
RC\1272673NL.docx PE741.435v01-00 }
PE741.438v01-00 }
PE741.441v01-00 }
PE741.443v01-00 }
PE741.446v01-00 } RC1

NL In verscheidenheid verenigd NL

Europees Parlement
2019-2024

Zittingsdocument

B9-0106/2023 } 
B9-0109/2023 } 
B9-0112/2023 } 
B9-0114/2023 } 
B9-0117/2023 } RC1

13.2.2023

GEZAMENLIJKE 
ONTWERPRESOLUTIE
ingediend overeenkomstig artikel 132, leden 2 en 4, van het Reglement

ter vervanging van de volgende ontwerpresoluties:
B9-0106/2023 (S&D)
B9-0109/2023 (Renew)
B9-0112/2023 (PPE)
B9-0114/2023 (Verts/ALE)
B9-0117/2023 (ECR)

over de situatie van de voormalige president van Georgië, Micheïl Saakasjvili
(2023/2543(RSP))

Miriam Lexmann, Michael Gahler, Rasa Juknevičienė, David McAllister, 
Andrius Kubilius, Vangelis Meimarakis, Paulo Rangel, Isabel 
Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Andrzej Halicki, Adam Jarubas, Andrey 
Kovatchev, David Lega, Antonio López-Istúriz White, Lukas Mandl, 
Gabriel Mato, Radosław Sikorski, Michaela Šojdrová, Eugen Tomac, 
Inese Vaidere, Alexander Alexandrov Yordanov, Milan Zver
namens de PPE-Fractie
Pedro Marques, Tonino Picula, Sven Mikser



RC\1272673NL.docx 2/6 PE741.435v01-00 }
PE741.438v01-00 }
PE741.441v01-00 }
PE741.443v01-00 }
PE741.446v01-00 } RC1

NL

namens de S&D-Fractie
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Nicola Beer, Katalin 
Cseh, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Moritz Körner, 
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Nicolae Ştefănuță
namens de Renew-Fractie
Hannah Neumann, Markéta Gregorová
namens de Verts/ALE-Fractie
Anna Fotyga, Jacek Saryusz-Wolski, Eugen Jurzyca, Alexandr Vondra, 
Veronika Vrecionová, Assita Kanko, Patryk Jaki, Bert-Jan Ruissen, 
Joachim Stanisław Brudziński, Beata Mazurek, Jadwiga Wiśniewska, 
Elżbieta Kruk, Dominik Tarczyński, Witold Jan Waszczykowski, 
Zbigniew Kuźmiuk, Kosma Złotowski, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, 
Beata Kempa, Hermann Tertsch, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, 
Waldemar Tomaszewski
namens de ECR-Fractie
Fabio Massimo Castaldo



RC\1272673NL.docx 3/6 PE741.435v01-00 }
PE741.438v01-00 }
PE741.441v01-00 }
PE741.443v01-00 }
PE741.446v01-00 } RC1

NL

Resolutie van het Europees Parlement over de situatie van de voormalige president van 
Georgië, Micheïl Saakasjvili
(2023/2543(RSP))
Het Europees Parlement,

– gezien zijn eerdere resoluties over Georgië, met name die van 9 juni 2022 over 
schendingen van de mediavrijheid en veiligheid van journalisten in Georgië1 en die van 
14 december 2022 over de uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en 
Georgië2,

– gezien de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese 
Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds3, 
en punt 1.4 van de prioriteiten voor de korte en middellange termijn die zijn vastgesteld 
in Aanbeveling nr. 1/2022 van de Associatieraad EU-Georgië van 16 augustus 2022 
inzake de associatieagenda EU-Georgië 2021-20274,

– gezien de mededeling van de Commissie van 17 juni 2022 getiteld “Advies van de 
Commissie over het verzoek van Oekraïne om toetreding tot de Europese Unie” 
(COM(2022)0407) en de conclusies van de Europese Raad van 23-24 juni 2022 over de 
lidmaatschapsverzoeken van Oekraïne, de Republiek Moldavië en Georgië,

– gezien het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, het Internationaal Verdrag 
inzake burgerrechten en politieke rechten en het Verdrag tegen foltering en andere 
wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing,

– gezien resolutie 45/111 van de Algemene Vergadering van de VN over grondbeginselen 
voor de behandeling van gevangenen en resolutie 70/175 van de Algemene Vergadering 
van de VN over standaardminimumregels van de Verenigde Naties voor de behandeling 
van gevangenen (de Nelson Mandela-regels),

– gezien resolutie 2463 (2022) van de Parlementaire Vergadering van de Raad van 
Europa van 13 oktober 2022 over de verdere escalatie van de agressie van de Russische 
Federatie tegen Oekraïne,

