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Gruzie 

Usnesení Evropského parlamentu ke Gruzii 
 
Evropský parlament, 
 
- s ohledem na Dohodu o partnerství a spolupráci uzavřenou mezi Evropskými 

společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Gruzií na straně druhé 1, která 
vstoupila v platnost v roce 1999, 

 
- s ohledem na předchozí usnesení o vztazích se zeměmi v této oblasti, zejména na své 

doporučení Radě ze dne 26. února 2004 o politice EU vůči jižnímu Kavkazu2, 
 
- s ohledem na rozvíjející se politiku Evropské unie širší Evropa - politika sousedských 

vztahů, do které spadá také tato oblast, a s ohledem na stanovený dlouhodobý cíl zemí v 
této oblasti plně se podílet na procesu evropské integrace a spolupráce,   

 
- s ohledem na čl. 103 odst. 4 jednacího řádu, 
 
A. vítaje probíhající politické a hospodářské reformy, opatření pro ustanovení pevných a 

výkonných demokratických institucí a snahu vlády potírat rozbujelou korupci, a tím 
budovat pokojnou a vzkvétající Gruzii, která může přispět ke stabilitě v této oblasti i ve 
zbytku Evropy, 

 
B. lituje nedávného propuknutí násilí v oblasti Jižní Osetie a stupňování násilí, které si 

vyžádalo mrtvé, zraněné a vážné materiální škody, 
 
C. vzhledem k tomu, že nedostatečný pokrok v řešení konfliktu v oblasti Abcházie a Jižní 

Osetie je překážkou pro rozvoj Gruzie, 
 
D. vzhledem k tomu, že Evropská unie musí ještě více podporovat probíhající snahy, aby ve 

spolupráci s Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) a dalšími partnery 
napomohla řešení konfliktů v Gruzii a v oblasti jižního Kavkazu, 

 
E. vzhledem k tomu, že „prezidentské volby“, které se konaly v Abcházii 3. října 2004, je 

nutné považovat za nezákonné a nepřijatelné, neboť nebylo dosaženo dohody o konečném 
statutu Abcházie, vzhledem k tomu, že se voleb mohlo účastnit 115 000 osob, a že více 
než 300 000 Gruzínců bylo již dříve zbaveno práva volit, když byli vyhnáni ze svých 
domovů v této oblasti, 

 
F. lituje nedávných prohlášení ruských orgánů o preventivním zásahu na jižním Kavkazu 

coby součásti doktríny národní bezpečnosti Ruska a zdůrazňuje nepostradatelnou roli, 
kterou by Rusko mělo plnit při řešení probíhajících konfliktů, 
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1) vyjadřuje svou plnou podporu suverenitě a územní celistvosti Gruzie a upozorňuje na 
nutnost dospět k řešení konfliktů v Abcházii a Jižní Osetii prostřednictvím jednání a 
budování důvěry  výhradně mírovými prostředky, a přitom ctít právo gruzínského národa 
na určení vlastních kulturních, společenských, hospodářských a politických cílů; 

 
2) žádá gruzínskou vládu, aby vymezila svůj závazek ohledně autonomie Abcházie a Jižní 

Osetie, který je zřejmě podmínkou pro dosažení mírového řešení konfliktu a národního 
sjednocení založeného na shodě; 

 
3) trvá na tom, že plná demilitarizace zóny konfliktů v Jižní Osetii, s výjimkou společných 

mírových jednotek OBSE, je předpokladem pro trvalé mírové řešení konfliktu v této 
oblasti; žádá Radu, aby podpořila další zvýšení účinnosti mise OBSE v této oblasti; 

 
4) odmítá „prezidentské volby“ v Abcházii jako nezákonné a vyzývá Komisi a Radu, aby 

podpořily zintenzivnění procesu jednání v rámci gruzínsko - abcházského konfliktu 
vedeného OSN; 

 
5) vítá zahájení mise EBOP na podporu právního státu v Gruzii; věří, že tato mise znamená 

krok vpřed ve vztazích mezi EU a Gruzií a pro Gruzii znamená pokrok v budování 
hlubšího a funkčnějšího vztahu s EU a sdílení cílů evropské politiky sousedských vztahů; 

 
6) vyzývá Evropskou unii a úřadující předsednictví, aby poskytly zvláštnímu představiteli 

EU pro jižní Kavkaz všechny nezbytné prostředky pro zajištění účinnosti a zviditelnění 
jeho funkce a aby učinily další rozhodující kroky pro zajištění politických cílů EU v této 
oblasti, což zahrnuje ochotu působit jako zprostředkovatel v rámci konfliktů;   

 
7) vyzývá Radu a Komisi, aby plně zapojila Ruskou federaci do procesu zajišťování stability 

prostřednictvím politických jednání a vyzývá vládu Ruské federace, aby se zdržela 
jakýchkoli akcí, které by mohly tento proces ohrozit; vyzývá Radu a Komisi, aby 
začlenila otázku územní celistvosti Gruzie na pořad dvoustranného jednání s Ruskem v 
rámci Dohody o partnerství a spolupráci; 

 
8) naléhá na Ruskou federaci, aby dodržovala své závazky přijaté v roce 1999 na vrcholné 

schůzce OBSE v Istanbulu snížit počet ruských vojenských sil v Gruzii a následně je 
stáhnout a podporuje závazek Gruzie, jak jej představil prezident Saakašvili v OSN, že po 
stažení ruských vojenských jednotek neobsadí území zahraniční vojska; 

 
9) vyzývá k aktivnímu zapojení EU do rozvoje řady iniciativ pro překonání patové situace, 

ve které se tato oblast nachází; 
 
10) v tomto ohledu vítá, že bylo dosaženo dohody o budoucí schůzce předsedy vlády Gruzie 

Zuraba Zhvaniy a separatistického vůdce Jižní Osetie Eduarda Kokoitiho; vyzývá Radu, 
aby pozorně sledovala další vývoj a učinila vše pro zprostředkování dialogu a předejití 
zhoršování již tak napjaté situace; 

 
11) pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, úřadujícímu 

předsednictví, generálnímu tajemníkovi OSN, Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v 
Evropě, generálnímu tajemníkovi NATO, prezidentovi a parlamentu Gruzie a de facto 
orgánům Jižní Osetie a Abcházie. 
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