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P5_TA-PROV(2003)0602 

Georgia  
Euroopan parlamentin päätöslauselma Georgiasta   
 
 
Euroopan parlamentti, joka 
 
– ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa Georgiasta ja Etelä-Kaukasuksesta, 
 
– ottaa huomioon Euroopan unionin ja Georgian välisen kumppanuus- ja 

yhteistyösopimuksen, 
 
– ottaa huomioon 20. marraskuuta 2003 antamansa päätöslauselman Laajemmasta 

Euroopasta – uudesta naapuruuspolitiikasta1, 
 
– ottaa huomioon Georgiassa 2. marraskuuta 2003 pidetyt parlamenttivaalit, 
 
– ottaa huomioon, että presidentti Eduard Shevardnadze erosi virastaan 23. marraskuuta 

2003, 
 
– ottaa huomioon, että Georgian korkein oikeus on kumonnut vaalien tulokset, 
 
– ottaa huomioon työjärjestyksen 50 artiklan 5 kohdan, 
 
A. toteaa, että 2. marraskuuta 2003 pidettyjä parlamenttivaaleja leimasivat laajat 

väärinkäytökset, joiden yhteydessä tulosten karkea manipulointi ja vaalipetokset 
yhdistyivät teknisiin ja hallinnollisiin ongelmiin, 

 
B. korostaa, että ETYJ, Euroopan neuvosto ja Euroopan parlamentin lähettämien 

vaalitarkkailijoiden valtuuskunta ovat todenneet, että vaalit eivät olleet kansainvälisten 
normien mukaiset; 

 
C. ottaa huomioon, että uudet presidentinvaalit on määrä pitää 4. tammikuuta 2004 ja että 

uusien parlamenttivaalien päivämäärästä ei ole vielä päätetty, 
 
D. ottaa huomioon, että Georgian kansalaiset ovat saaneet aikaan presidentin vaihtumisen 

rauhanomaisella tavalla ja pitää myönteisenä merkittävää kypsyyttä, jota Georgian 
kansa on osoittanut rauhanomaisella "ruusujen vallankumouksella", 

 
E. ottaa huomioon, että Georgian kansa on osoittanut haluavansa demokraattista muutosta 

ja kammoavansa edellisen hallituksen aikaista avoimuuden puutteen, epäluottamuksen 
ja korruption ilmapiiriä, 

 
F. ottaa huomioon Venäjän ja erityisesti ulkoministeri Ivanovin roolin äskettäisen 

poliittisen kriisin ratkaisemisessa, 
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G. ottaa huomioon, että rauhanomainen ja menestyvä Georgia on ratkaisevan tärkeä 
erityisesti asianomaisen alueen ja koko Euroopan kannalta ja että ihmisoikeudet, 
moniarvoisuus ja parlamentaarinen demokratia ovat mainitun vakauden kulmakiviä,  

 
H. ottaa huomioon, että Georgian tilanne on edelleen äärimmäisen arkaluonteinen, mikä 

johtuu maan rahoitustilanteen katastrofaalisesta tilasta, talouden vakavista ongelmista, 
instituutioiden heikkoudesta, laajalle levinneestä korruptiosta ja sisäisestä 
epävakaudesta, joka johtuu Abhasian ja Etelä-Ossetian separatismista ja siitä, että 
Adzaria ei tunnusta Georgian keskushallinnon ylivaltaa, sekä Tšetšenian sodan ja 
Nagorno-Karabahin ratkaisemattoman konfliktin aiheuttamasta ulkopuolisesta 
epävakaudesta, 

 
I. on syvästi huolissaan kansantalouden elinkelpoisuudesta ja 1,8 miljardiin dollariin 

nousevasta Georgian ulkomaanvelasta, 
 
J. ottaa huomioon, että EU vahvisti äskettäisessä ETYJin ministeritason 

huippukokouksessa uudelleen tarpeen saada mahdollisimman nopeasti aikaan 
osapuolten välinen sopimus Georgian alueella olevien Venäjän sotilastukikohtien 
toiminnan kestoajasta ja muodoista, 

 
K. ottaa huomioon, että Georgia on monessa yhteydessä painottanut olevansa suuntautunut 

Eurooppaan osoittamalla syvää kiinnostusta lähentymiseen kohti EU:ta ja että pitkällä 
aikavälillä Georgian tarkoituksena on hakea EU:n jäsenyyttä, 

 
1. onnittelee Georgian kansaa sen aikaansaamasta poliittisesta muutoksesta; onnittelee 

uusia vallanpitäjiä ja kehottaa näitä luomaan olosuhteet, jotka takaavat täydellisen 
paluun demokratiaan ja uskottavien ja luotettavien instituutioiden perustamisen; 

