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Parlamentul European, 

– având în vedere acordul de încetare a focului din 12 august 2008, mediat de UE și 

semnat de Georgia și de Federația Rusă, precum și acordul de implementare din 8 

septembrie 2008, 

– având în vedere Rezoluția sa din 21 ianuarie 2016 referitoare la acordurile de 

asociere/zonele de liber schimb aprofundat și cuprinzător cu Georgia, Republica 

Moldova și Ucraina1, 

– având în vedere Rezoluția sa din 13 decembrie 2017 referitoare la raportul anual 

referitor la punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune2, 

– având în vedere Declarațiile comune ale Summiturilor Parteneriatului Estic, în special 

cea din 2017, de la Bruxelles, 

– având în vedere comunicările comune ale Comisiei și Serviciului European de Acțiune 

Externă (SEAE) privind Politica europeană de vecinătate (PEV), în special Raportul din 

18 mai 2017 privind punerea în aplicare a reexaminării PEV (JOIN(2017)0018) și 

documentul de lucru comun din 9 iunie 2017, intitulat „Parteneriatul estic - 20 de 

obiective pentru 2020: concentrarea pe prioritățile-cheie și rezultatele concrete” 

(SWD(2017)0300), precum și comunicarea din 2016 intitulată „O strategie globală 

pentru politica externă și de securitate a Uniunii Europene”, 

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la situația din vecinătatea estică și, 

în special, Recomandarea sa din 15 noiembrie 2017 adresată Consiliului, Comisiei și 

SEAE privind Parteneriatul Estic, în perspectiva summitului din noiembrie 20173, 

– având în vedere trimiterea misiunii de monitorizare a UE (EUMM) în Georgia, la 15 

septembrie 2008, 

                                                 
1  JO C 11, 12.1.2018, p. 82. 
2  Texte adoptate, P8_TA(2017)0493. 
3  Texte adoptate, P8_TA(2017)0440. 



 

 

– având în vedere Raportul misiunii internaționale independente de informare privind 

conflictul din Georgia din 2009, condusă de Heidi Tagliavini, 

– având în vedere articolul 123 alineatele (2) și (4) din Regulamentul său de procedură, 

A. întrucât Georgia aniversează 100 de ani de la prima republică georgiană democrată, 

creată în 1918 și este mândră, în mod justificat, de realizările sale contemporane; 

B. întrucât UE susține categoric suveranitatea și integritatea teritorială a Georgiei în 

interiorul granițelor sale recunoscute internațional; 

C. întrucât, la 10 de ani după agresiunea militară a Rusiei în Georgia din august 2008, 

Federația Rusă continuă ocupația ilegală a teritoriilor georgiene Abhazia și 

Țhinvali/Osetia de Sud, subminând dreptul internațional și sistemul internațional bazat 

pe norme; întrucât așa-numitele acorduri de integrare și alianță dintre Rusia și Abhazia 

și Osetia de Sud, semnate în 2014 și 2015, sunt încălcări clare ale dreptului 

internațional, ale principiilor OSCE și ale angajamentelor internaționale ale Rusiei; 

întrucât Uniunea Europeană nu recunoaște cadrul așa-ziselor alegeri și referendumul 

organizat de separatiștii susținuți de Rusia în regiunile georgiene Abhazia și Osetia de 

Sud, în 2016 și 2017; 

D. întrucât UE își menține angajamentul ferm în favoarea soluționării pașnice a conflictului 

ruso-georgian, cu respectarea deplină a normelor și principiilor fundamentale ale 

dreptului internațional; 

E. întrucât Rusia își crește continuu prezența militară ilegală în teritoriile ocupate din 

Georgia, construind noi baze, aducând noi de trupe și echipamente și efectuând exerciții 

militare; 

F. întrucât Rusia continuă să-și încalce obligațiile internaționale și refuză să aplice acordul 

de încetare a focului din 12 august 2008, mediat de UE; 

G. întrucât Rusia continuă să izoleze Abhazia și Țhinvali/Osetia de Sud de restul țării, 

închizând tot mai multe puncte de trecere, instalând bariere fizice de-a lungul liniei de 

demarcație administrativă (LDA) și ducând o campanie de distrugere a culturii 

georgiene; 

H. întrucât această linie este deplasată, lent dar constant, tot mai mult în teritoriul controlat 

de Tbilisi, printr-un proces cunoscut ca „frontierizare”, în unele locuri situându-se foarte 

aproape de infrastructuri critice, cum ar fi autostrăzile și conductele de gaz; 

I. întrucât sute de mii de persoane strămutate intern și refugiați expulzați forțat din 

teritoriile georgiene Abhazia și Țhinvali/Osetia de Sud, ca urmare a mai multor valuri 

de purificare etnică, continuă să fie private de dreptul lor fundamental de a se întoarce în 

siguranță și demnitate la casele lor; 

