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Geórgia  

Resolução do Parlamento Europeu sobre a Geórgia 

O Parlamento Europeu, 

− Tendo em conta as suas anteriores resoluções sobre a Geórgia e o Cáucaso do Sul, 

− Tendo em conta o Acordo de Parceria e Cooperação entre a União Europeia e a Geórgia, 

− 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 meridionais"1, 

− Tendo em conta as eleições parlamentares de 2 de Novembro de 2003 na Geórgia, 

− Tendo em conta a demissão do Presidente Eduard Shevardnadze, em 23 de Novembro 
de 2003, 

− Tendo em conta a anulação das eleições pelo Supremo Tribunal da Geórgia, 

A. Salientando que as eleições gerais de 2 de Novembro de 2003 foram marcadas por um 
elevado número de irregularidades, em que fraudes e manipulações grosseiras se vieram 
juntar a problemas técnicos e administrativos, 

B. Salientando que a OSCE, o Conselho da Europa e a delegação ad hoc do Parlamento 
Europeu referiram que as eleições ficaram aquém das normas internacionais, 

C. Considerando que estão previstas novas eleições presidenciais para 4 de Janeiro de 2004, e 
que ainda não houve qualquer decisão sobre a data das eleições parlamentares, 

D. Considerando que a população da Geórgia realizou uma mudança pacífica na presidência 
da sua nação e congratulando-se com a grande maturidade de que deu provas o povo 
georgiano durante a revolução pacífica denominada "revolução das rosas",  

E. Considerando que o povo da Geórgia demonstrou o seu empenho na mudança democrática 
e o seu repúdio da desconfiança, corrupção e falta de transparência do anterior governo, 

F. Tendo em conta o papel desempenhado pela Rússia, nomeadamente pelo seu ministro dos 
Negócios Estrangeiros Ivanov, no que respeita à resolução da recente crise política, 

G. Considerando que uma Geórgia pacífica e próspera é essencial para a estabilidade da 
região em particular, e para a Europa em geral, sendo os direitos humanos, o pluralismo e a 
democracia parlamentar pedras angulares dessa estabilidade, 

H. Salientando que a situação na Geórgia continua a ser extremamente delicada devido a uma 
situação financeira catastrófica, a uma situação económica difícil, à fragilidade das 
instituições, a uma prática generalizada da corrupção, a uma instabilidade interna 
resultante das manobras separatistas na Abcásia e na Ossétia do Sul, e ao não 

                                                 
1 P5_TA(2003)0520. 



reconhecimento do governo central na Adjária, bem como a um contexto externo 
extremamente tenso, nomeadamente na sequência da guerra na Chechénia e do conflito 
não resolvido no Alto-Karabakh, 

I. Profundamente preocupado com a viabilidade da economia e com o montante da dívida 
externa da Geórgia, que se eleva a 1.800 milhões de dólares, 

J. Considerando que, na recente cimeira ministerial da OSCE, a União Europeia reiterou a 
necessidade de se conseguir um acordo oportuno entre as partes sobre a duração e as 
modalidades do funcionamento das bases militares russas no território da Geórgia,  

K. Considerando que a Geórgia salientou, em várias ocasiões, a sua vocação europeia, 
demonstrando um profundo interesse em se aproximar da União Europeia, a fim de vir a 
apresentar, a longo prazo, a sua candidatura à adesão, 

1. Felicita o povo da Geórgia pela mudança política que recentemente introduziu e saúda as 
novas autoridades, convidando-as a criarem condições para um regresso pleno à 
democracia e para a criação de instituições credíveis e fiáveis; 

2. Apela a uma liderança firme da União Europeia na promoção da paz, da estabilidade e do 
desenvolvimento económico na Geórgia, assim como no Azerbeijão e na Arménia; 

3. Insiste em que o Representante Especial da União Europeia para o Cáucaso do Sul seja 
dotado de recursos que permitam a consecução dos objectivos políticos da União Europeia 
na região, um dos quais é assegurar a integridade e a soberania da Geórgia; insta os 
Estados-Membros envolvidos na resolução dos conflitos na região a cooperarem 
activamente com ele; 

4. Salienta que as próximas eleições na Geórgia têm de ser livres, justas e transparentes, 
devendo incluir as populações das regiões da Abcásia e da Ossétia do Sul; 

5. Solicita ao Conselho e à Comissão que encontrem formas e meios de apoiar as novas 
autoridades georgianas, fornecendo-lhes o apoio político, financeiro e técnico necessário 
para estabilizar a situação, definir uma estratégia para as reformas e preparar as eleições 
gerais; congratula-se, neste contexto, com a subvenção aprovada pela Presidência em 
exercício para a organização das eleições presidenciais previstas para 4 de Janeiro de 2004; 

6. Apela às autoridades russas para que respeitem, de uma forma transparente, o seu 
compromisso, assumido na Cimeira da OSCE, em 1999, em Istambul, de encerrar 
imediatamente as suas bases militares e de se retirarem seguidamente da Geórgia; 

7. Insiste em que as autoridades georgianas garantam o efectivo Estado de Direito em todo o 
território da Geórgia, incluindo o compromisso de combate ao terrorismo; 

8. Solicita ao Conselho e à Comissão que aumentem a dotação dos Programas TACIS a favor 
da Democracia destinados à Geórgia, em particular no que respeita à consolidação das 
instituições democráticas, ao desenvolvimento e reforço da sociedade civil e ao apoio dos 
meios de comunicação independentes; 

9. Convida o Conselho e a Comissão a proporem às Nações Unidas e à OSCE, assim como às 
autoridades centrais da Geórgia e às autoridades regionais da Abcásia e da Ossétia do Sul, 
o envio de uma missão de manutenção da paz nestas regiões como uma medida para 
relançar o processo tendente a resolver os diferendos entre estas regiões e as autoridades 
centrais; 



10. Insta o Conselho e a Comissão a incluírem a questão dos três processos de paz no Cáucaso 
do Sul no desenvolvimento da parceria UE-Rússia, a fim de imprimir o impulso necessário 
para superar o actual impasse; lamenta a reunião realizada em Moscovo entre os líderes das 
três regiões separatistas da Geórgia, e solicita às autoridades russas que desempenhem um 
papel construtivo para desanuviar as tensões existentes em Tbilisi, facilitando o diálogo e 
apoiando a integridade e a soberania da Geórgia; 

11. Neste contexto, lamenta a recente decisão da Federação Russa de introduzir um regime 
facilitado de concessão de vistos para os cidadãos da Adjária, sem consultar as autoridades 
da Geórgia, assim como as recentes disposições para acelerar o processo de concessão da 
cidadania russa a cidadãos da Abcásia e da Adjária; 

12. Tendo em conta o colapso económico da Geórgia, manifesta a sua profunda preocupação 
com a saúde e o bem-estar da população da Geórgia atendendo à proximidade do Inverno, 
e solicita à Comissão que apresente propostas de ajuda de emergência para o aquecimento, 
para um maior fornecimento de energia eléctrica e para o fornecimento de produtos 
alimentares e de medicamentos;     

13. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, ao 
Presidente em exercício da Geórgia, ao Secretário-Geral das Nações Unidas, à OSCE, à 
Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa e ao Governo da Federação Russa. 
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