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Georgië  

Resolutie van het Europees Parlement over Georgië  
Het Europees Parlement, 

- gelet op zijn eerdere resoluties over Georgië en de Zuidelijke Kaukasus, 
 
- gelet op de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en 

Georgië, 
 
- gelet op zijn resolutie van 20 november 2003 over de grotere Europese nabuurschap,1 
 
- gelet op de parlementaire verkiezingen in Georgië op 2 november 2003, 
 
- gelet op het aftreden van President Edoeard Sjevardnadze op 23 november 2003, 
 
- gelet op de nietigverklaring van de verkiezingen door het Georgische Hooggerechtshof, 
 
- gelet op artikel 50, lid 5 van zijn Reglement, 
 
A. overwegende dat de algemene verkiezingen van 2 november 2003 gekenmerkt werden 

door tal van onregelmatigheden, grove manipulaties en fraudes, alsmede technische en 
administratieve problemen, 

 
B. overwegende dat de delegaties ad hoc van de OVSE, de Raad van Europa en het 

Europees Parlement verklaard hebben dat de verkiezingen niet voldeden aan de 
internationale normen, 

 
C. overwegende dat er naar verwachting nieuwe presidentsverkiezingen zullen 

plaatsvinden op 4 januari 2004 en dat er voor de parlementsverkiezingen nog geen 
tijdschema is vastgesteld, 

 
D. overwegende dat het volk van Georgië een vreedzame verandering in het presidentschap 

van de natie teweeg gebracht heeft, en ingenomen met de opmerkelijke rijpheid waarvan 
het Georgische volk in de loop van de vreedzame "rozenrevolutie" blijk gegeven heeft, 

 
E. overwegende dat het volk van Georgië getoond heeft gehecht te zijn aan democratische 

veranderingen en een afkeer de hebben van wantrouwen, corruptie en gebrek aan 
transparantie in de vorige regering, 

 
F. gelet op de rol die Rusland gespeeld heeft, met name zijn minister van Buitenlandse 

Zaken Ivanov, voor de oplossing van de huidige politieke crisis, 
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G. overwegende dat een vreedzaam en welvarend Georgië van vitaal belang is voor de 
stabiliteit van de regio in het bijzonder en van Europa in het algemeen, met de rechten 
van de mens, pluralisme en parlementaire democratie als hoekstenen van die stabiliteit, 

 
H. overwegend dat de situatie in Georgië uiterst delicaat blijft als gevolg van de 

catastrofale financiële toestand, ernstige economische problemen, kwetsbare 
instellingen, een wijdverbreide corruptie, een interne instabiliteit als gevolg van 
separatistische verwikkelingen in Abchazië en Zuid-Ossetië en de niet-erkenning van de 
centrale overheid in Adzjarië, en de uitgesproken gespannen externe context, met name 
als gevolg van de oorlog in Tsjetsjenië en het nog onopgeloste conflict in Nagorno-
Karabach, 

 
I. ernstig bezorgd over de levensvatbaarheid van de economie en de omvang van de 

buitenlandse schulden van Georgië ten bedrage van 1,8 miljard EUR, 
 
J. overwegende dat de EU op de recente ministeriële OVSE-Topconferentie opnieuw 

gewezen heeft op de noodzaak om op korte termijn een akkoord tussen de partijen over 
de tijdsduur en de modaliteiten voor het functioneren van de Russische militaire bases 
op het grondgebied van Georgië, tot stand te brengen, 

 
K. overwegende dat Georgië bij diverse gelegenheden van zijn Europese instelling blijk 

gegeven heeft en betoond heeft groot belang te hechten aan nauwere banden met de EU, 
en op langere termijn een aanvraag voor het lidmaatschap te willen indienen, 

 
1. wenst het volk van Georgië geluk met de politieke veranderingen die het recentelijk 

teweeggebracht heeft, alsmede met de nieuwe autoriteiten en doet een beroep op hen om 
de voorwaarden te creëren voor een volledige terugkeer naar de democratie en de 
oprichting van geloofwaardige en betrouwbare instellingen; 

