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Usnesení Evropského parlamentu o situaci bývalého gruzínského prezidenta Michaila 
Saakašviliho
(2023/2543(RSP))

Evropský parlament,

– s ohledem na svá předchozí usnesení o Gruzii,

– s ohledem na dohodu o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro 
atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé1, 
která jako celek vstoupila v platnost dne 1. července 2016,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 17. června 2022 nazvané „Stanovisko Komise k 
žádosti Gruzie o členství v Evropské unii“ (COM(2022)0405),

– s ohledem na oddíl 1.4 krátkodobých a střednědobých priorit stanovených v doporučení 
Rady přidružení EU–Gruzie č. 1/2022 ze dne 16. srpna 2022 o programu přidružení 
EU–Gruzie na období 2021–20272,

– s ohledem na Mezinárodní pakt OSN o občanských a politických právech a Úmluvu 
proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání,

– s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN č. 45/111 o základních zásadách 
zacházení s vězni,

– s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN č. 70/175 o standardních minimálních 
pravidlech OSN pro zacházení s vězni (pravidla Nelsona Mandely),

– s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že dne 1. října 2021 zadržela policie bývalého prezidenta Michaila 
Saakašviliho poté, co se po osmileté nepřítomnosti vrátil do Gruzie; vzhledem k tomu, 
že byl od té doby vězněn; vzhledem k tomu, že Saakašvili všechna obvinění odmítl a 
prohlásil, že jsou politicky motivovaná;

B. vzhledem k tomu, že se objevily četné znepokojivé zprávy o zhoršujícím se zdravotním 
stavu pana Saakašviliho; vzhledem k tomu, že byla vznesena obvinění z mučení;

C. vzhledem k tomu, že dne 28. prosince 2022 předložila delegace Evropské unie v Tbilisi 
spolu s členskými státy Evropské unie se zastoupením v Gruzii ministru spravedlnosti 
formální demarši, v níž vyjádřila znepokojení nad zhoršujícím se zdravotním stavem 
pana Saakašviliho ve vazbě;

D. vzhledem k tomu, že pan Saakašvili několikrát požádal o převoz do zahraničí za účelem 

1 Úř. věst. L 261, 30.8.2014, s. 4.
2 Úř. věst. L 218, 23.8.2022, s. 40.
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podstoupení odpovídající léčby;

E. vzhledem k tomu, že silná politická polarizace, neochota ke kompromisu a nepřátelská 
rétorika nadále brzdí gruzínskou demokracii v rozvoji a přispívají k personalizaci 
stranické politiky a k rozsáhlé ztrátě důvěry veřejnosti v demokratické instituce;

F. vzhledem k tomu, že komisař Hahn vyzval gruzínské orgány, aby si nechaly vypracovat 
lékařský posudek od nezávislé a nestranné mezinárodní organizace;

1. vyjadřuje vážné znepokojení nad zhoršujícím se zdravotním stavem pana Saakašviliho 
od jeho zadržení v roce 2021 a nad dosud nedostatečnou reakcí gruzínských orgánů a 
vlády;

2. důrazně připomíná gruzínským orgánům jejich právní povinnost zajistit zdraví všech 
zadržovaných osob a respektovat jejich lidská práva v souladu s mezinárodními závazky 
Gruzie; odsuzuje všechny případy mučení;

3. vyzývá gruzínské orgány, aby chránily a zajistily práva pana Saakašviliho jako 
obžalovaného u soudu, včetně respektování jeho práva být přítomen u soudu a jeho 
práva na soukromí jako vězně;

4. vyzývá Gruzii, aby si nechala vypracovat nezávislé odborné lékařské posouzení 
zdravotního stavu pana Saakašviliho a léčby, kterou potřebuje; očekává, že Evropská 
služba pro vnější činnost (ESVČ) a delegace EU na místě budou v této věci k dispozici 
a poskytnou pomoc;

5. očekává, že gruzínské úřady se budou řídit veškerými lékařskými doporučeními 
vyplývajícími z tohoto posouzení, včetně převozu pana Saakašviliho do zdravotnického 
střediska v zahraničí; doporučuje, aby bylo možné nezávisle posoudit jeho zdravotní 
stav, který mohl být ovlivněn otravou, v souvislosti s níž padají závažná obvinění;

6. vyzývá gruzínské orgány, aby vážně zvážily ztrátu mezinárodní politické 
důvěryhodnosti a ještě hlubší polarizaci veřejného mínění, která je důsledkem 
zadržování pana Saakašviliho v těchto podmínkách, a to i s ohledem na žádost Gruzie o 
členství v EU;

7. odsuzuje jakékoli politické zásahy do soudnictví a vyzývá gruzínskou vládu a orgány, 
aby dodržovaly nejvyšší standardy nezávislosti soudů, spravedlivého procesu a 
právního státu a aby plnily všechna doporučení Rady Evropy a Organizace pro 
bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), jakož i své závazky vyplývající z dohody z 
19. dubna;

8. vyzývá gruzínskou vládu, aby urychleně přijala opatření k odpolitizování soudnictví; 
očekává, že ESVČ a delegace EU na místě budou monitorovat všechna soudní řízení v 
Gruzii týkající se politicky motivovaných případů, mimo jiné i proti opozičním 
představitelům a aktivistům;

9. pověřuje svou předsedkyni, aby předala toto usnesení místopředsedovi Komise, 
vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, 
vládám a parlamentům členských států a prezidentce, vládě a parlamentu Gruzie.


