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11. poziva Rusijo, naj v celoti spoštuje 

suverenost in ozemeljsko celovitost 

Gruzije, pa tudi nedotakljivost njenih 

mednarodno priznanih meja, naj prekliče 

priznanje odcepitve Abhazije in 

Chinvalske regije/Južne Osetije ter naj 

preneha zasedati ta ozemlja, pa tudi 

zagotovi vzajemnost zaveze o neuporabi 

sile proti Gruziji; v zvezi s tem izraža 

zaskrbljenost zaradi odločitve o sklenitvi 

sporazuma o „partnerstvu in povezovanju“ 

med zasedenim ozemljem Abhazijo in 

Rusijo; 

11. poziva Rusijo, naj v celoti spoštuje 

suverenost in ozemeljsko celovitost 

Gruzije, pa tudi nedotakljivost njenih 

mednarodno priznanih meja, naj prekliče 

priznanje odcepitve Abhazije in 

Chinvalske regije/Južne Osetije ter naj 

preneha zasedati ta ozemlja, pa tudi 

zagotovi vzajemnost zaveze o neuporabi 

sile proti Gruziji; v zvezi s tem obsoja 

sklenitev pogodbe o „zavezništvu in 

strateškem partnerstvu“ med zasedenim 

ozemljem Abhazijo in Rusijo; meni, da je 

to ukrep Rusije, s katerim želi opraviti 

popolno priključitev Abhazije; izraža 

zaskrbljenost tudi zaradi dejstva, da bi 

lahko bila taka pogodba sklenjena tudi z 

zasedenim ozemljem Chinvalska 

regija/Južna Osetija; v zvezi s tem poziva 

Rusko federacijo, naj umakne tako 

imenovano pogodbo in upošteva svoje 

obveznosti iz sporazuma o premirju z 

12. avgusta 2008; 

Or. en 
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15. poudarja, da si morajo gruzijske oblasti 

prizadevati za nacionalno spravo; izraža 

zaskrbljenost, da so bili številni uradniki 

prejšnje vlade in nekateri člani sedanje 

opozicije obtoženi kaznivih dejanj ter 

zaprti ali pridržani pred sojenjem; izraža 

zaskrbljenost tudi zaradi morebitne 

uporabe pravosodnega sistema za boj proti 

političnim nasprotnikom, kar bi lahko 

spodkopalo prizadevanja gruzijskih oblasti 

na področju demokratičnih reform; 

opominja, da je obstoj pomembne politične 

opozicije bistven za vzpostavitev 

uravnoteženega in zrelega političnega 

sistema, za katerega si prizadeva Gruzija; 

15. poudarja, da si morajo gruzijske oblasti 

prizadevati za nacionalno spravo; izraža 

zaskrbljenost, da so bili številni uradniki 

prejšnje vlade in nekateri člani sedanje 

opozicije obtoženi kaznivih dejanj ter 

zaprti ali pridržani pred sojenjem; izraža 

zaskrbljenost tudi zaradi morebitne 

uporabe pravosodnega sistema za boj proti 

političnim nasprotnikom, kar bi lahko 

spodkopalo evropsko usmeritev Gruzije in 

prizadevanja gruzijskih oblasti na področju 

demokratičnih reform; opominja, da je 

obstoj pomembne politične opozicije 

bistven za vzpostavitev uravnoteženega in 

zrelega političnega sistema, za katerega si 

prizadeva Gruzija; 

Or. en 

 

 


