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Situatie in Georgië  

Resolutie van het Europees Parlement over Georgië 

 
Het Europees Parlement, 

– gezien de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese 
Gemeenschappen en hun lidstaten enerzijds, en Georgië, anderzijds1, die in 1999 van kracht 
is geworden, 

– onder verwijzing naar zijn eerdere resoluties over de betrekkingen met de landen van de 
regio, met name zijn aanbeveling aan de Raad van 26 februari 2004 betreffende het EU-
beleid inzake de zuidelijke Kaukasus2, 

– gezien het in opbouw zijnde Grotere Europa - Nabuurschapsbeleid van de Europese Unie, 
waarin de regio is opgenomen, en de verklaarde doelstelling voor de lange termijn van de 
landen in de regio om ten volle deel te nemen aan de Europese integratie en samenwerking,  

– gelet op artikel 103, lid 4 van zijn Reglement, 

A. ingenomen met de lopende politieke en economische hervormingen in Georgië, met de 
maatregelen om betrouwbare en efficiënte democratische instellingen in te voeren, en met 
de inspanningen die door de regering zijn verricht om de grootschalige corruptie aan te 
pakken, om zo te zorgen voor een vreedzaam en welvarend Georgië dat kan bijdragen aan 
de stabiliteit in de regio en de rest van Europa, 

B. de recente uitbarsting van geweld in de regio Zuid-Ossetië betreurend, alsmede de escalatie 
van het geweld, leidend tot doden, gewonden en ernstige materiële schade, 

C. overwegende dat het gebrek aan vooruitgang bij de oplossing van conflicten in de regio's 
Abchazië en Zuid-Ossetië de ontwikkeling van Georgië in de weg staat, 

D. overwegende dat de Europese Unie zijn steun voor de voortdurende inspanningen om de 
conflicten in Georgië en de zuidelijke Kaukasus te helpen oplossen, in samenwerking met 
de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) en andere actoren, 
moet intensiveren, 

E. overwegende dat de "presidentsverkiezingen" die in Abchazië op 3 oktober 2004 hebben 
plaatsgevonden, als onwettig en onaanvaardbaar moeten worden beschouwd door het 
ontbreken van een overeenkomst over de definitieve status van Abchazië; dat het aantal 
kiesgerechtigden 115.000 personen bedroeg en dat van tevoren meer dan 300.000 Georgiërs 
het kiesrecht was ontnomen doordat zij uit hun huizen in de regio waren verdreven, 

F. de recente verklaringen van de Russische autoriteiten betreurend over het gebruik van 
preventieve aanvallen in de zuidelijke Kaukasus als instrument in het kader van de 
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Russische defensiestrategie en de onmisbare rol benadrukkend die Rusland moet spelen bij 
het oplossen van de bestaande conflicten, 

1. drukt zijn volle steun uit voor de soevereiniteit en de territoriale integriteit van Georgië en 
wijst erop dat een oplossing moet worden gevonden voor de conflicten in Abchazië en 
Zuid-Ossetië via onderhandelingen en vertrouwenwekkende maatregelen en uitsluitend met 
vreedzame middelen en dat daarbij het recht van de Georgische bevolking moet worden 
geëerbiedigd om haar eigen culturele, sociale, economische en politieke doelen vast te 
stellen; 

2. verzoekt de Georgische regering haar toezegging te geven voor de autonomie van Abchazië 
en Zuid-Ossetië, hetgeen een voorafgaande voorwaarde is om in onderling overleg tot een 
vreedzame oplossing voor conflicten en nationale eenmaking te komen; 

3. wijst er nadrukkelijk op dat volledige demilitarisering van de Zuidossetische conflictzone, 
met uitzondering van de gezamenlijke vredesmacht van de OVSE, een eerste vereiste is 
voor een blijvende vreedzame oplossing voor het conflict in deze regio; verzoekt de Raad 
een verdere vergroting van de effectiviteit van de OVSE-missie in deze regio te 
ondersteunen; 

4. acht de "presidentsverkiezingen" in Abchazië onwettig en roept de Commissie en de Raad 
ertoe op steun te verlenen aan een intensivering van het door de VN geleide 
onderhandelingsproces in het conflict tussen Georgië en Abchazië; 

5. verwelkomt de start van de "rechtsstaatmissie" in Georgië in het kader van het EVDB; is 
van mening dat deze missie een stap voorwaarts betekent in de betrekkingen tussen de EU 
en Georgië en in de vooruitgang die Georgië kan boeken om intensievere en doeltreffendere 
betrekkingen met de EU tot stand te brengen en de doelstellingen van het Europese 
nabuurschapsbeleid over te nemen; 

6. verzoekt de Europese Unie en het in functie zijnde voorzitterschap de speciale 
vertegenwoordiger van de EU voor de zuidelijke Kaukasus te voorzien van alle middelen 
die nodig zijn om de doeltreffendheid en zichtbaarheid van zijn werkzaamheden te 
vergroten en verdere effectieve maatregelen te nemen om de beleidsdoelstellingen van de 
EU in de regio te waarborgen, waarbij de EU ook bereid moet zijn bij de conflicten te 
bemiddelen; 

7. roept de Commissie en de Raad ertoe op de Russische Federatie volledig bij dit proces van 
stabilisering via politieke onderhandelingen te betrekken; verzoekt de regering van de 
Russische Federatie af te zien van enige actie die dit proces in gevaar zou kunnen brengen; 
verzoekt de Raad en de Commissie het vraagstuk van de Georgische territoriale integriteit 
op de agenda te plaatsen van de dialoog die in het kader van de Partnerschaps- en 
samenwerkingsovereenkomst met Rusland wordt gevoerd; 

8. dringt er bij de Russische Federatie op aan zijn toezeggingen op de top van de OVSE in 
Istanbul in 1999 inzake de vermindering en terugtrekking van Russische troepen uit Georgië 
na te komen en steunt de verplichting die Georgië bij monde van president Saakashvili op 
de Algemene Vergadering van de VN op zich heeft genomen om geen buitenlandse troepen 
toe te laten nadat Rusland zijn troepen heeft teruggetrokken; 

9. dringt aan op een actieve rol voor de EU bij de ontwikkeling van een aantal initiatieven om 



de impasse in de regio te doorbreken; 

10. verwelkomt in dit verband de overeenkomst die is bereikt over een toekomstige ontmoeting 
tussen de minister-president van Georgië, Zurab Zhvania, en de separatistische leider van 
Zuid-Ossetië, Eduard Kokoiti; verzoekt de Raad de ontwikkelingen nauwlettend te volgen 
en al het mogelijke te doen om een dialoog mogelijk te maken en te voorkomen dat de 
gespannen situatie escaleert; 

11. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, het 
voorzitterschap, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, de Organisatie voor 
Veiligheid en Samenwerking in Europa, de secretaris-generaal van de NAVO, de president 
en het parlement van Georgië en de feitelijke autoriteiten in Zuid-Ossetië en Abchazië. 
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