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11. kutsub Venemaad üles täielikult 

austama Gruusia suveräänsust ja 

territoriaalset terviklikkust ning selle 

rahvusvaheliselt tunnustatud piiride 

puutumatust, võtma tagasi otsuse 

tunnustada Abhaasia ja Tshinvali piirkonna 

/ Lõuna-Osseetia eraldumist ja lõpetama 

nende alade okupeerimise ning kohustuma 

ka omalt poolt jõudu mitte kasutama 

Gruusia vastu; peab sellega seoses 

murettekitavaks otsust sõlmida Abhaasia 

okupeeritud territooriumi ja Venemaa 

vahel nn partnerlus- ja 

integratsioonileping; 

11. kutsub Venemaad üles täielikult 

austama Gruusia suveräänsust ja 

territoriaalset terviklikkust ning selle 

rahvusvaheliselt tunnustatud piiride 

puutumatust, võtma tagasi otsuse 

tunnustada Abhaasia ja Tshinvali piirkonna 

/ Lõuna-Osseetia eraldumist ja lõpetama 

nende alade okupeerimise ning kohustuma 

ka omalt poolt jõudu mitte kasutama 

Gruusia vastu; mõistab sellega seoses 

hukka nn liitlassuhete ja strateegilise 

partnerluse lepingu sõlmimise Abhaasia 

okupeeritud territooriumi ja Venemaa 

vahel; peab seda Venemaa sammuks 

Abhaasia täieliku annekteerimise poole; 

väljendab muret ka selle pärast, et 

sarnane leping võidakse sõlmida 

Tshinvali piirkonna / Lõuna-Osseetia 

okupeeritud alaga; kutsub sellega seoses 

Venemaad üles võtma eelnimetatud 

lepingu eelnõu tagasi ning täitma 12. 

augusti 2008. aasta 

relvarahukokkuleppest tulenevaid 

kohustusi; 

Or. en 
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15. rõhutab, et Gruusia ametivõimud 

peavad püüdma saavutada rahvuslikku 

leppimist; on mures seepärast, et mitmele 

ametnikule, kes olid ametis eelmise 

valitsuse ajal, ja mõnele praeguse 

opositsiooni liikmele on esitatud 

kriminaalsüüdistus ja nad on vangistatud 

või eelvangistuses; peab murettekitavaks 

ka kohtusüsteemi võimalikku kasutamist 

võitluses poliitiliste oponentidega, mis võib 

õõnestada Gruusia ametivõimude püüdlusi 

demokraatlike reformide vallas; tuletab 

meelde, et konstruktiivse poliitilise 

opositsiooni olemasolu on äärmiselt tähtis, 

et üles ehitada tasakaalustatud ja arenenud 

poliitiline süsteem, mille poole Gruusia 

pürgib; 

15. rõhutab, et Gruusia ametivõimud 

peavad püüdma saavutada rahvuslikku 

leppimist; on mures seepärast, et mitmele 

ametnikule, kes olid ametis eelmise 

valitsuse ajal, ja mõnele praeguse 

opositsiooni liikmele on esitatud 

kriminaalsüüdistus ja nad on vangistatud 

või eelvangistuses; peab murettekitavaks 

ka kohtusüsteemi võimalikku kasutamist 

võitluses poliitiliste oponentidega, mis võib 

takistada Gruusia liikumist Euroopa 

suunas ja õõnestada ametivõimude 

püüdlusi demokraatlike reformide vallas; 

tuletab meelde, et konstruktiivse poliitilise 

opositsiooni olemasolu on äärmiselt tähtis, 

et üles ehitada tasakaalustatud ja arenenud 

poliitiline süsteem, mille poole Gruusia 

pürgib; 

Or. en 

 

 