 
2. pleit voor een vastbesloten leiderschap van de Europese Unie bij de bevordering van 

vrede, stabiliteit en economische ontwikkeling in Georgië, alsmede in Azerbeidzjan en 
Armenië; 

 
3. dringt erop aan om de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie voor de 

Zuidelijke Kaukasus van middelen te voorzien om de tenuitvoerlegging van de 
EU-beleidsdoelstellingen in de regio mogelijk te maken, onder meer door het scheppen 
van waarborgen voor de integriteit en de soevereiniteit van Georgië; verzoekt de 
lidstaten die betrokken zijn bij de oplossing van de conflicten in de regio, actief met 
hem samen te werken; 

 
4. beklemtoont dat de komende verkiezingen in Georgië vrij, eerlijk en transparant moeten 

zijn en de volkeren van de regio's Abchazië en Zuid-Ossetië dienen te omvatten; 
 
 5. doet een beroep op de Raad en de Commissie om wegen en middelen te vinden voor 

steunverlening aan de nieuwe Georgische autoriteiten door hen de noodzakelijke 
politieke, financiële en technische bijstand te verlenen ter stabilisatie van de situatie, een 
strategie voor hervormingen te definiëren en de voorbereiding van algemene 
verkiezingen; is in dit verband ingenomen met de door het fungerend Voorzitterschap 
goedgekeurde bijdrage voor de organisatie van de presidentsverkiezingen, die op 
4 januari 2004 zullen plaatsvinden; 



  
6. verzoekt de Russische autoriteiten hun op de OVSE-Topconferentie te Istanbul in 1999 

gedane toezegging om onmiddellijk hun militaire bases te sluiten en zich uit Georgië 
terug te trekken, na te komen; 

 
7. dringt er bij de Georgische autoriteiten op aan om op het gehele grondgebied van 

Georgië de rechtsstaat effectief te waarborgen en zich in zetten voor de bestrijding van 
het terrorisme; 

 
8. verzoekt de Raad en de Commissie de TACIS-democratieprogramma's voor Georgië uit 

te breiden, met name met het oog op de consolidatie van de democratische instellingen, 
de ontwikkeling en versterking van maatschappelijke organisaties en steunverlening 
voor onafhankelijke media; 

 
9. verzoekt de Raad en de Commissie aan de VN, de  OVSE, de centrale autoriteiten in 

Georgië en de regionale autoriteiten in Abchazië en Zuid-Ossetië de afvaardiging voor 
te stellen van een missie voor handhaving van de vrede in deze regio's en als maatregel 
om het proces ter beslechting van de geschillen tussen deze regio's en de centrale 
autoriteiten nieuw leven in te blazen; 

 
10. verzoekt de Raad en de Commissie met klem de kwestie van de drie vredesprocessen in 

de Zuidelijke Kaukasus op te nemen bij de ontwikkeling van het Partnerschap 
EU-Rusland teneinde het noodzakelijke momentum te creëren om de huidige impasse te 
boven te komen; betreurt de in Moskou gehouden bijeenkomst van de leiders van de 
drie afscheidingsregio's van Georgië en doet een beroep op de Russische autoriteiten om 
een constructieve rol te spelen, gericht op beslechting van de spanning in Tbilisi, 
bevordering van de dialoog en steunverlening voor de integriteit en soevereiniteit van 
Georgië; 

 
11. betreurt in dit verband het recente besluit van de Russische Federatie om, zonder 

voorafgaand overleg met de Georgische autoriteiten een vereenvoudigde visaregeling 
voor burgers van Adzjarië in te voeren, alsmede de recente regelingen om het proces 
van toekenning van de Russische nationaliteit aan de burgers van Abchazië en Adzjarië 
te versnellen; 

 
12. uit, gelet op de economische malaise in Georgië, zijn ernstige bezorgdheid over de 

gezondheid en het welzijn van het volk van Georgië nu de winter in aantocht is en doet 
een beroep op de Commissie om met voorstellen te komen voor noodhulp voor 
verwarming, aanvullende elektriciteitsleveranties en de levering van voedsel en 
geneesmiddelen; 

 
13. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de 

fungerend President van Georgië, de VN-secretaris-generaal, de OVSE, de 
Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en de regering van de Russische 
Federatie. 
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