J. întrucât în regiunile ocupate din Georgia au loc încălcări ale drepturilor de bază ale 

omului, printre care dreptul la libertatea de circulație și de ședere, dreptul la proprietate 

și dreptul de acces la educație în limba maternă; întrucât continuă detențiile ilegale și 

răpirile; 

K. întrucât Federația Rusă, în calitate de putere care exercită un control efectiv asupra 



 

 

teritoriilor georgiene Abhazia și Țhinvali/Osetia de Sud, poartă întreaga responsabilitate 

pentru încălcările grave ale drepturilor omului și pentru situația umanitară din aceste 

teritorii; 

L. întrucât invazia din 2008 a fost primul atac major al Rusiei împotriva ordinii europene; 

întrucât acest atac a fost ulterior urmat de altele, printre care anexarea Crimeii și 

războiul din estul Ucrainei; 

M. întrucât Archil Tatunashvili, Giga Otkhozoria și Davit Basharuli, georgieni strămutați 

intern, și-au pierdut viața ca urmare a acțiunilor brutale ale regimurilor ruse ocupante 

din Suhumi și Țhinvali; 

N. întrucât Curtea Penală Internațională (CPI) a deschis o anchetă asupra crimelor de 

război și a crimelor împotriva umanității care se pare că au fost comise în acest conflict; 

O. întrucât vizita comună ad-hoc în Georgia, pe 12 august 2008, a liderilor est-europeni 

Lech Kaczyński, președintele Poloniei, Toomas Hendrik Ilves, președintele Estoniei, 

Valdas Adamkus, președintele Lituaniei, Ivars Godmanis, prim-ministrul Letoniei și 

Victor Iușcenko, președintele Ucrainei, este considerată la scară largă ca un factor 

important în împiedicarea avansării Rusiei către Tbilisi, într-un moment în care trupele 

ruse erau la doar 50 km de capitala Georgiei, precum și în facilitarea medierii încetării 

focului de către Președinția franceză a Consiliului UE; 

P. întrucât Federația Rusă continuă să refuze accesul EUMM în teritoriile georgiene 

Abhazia și Țhinvali/Osetia de Sud, încălcând acordul de încetare a focului din 12 august 

2008, mediat de UE, și împiedicând astfel misiunea să își îndeplinească în totalitate 

mandatul; 

1. își reafirmă sprijinul inechivoc pentru integritatea și suveranitatea teritorială a Georgiei; 

subliniază că principiile consacrate în Carta ONU, în Actul final de la Helsinki din 1975 

și în Carta de la Paris a OSCE din 1990 reprezintă piatra de temelie a unei Europe 

pașnice; 

2. reiterează faptul că suveranitatea, independența și soluționarea pașnică a litigiilor 

reprezintă principii fundamentale ale ordinii securitare europene; subliniază că 

soluționarea conflictelor din Georgia este esențială pentru îmbunătățirii securității și a 

stabilității întregului continent european; consideră că aceste conflicte și ocupația 

continuă a teritoriilor georgiene reprezintă o potențială amenințare la adresa 

suveranității altor țări europene; 

3. solicită Federației Ruse să își anuleze decizia privind recunoașterea așa-zisei 

independențe a teritoriilor georgiene Abhazia și Țhinvali/Osetia de Sud; condamnă 

decizia Venezuelei, Nicaraguei, Siriei și Nauru de a recunoaște Abhazia și Osetia de 

Sud și le cere să revoce recunoașterea; 

4. subliniază că Federația Rusă trebuie să respecte necondiționat toate dispozițiile 

acordului de încetare a focului din 12 august 2008, în special angajamentul de a-și 

retrage toate forțele armate de pe teritoriul Georgiei; 

5. cere Federației Ruse să pună capăt ocupației teritoriilor georgiene Abhazia și 

Țhinvali/Osetia de Sud și să respecte întru totul suveranitatea și integritatea teritorială a 

Georgiei și inviolabilitatea frontierelor sale recunoscute internațional, precum și să 



 

 

oprească integrarea de facto a ambelor regiuni în administrația rusă; 

6. confirmă angajamentul ferm al UE de a contribui la soluționarea pașnică a conflictului 

ruso-georgian, utilizând toate instrumentele de care dispune, în cadrul unei abordări 

globale, printre care Reprezentantul special pentru Caucazul de Sud și criza din 

Georgia, copreședinția dezbaterilor internaționale de la Geneva, EUMM în Georgia și 

politica de nerecunoaștere și de implicare; 

7. solicită insistent guvernului Georgiei să continue să coopereze cu CPI, facilitând 

investigațiile Biroului Procurorului CPI și asigurându-se că Grefa CPI își poate 

îndeplini mandatul în ceea ce privește informarea și participarea victimelor; 

8. solicită Federației Ruse să permită accesul EUMM în teritoriile georgiene Abhazia și 

Țhinvali/Osetia de Sud, conform mandatului acesteia; reamintește că EUMM este 

singura prezență internațională permanentă la fața locului, care furnizează informații 

imparțiale cu privire la situația de-a lungul liniilor de demarcație administrativă, și 

solicită prelungirea mandatului acesteia după 14 decembrie 2018; 

