordenens artikel 50, stk. 5, 
 
A. der henviser til, at valget den 2. november 2003 var kendetegnet ved omfattende 

uregelmæssigheder, således at grove manipulationer og udbredt svindel forværrede de 
tekniske og administrative problemer, 

 
B. der henviser til, at OSCE, Europarådet og Europa-Parlamentets ad hoc-delegation mente, 

at valget ikke opfyldte internationale normer, 
 
C. der henviser til, at et nyt præsidentvalg forventes afholdt den 4. januar 2004, og at 

tidspunktet for parlamentsvalget endnu ikke er fastlagt, 
 
D. der henviser til, at den georgiske befolkning på fredelig vis har været i stand til at påvirke 

landets præsidentembede, og glæder sig over den bemærkelsesværdige modenhed, som 
den georgiske befolkning har udvist under den fredelige "rosenrevolution", 

 
E. der henviser til, at den georgiske befolkning har vist sit ønske om demokratiske ændringer 

og sin afsky for mistillid, korruption og manglende åbenhed i den tidligere regering, 
 
F. der henviser til den rolle, som Rusland, navnlig den russiske udenrigsminister Ivanov, 

spillede for at løse den seneste politiske krise, 
 
G. der henviser til, at et fredeligt og velstående Georgien er af afgørende betydning for 

områdets stabilitet i særdeleshed og for Europa i almindelighed, og at 
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menneskerettigheder, pluralisme og parlamentarisk demokrati udgør hjørnestenene i 
denne stabilitet, 

 
H. understreger, at situationen i Georgien stadig er særdeles vanskelig som følge af en 

katastrofal finansiel situation, alvorlige økonomiske problemer, sårbare institutioner, 
udbredt korruption, intern ustabilitet som følge af separatistiske handlinger i Abkhasien 
og Sydossetien og manglende anerkendelse af den centrale regering i Adsjarien samt den 
ekstremt spændte situation udadtil navnlig som følge af krigen i Tjetjenien og den 
uafsluttede konflikt i Nagorno-Karabak , 

 
I. der er dybt bekymret over økonomiens bæredygtighed og omfanget af Georgiens 

udlandsgæld på 1,8 mia. USD, 
 
J. der henviser til, at EU på det seneste OSCE-ministerrådsmøde på ny fremhævede behovet 

for, at parterne hurtigt når til enighed om varigheden af og retningslinjerne for de russiske 
militærbaser på Georgiens territorium, 

 
K. der henviser til, at Georgien ved mange lejligheder har understreget sine Europapolitiske 

ambitioner ved at udvise en dyb interesse for at komme tættere på EU for på lang sigt at 
indgive en ansøgning om medlemskab, 

 
1. lykønsker den georgiske befolkning med den politiske reformproces, som den for nylig 

har iværksat, og lykønsker de nye myndigheder og opfordrer dem til at skabe 
betingelserne for en fuldstændig tilbagevenden til demokrati og oprettelse af troværdige 
og pålidelige institutioner;  

 
2. kræver, at Den Europæiske Union udviser resolut førerskab ved at fremme fred, stabilitet 

og økonomisk udvikling i Georgien såvel som i Aserbajdsjan og Armenien; 
 
3. fastholder, at Den Europæiske Unions særlige repræsentant for Sydkaukasus bør tildeles 

de nødvendige ressourcer for at kunne gennemføre Den Europæiske Unions politiske mål 
i regionen, hvoraf et er at sikre Georgiens integritet og suverænitet; opfordrer 
indtrængende de medlemsstater, som deltager i konfliktløsning i regionen, til aktivt at 
samarbejde med ham;  

 
4. fastholder, at de kommende valg i Georgien bør være frie, fair og gennemskuelige og 

omfatte befolkningen i Abkhasien og Sydossetien; 
 
5. opfordrer Rådet og Kommissionen til at finde måder og midler til at støtte de nye 

georgiske myndigheder og yde den nødvendige politiske, finansielle og tekniske bistand 
for at stabilisere situationen, fastlægge en reformstrategi og forberede et parlamentsvalg; 
glæder sig i den henseende over den støtte, som det nuværende formandskab har vedtaget 
at yde til afholdelse af præsidentvalget den 4. januar 2004;  

 
6. opfordrer de russiske myndigheder til på en gennemskuelig måde at opfylde det løfte, 

som de afgav på OSCE-topmødet i Istanbul i 1999, om straks at lukke deres militærbaser 
og omgående at trække sig tilbage fra Georgien; 

 
7. kræver, at de georgiske myndigheder sikrer effektiv håndhævelse af retsstatsprincippet på 

hele Georgiens territorium, herunder deltagelse i bekæmpelsen af terrorisme; 
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8. opfordrer Rådet og Kommissionen til at udvide Tacis-programmet vedrørende demokrati 

til fordel for Georgien, navnlig med hensyn til konsolidering af demokratiske 
institutioner, udvikling og styrkelse af civilsamfundet og støtte til uafhængige medier;  

 
9. opfordrer Rådet og Kommissionen til at foreslå FN og OSCE samt centralmyndighederne 

i Georgien og de regionale myndigheder i Abkhasien og Sydossetien, at der sendes en 
fredsbevarende mission til disse regioner, der også skal have til opgave atter at sætte gang 
i bestræbelserne på at løse uoverensstemmelser mellem disse regioner og 
centralmyndighederne; 

 
10. opfordrer indtrængende Rådet og Kommissionen til at tage spørgsmålet om de tre 

fredsprocesser i Sydkaukasus med i udviklingen af EU-Rusland-partnerskabet for at 
skabe den nødvendige impuls til at få løst den nuværende hårdknude op; beklager det 
møde, som er blevet holdt i Moskva mellem lederne af de tre udbryderregioner i 
Georgien, og opfordrer de russiske myndigheder til at spille en konstruktiv rolle for at 
modvirke spændingerne i Tbilisi, fremme dialogen og støtte Georgiens integritet og 
suverænitet;  

 
11. beklager i den forbindelse, at Den Russiske Føderation for nylig har besluttet at indføre en 

forenklet visumordning for borgere fra Adsjarien uden at rådføre sig med de georgiske 
myndigheder, og at der for nylig er truffet foranstaltninger til at fremskynde proceduren 
for tildeling af russisk statsborgerskab til borgere fra Abkhasien og Adsjarien;  

 
12. udtrykker i betragtning af Georgiens økonomiske kollaps sin alvorlige bekymring for den 

georgiske befolknings sundhed og velfærd nu, hvor vinteren står for døren, og opfordrer 
Kommissionen til at forelægge forslag om nødhjælp til opvarmning, supplerende 
elforsyning og forsyninger af levnedsmidler og medicin; 

 
13. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Georgiens 

fungerende præsident, FN's generalsekretær, OSCE, Europarådets Parlamentariske 
Forsamling og Den Russiske Føderations regering. 
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