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B9-0112/2023

Resolutie van het Europees Parlement over de situatie van de voormalige president van 
Georgië, Mikheil Saakashvili
(2023/2543(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese 
Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds1, 
die op 1 juli 2016 volledig in werking is getreden,

– gezien de mededeling van de Commissie van 17 juni 2022 getiteld “Advies van de 
Commissie over het verzoek van Georgië om toetreding tot de Europese Unie” 
(COM(2022)0405),

– gezien de conclusies van de Europese Raad van 23 en 24 juni 2022 over de 
lidmaatschapsverzoeken van Oekraïne, de Republiek Moldavië en Georgië,

– gezien zijn eerdere resoluties over Georgië,

– gezien het akkoord dat op 19 april 2021 bereikt is tussen de Georgische politieke 
krachten, na bemiddeling van de voorzitter van de Europese Raad,

– gezien het verslag over de uitvoering van de Associatieovereenkomst met Georgië van 
10 augustus 2022 (SWD(2022)0215),

– gezien de associatieagenda EU-Georgië 2021-2027, uiteengezet in Aanbeveling 
nr. 1/2022 van de Associatieraad EU-Georgië van 16 augustus 20222,

– gezien het resultaat van de zevende vergadering van de Associatieraad EU-Georgië van 
6 september 2022,

– gezien artikel 132, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat Mikheil Saakashvili eind september 2021, aan de vooravond van de 
eerste ronde van de parlementsverkiezingen, clandestien naar Georgië is teruggekeerd 
en op 1 oktober 2021 is gearresteerd;

B. overwegende dat Mikheil Saakashvili door een Georgische rechtbank bij verstek is 
veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar wegens machtsmisbruik tijdens zijn 
ambtsperiode, een beschuldiging die de voormalige president ontkent;

C. overwegende dat voormalig president Mikheil Saakashvili, wiens gezondheid gestaag is 
verslechterd, in mei 2022 is overgebracht naar een door de gevangenisdienst 
gecontracteerd burgerziekenhuis nadat onafhankelijke artsen hadden vastgesteld dat zijn 

1 PB L 261 van 30.8.2014, blz. 4.
2 PB L 218 van 23.8.2022, blz. 40.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:22014A0830(02)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.218.01.0040.01.ENG&toc=OJ:L:2022:218:TOC
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toestand anders niet zou verbeteren;

D. overwegende dat in een toxicologisch rapport van Dr. David E. Smith, M.D. & 
Associates eind 2022 werd geconcludeerd dat tests op haar- en nagelmonsters van 
Mikheil Saakashvili de aanwezigheid van zware metalen en andere stoffen hadden 
aangetoond, waaronder kwik en arsenicum, en dat veel van de pathologische 
symptomen van Mikheil Saakashvili het gevolg waren van vergiftiging met zware 
metalen, wat bijdroeg tot zijn snel afnemende gezondheid;

E. overwegende dat Mikheil Saakashvili sinds zijn arrestatie sterk is afgevallen (van 
ongeveer 115 kg tot 68 kg) en symptomen van ernstige kwetsbaarheid en afnemende 
gezondheid vertoont;

F. overwegende dat volgens het advies dat door de openbare verdediger bij de 
stadsrechtbank van Tbilisi is ingediend, de gezondheid van Mikheil Saakashvili de 
afgelopen maanden dramatisch is verslechterd, zijn toestand als ernstig wordt 
beoordeeld en hij derhalve moet worden vrijgelaten om een medische behandeling te 
ondergaan overeenkomstig artikel 283 van het wetboek van strafvordering van Georgië;

G. overwegende dat de rechter van de stadsrechtbank van Tbilisi op 6 februari 2023 
Mikheil Saakashvili’s vrijlating of uitstel van veroordeling om gezondheidsredenen 
heeft afgewezen, in antwoord op een verzoekschrift dat zijn advocaten op 
1 december 2022 hadden ingediend;

H. overwegende dat vertegenwoordigers van de internationale gemeenschap op het hoogste 
politieke niveau, waaronder de president van Oekraïne Volodymyr Zelensky en de 
president van de Republiek Moldavië Maia Sandu, hebben opgeroepen tot de 
onmiddellijke vrijlating van Mikheil Saakashvili;

1. is ernstig bezorgd over het toxicologisch rapport van Dr. David E. Smith, M.D. & 
Associates, waarin wordt geconcludeerd dat veel van de pathologische symptomen van 
Mikheil Saakashvili het gevolg zijn van vergiftiging met zware metalen, hetgeen 
bijdraagt tot zijn snel afnemende gezondheid;

2. herhaalt dat de Georgische regering de volledige aansprakelijkheid draagt voor de 
gezondheid en het welzijn van de voormalige president en ter verantwoording moet 
worden geroepen als er hem iets zou overkomen;

3. herhaalt zijn oproep aan de Georgische autoriteiten om voormalig president Mikheil 
Saakashvili onmiddellijk en zonder voorwaarden vooraf vrij te laten en hem in staat te 
stellen in het buitenland een behoorlijke medische behandeling te ondergaan 
overeenkomstig artikel 283 van het wetboek van strafvordering van Georgië, op 
humanitaire gronden en als middel om de politieke polarisatie te verminderen; roept de 
president van Georgië op haar grondwettelijke bevoegdheden te gebruiken om deze 
kwestie op te lossen;

4. beschouwt de situatie van Mikheil Saakashvili als een lakmoesproef voor de 
gehechtheid van de Georgische regering aan de Europese waarden en haar Europese 
aspiraties; concludeert dat, mocht er iets onomkeerbaars gebeuren met de gezondheid 
van Mikheil Saakashvili terwijl hij in de gevangenis zit en onder de 
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verantwoordelijkheid van de Georgische regering valt, dit niet zonder gevolgen mag 
blijven voor de Europese vooruitzichten van het land, aangezien dit zou wijzen op een 
gebrek aan echte gehechtheid aan de Europese waarden;

5. onderstreept dat in het reeds zeer gepolariseerde politieke klimaat in Georgië de 
voortdurende detentie van Mikheil Saakashvili de kloof tussen regering en oppositie 
alleen maar vergroot en het Europese perspectief van Georgië in de weg staat;

6. onderstreept de fundamentele rol van oligarch Bidzina Ivanishvili in de aanhoudende 
detentie van Mikheil Saakashvili als onderdeel van een persoonlijke vendetta; herhaalt 
zijn oproep aan de Raad en de democratische partners om persoonlijke sancties tegen 
Ivanishvili te overwegen wegens zijn rol in de verslechtering van het politieke proces in 
Georgië;

7. verzoekt de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid zich actief in te zetten voor de vrijlating van de 
voormalige president;

8. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de vicevoorzitter van de 
Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid, de Raad, de Commissie, de regeringen en parlementen van de 
lidstaten, de Raad van Europa, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in 
Europa alsook de president, de regering en het parlement van Georgië.


