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Въпрос с искане за устен отговор O-000146/2013
Съвета
Член 115 от Правилника за дейността
Krzysztof Lisek, Inese Vaidere
от името на групата PPE

Относно: Незаконни дейности на Русия по окупационната линия в Грузия

През последните няколко месеца изграждането на изкуствени препятствия по окупационната 
линия в грузинските области в Абхазия и Цхинвали/Южна Осетия нарасна рязко и стана 
изключително агресивно. От 17 септември 2013 г. насам руските окупационни сили са 
подновили изграждането на огради от бодлива тел и канавки по окупационната линия в 
областта Цхинвали, по-специално в селата Дици и Двани, окръг Гори и Двани, окръг Карели, 
както и по окупационната линия в грузинската област в Абхазия. Районът на окупираните 
територии беше разширен с няколкостотин метра за сметка на териториите, контролирани от 
Грузия. Горепосочените действия нарушават териториалната цялост на Грузия, поставят 
сериозно предизвикателство пред стабилността и сигурността в тези области и създават 
значителни затруднения за жителите от двете страни на окупационните линии. Свободата на 
движение на гражданите е изцяло ограничена, тъй като техните домове и земеделски земи са 
разделени от огради от бодлива тел и достъпът до земеделските земи, училищата, службите 
за спешна медицинска помощ, гробищата, системите за напояване и преносимите системи за 
снабдяване с вода е затворен. Образованието на родния език е невъзможно, гражданите нямат 
право да участват в избори и останалите им политически, икономически, културни и социални 
права са ограничени. Гражданите на горепосочените територии са принудени да напуснат 
местата си на постоянно пребиваване и да станат вътрешно разселени лица. 

С оглед на неотдавнашното развитие на положението бихме желали Съветът да отговори на 
следните въпроси:

1. Каква е актуалната позиция на Съвета по отношение на горепосоченото положение?

2. Какви мерки е предприел досега и какви мерки възнамерява да предприеме Съветът с цел 
интензифициране на преговорите между Европейския съюз и Руската федерация, за да се 
гарантира безусловното спазване от страна на Руската федерация на всички разпоредби 
на споразумението за прекратяване на огъня от 12 август 2008 г. между Руската 
федерация и Грузия, по-специално разпоредбата, с която се постановява, че Русия трябва 
да гарантира пълен и неограничен достъп на мисията за наблюдение на ЕС до 
окупираните територии в Абхазия и областта Цхинвали в Южна Осетия, като се 
подчертава необходимостта от осигуряването на стабилност в горепосочените региони в 
Грузия?

3. Какви други мерки възнамерява да предприеме Съветът в отговор на незаконните 
действия на Руската федерация по окупационната линия в Грузия?
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