 
2. vaatii, että Euroopan unionin on toimittava johtoasemassa ja edistettävä määrätietoisesti 

rauhaa, vakautta ja taloudellista kehittämistä Georgiassa sekä Azerbaizanissa ja 
Armeniassa; 

 
3. vaatii, että Etelä-Kaukasuksen alueella toimivan Euroopan unionin erityisedustajan 

käyttöön olisi annettava riittävät resurssit, joiden avulla hän pystyy toteuttamaan 
Euroopan unionin tavoitteet tällä alueella, joihin sisältyy Georgian koskemattomuuden 
ja suvereenisuuden varmistaminen; kehottaa alueen konfliktien ratkaisemiseen 
osallistuvia jäsenvaltioita toimimaan aktiivisessa yhteistyössä erityisedustajan kanssa 

 
4. korostaa, että Georgian tulevien vaalien on oltava vapaat, oikeudenmukaiset ja avoimet 

ja että Abhasian ja Etelä-Ossetian alueiden asukkaiden on osallistuttava vaaleihin; 
 
5. kehottaa neuvostoa ja komissiota löytämään tavat ja keinot, joilla ne tukevat Georgian 

uusia vallanpitäjiä antamalla tarvittavaa poliittista, taloudellista ja teknistä apua tilanteen 
vakauttamiseksi, uudistusstrategian määrittämiseksi ja parlamenttivaalien 
valmistelemiseksi; pitää tässä yhteydessä myönteisenä puheenjohtajavaltion myöntämää 
tukea 4. tammikuuta 2004 pidettäväksi määrättyjen presidentinvaalien järjestämistä 
varten; 
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6. pyytää Venäjän viranomaisia täyttämään avoimella tavalla ETYJin huippukokouksessa 
Istanbulissa vuonna 1999 antamansa sitoumuksen, jonka mukaan Venäjä sulkee 
välittömästi sotilastukikohtansa ja vetää viipymättä joukkonsa pois Georgian alueelta; 

 
7. vaatii, että Georgian viranomaisten on varmistettava oikeusvaltioin periaatteiden 

täytäntöönpanon tehokkuus koko Georgian alueella, mukaan lukien osallistuminen 
terrorismin vastaisiin toimiin; 

 
8. kehottaa neuvostoa ja komissiota tehostamaan Tacis-demokratiaohjelmien 

täytäntöönpanoa Georgiassa erityisesti sen osalta, mikä koskee demokraattisten 
instituutioiden vakiinnuttamista, kansalaisyhteiskunnan kehittämistä ja vahvistamista 
sekä riippumattomien tiedotusvälineiden tukemista; 

 
9. pyytää neuvostoa ja komissiota ehdottamaan YK:lle, ETYJille, Georgian 

keskushallinnolle sekä Abhasian ja Etelä-Ossetian alueellisille viranomaisille, että 
alueelle lähetetään valtuuskunta, jonka tehtävänä on rauhan ylläpitäminen näillä alueilla 
ja jonka tehtäviin kuuluu myös uuden neuvotteluprosessin käynnistäminen näiden 
alueiden ja keskushallinnon välisten erimielisyyksien ratkaisemiseksi; 

 
10.  vaatii, että neuvoston ja komission on sisällytettävä kolme Etelä-Kaukasuksen 

rauhanprosessia EU:n ja Venäjän kumppanuuden kehittämiseen voidakseen luoda 
tarvittavan liikevoiman nykyisen lukkiutuneen tilanteen ratkaisemiseksi; pitää 
valitettavana sitä, että kolmen Georgiasta irtautuneen alueen johtajat ovat pitäneet 
kokouksen Moskovassa, ja kehottaa Venäjän viranomaisia toimimaan rakentavassa 
roolissa jännittyneen tilanteen laukaisemiseksi Tblisisissä, edistämään vuoropuhelua ja 
tukemaan Georgian koskemattomuutta ja suvereenisuutta; 

 
11. pitää tässä yhteydessä valitettavana Venäjän federaation äskettäistä päätöstä ottaa 

Georgian viranomaisia kuulematta käyttöön Adzarian asukkaita koskeva helpotettu 
viisumimenettely, sekä äskettäisiä järjestelyjä, joiden tarkoituksena on nopeuttaa 
Venäjän kansalaisuuden myöntämistä Abhasian ja Adzarian asukkaille; 

 
12. ottaa huomioon Georgian talouden romahtamisen ja ilmaisee vakavan huolensa 

Georgian kansalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista talven kynnyksellä, ja kehottaa 
komissiota antamaan ehdotuksia, jotka koskevat hätäavun antamista lämmitystä, 
sähköntuotannon lisäämistä sekä elintarvikkeiden ja lääkkeiden toimittamista varten; 

 
13. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 

Georgian vs. presidentille, YK:n pääsihteerille, ETYJille, Euroopan neuvoston 
parlamentaariselle kokoukselle ja Venäjän federaation hallitukselle. 
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