9. solicită Federației Ruse să pună capăt „frontierizării” LDA pe care o încearcă prin 

instalarea de garduri de sârmă ghimpată și de alte bariere artificiale; solicită, de 

asemenea, încetarea incursiunilor în teritoriul controlat de guvernul georgian și a 

extinderii LDA, obstrucționând voit contactele dintre oameni și izolând populația din 

ambele regiuni ocupate; 

10. condamnă distrugerea intenționată a satelor georgiene și a bisericilor georgiene din 

teritoriile ocupate din Abhazia și Țhinvali/Osetia de Sud, precum și tentativa deliberată 

de a șterge urmele culturii și istoriei georgiene în teritoriile ocupate; condamnă, de 

asemenea, inițiativele antagoniste și divizante, cum ar fi așa-zisul referendum din 2017 

pentru aprobarea schimbării denumirii regiunii Țhinvali/Osetia de Sud; 

11. solicită Federației Ruse să respecte principiul soluționării pașnice a conflictelor, 

răspunzând angajamentului unilateral asumat de Georgia de a nu face uz de forță, 

conform celor declarate de președintele Georgiei în discursul adresat Parlamentului 

European, la 23 noiembrie 2010; 

12. salută noua inițiativă de pace a guvernului Georgiei, intitulată „Un pas către un viitor 

mai bun”, care urmărește îmbunătățirea condițiilor umanitare și socioeconomice ale 

populației din teritoriile georgiene Abhazia și Țhinvali/Osetia de Sud și promovarea 

contactelor personale și a încrederii între comunitățile divizate; 

13. reamintește Federației Ruse, ca putere de ocupație, obligațiile sale față de populație, 

precum și faptul că trebuie să înceteze încălcarea drepturilor omului, restricționarea 

libertății de circulație și de ședere, discriminarea pe motive etnice și încălcarea dreptului 

de proprietate și a dreptului la educație în limba maternă în teritoriile ocupate din 

Georgia; 

14. invită, de asemenea, Federația Rusă să pună capăt impunității și crimelor pe motive 

etnice în teritoriile georgiene Abhazia și Țhinvali/Osetia de Sud și să elimine toate 

obstacolele pentru aducerea în fața justiției a autorilor faptelor ilegale care au condus la 

moartea celor trei georgieni strămutați în interiorul țării, Archil Tatunașvili, Giga 

Otkhozoria și David Bașaruli; 



 

 

15. salută adoptarea de către Parlamentul Georgiei a rezoluției bipartite care stabilește o 

listă neagră a persoanelor responsabile de astfel de încălcări sau de mușamalizarea lor 

(lista Oțhozoria - Tatunașvili); invită și statele membre și Consiliul să-i pună pe o listă 

neagră pe cei care apar sau pot apărea pe lista Otkhozoria-Tatunashvili și să impună 

sancțiuni la nivel național sau la nivelul UE împotriva lor; 

16. invită insistent Federația Rusă să permită întoarcerea în condiții de siguranță și 

demnitate a persoanelor strămutate intern și a refugiaților la casele lor și să asigure un 

acces neîngrădit la fața locului pentru mecanismele internaționale de monitorizare a 

drepturilor omului; 

17. condamnă din nou politicile subversive de propagandă, de dezinformare și infiltrare pe 

platformele de comunicare socială care vizează slăbirea democrației și societății din 

Georgia prin discreditarea instituțiilor, manipularea opiniei publice, difuzarea unor știri 

false, alimentarea tensiunilor sociale și promovarea neîncrederii generale față de media; 

condamnă, în acest context, războiul informațional condus de Rusia, prin intermediul 

mass-mediei controlate de stat, care răspândește deliberat știri false pentru a influența 

politica internă și a submina procesele de integrare europeană; 

18. subliniază că este necesară o poziție coerentă, coordonată, unită și fermă a comunității 

internaționale împotriva politicii Rusiei de ocupare și anexare, aceasta fiind singura 

modalitate de a se ajunge la o soluționare pașnică a conflictelor în Georgia și de a 

împiedica apariția unor conflicte similare în vecinătate; 

19. invită instituțiile UE să adopte o abordare coerentă cu cea a Parlamentului European și 

cu politicile parlamentelor naționale ale statelor membre, utilizând termeni mai clari și 

mai preciși pentru a defini agresiunea Rusiei în Georgia, ca ocupație de către Federația 

Rusă a teritoriilor georgiene Abhazia și Țhinvali/Osetia de Sud; 

20. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 

Comisiei și Serviciului European de Acțiune Externă, Organizației pentru Securitate și 

Cooperare în Europa, guvernelor și parlamentelor statelor membre, guvernelor și 

parlamentelor țărilor Parteneriatului Estic și guvernului și parlamentului Federației 

Ruse. 

 