– gezien artikel 132, leden 2 en 4, van zijn Reglement,

A. overwegende dat de voormalige Georgische president Micheïl Saakasjvili in oktober 
2021 werd gearresteerd bij zijn terugkeer naar Georgië na 8 jaar ballingschap;

B. overwegende dat Micheïl Saakasjvili in 2018 door een Georgische rechtbank bij verstek 
werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar wegens machtsmisbruik tijdens 
zijn ambtsperiode, en dat hij deze beschuldigingen altijd heeft ontkend en als politiek 
gemotiveerd heeft bestempeld; overwegende dat hij momenteel terechtstaat voor 

1 PB C 493 van 27.12.2022, blz. 104.
2 Aangenomen teksten, P9_TA(2022)0442.
3 PB L 261 van 30.8.2014, blz. 4.
4 PB L 218 van 23.8.2022, blz. 40.
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bijkomende beschuldigingen;

C. overwegende dat hij in november 2021 na een hongerstaking en berichten over zijn 
verslechterende gezondheid werd overgebracht naar een gevangenisziekenhuis; 
overwegende dat hij in mei 2022 is overgebracht naar een door het gevangeniswezen 
gecontracteerd burgerziekenhuis nadat onafhankelijke artsen hadden vastgesteld dat zijn 
toestand anders niet zou verbeteren; overwegende dat zijn gezondheid sindsdien alleen 
maar is verslechterd, dat hij sterk is afgevallen en dat hij volgens recente medische 
rapporten nog steeds geen passende zorg krijgt, waardoor voor zijn leven wordt 
gevreesd;

D. overwegende dat in een toxicologisch rapport van Dr. David E. Smith, M.D. & 
Associates van 28 november 2022 werd geconcludeerd dat tests op haar- en 
nagelmonsters van Micheïl Saakasjvili de aanwezigheid van zware metalen en andere 
stoffen hadden aangetoond, en dat veel van de pathologische symptomen van Micheïl 
Saakasjvili wezen op een vergiftiging met zware metalen tijdens zijn detentie, hetgeen 
bijdroeg tot zijn snel afnemende gezondheid; overwegende dat in december 2022 
Empathy Centre, een niet-gouvernementele Georgische organisatie tegen foltering, een 
medisch rapport openbaar heeft gemaakt over de gezondheidstoestand van Micheïl 
Saakasjvili op basis van een medisch onderzoek door een commissie bestaande uit 10 
Georgische en 6 internationale deskundigen; overwegende dat in het rapport wordt 
vermeld dat bij Micheïl Saakasjvili meer dan 20 aandoeningen zijn vastgesteld - 
waarvan 10 ernstige - en werd verklaard dat zijn toestand onverenigbaar was met 
gevangenisstraf; overwegende dat in het rapport wordt gesteld dat bepaalde 
aandoeningen een onomkeerbare verslechtering van de gezondheid, een lagere 
levensverwachting en zelfs de dood zouden veroorzaken als Saakasjvili geen adequate 
behandeling zou krijgen;

E. overwegende dat volgens het advies dat door de ombudsman van Georgië bij de 
rechtbank van Tbilisi is ingediend, de gezondheid van Micheïl Saakasjvili de afgelopen 
maanden dramatisch is verslechterd, dat zijn toestand als ernstig wordt beoordeeld en 
dat hij derhalve overeenkomstig artikel 283 van het wetboek van strafvordering van 
Georgië moet worden vrijgelaten om medisch behandeld te kunnen worden; 
overwegende dat de rechter van de rechtbank van Tbilisi op 6 februari 2022 het verzoek 
om vrijlating van Micheïl Saakasjvili dan wel tot het om gezondheidsredenen 
opschorten van de tenuitvoerlegging van zijn straf heeft afgewezen;

F. overwegende dat Micheïl Saakasjvili herhaaldelijk om overbrenging naar het buitenland 
heeft gevraagd om daar een passende medische behandeling te kunnen ondergaan;

G. overwegende dat het hoofd van de EU-delegatie en de hoofden van de in Georgië 
aanwezige missies van de EU-lidstaten hun bezorgdheid hebben geuit over de 
verslechterende gezondheidstoestand van Micheïl Saakasjvili en in verscheidene 
ontmoetingen met vertegenwoordigers van de Georgische regering hebben gewezen op 
de verantwoordelijkheid die Georgië draagt voor de bescherming van zijn rechten;

H. overwegende dat veel belangrijke Georgische maatschappelijke organisaties 
verklaringen hebben ondertekend waarin de regering wordt opgeroepen 
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verantwoordelijkheid te nemen voor het redden van het leven en de gezondheid van 
Micheïl Saakasjvili, zoals de verklaring van 14 december 2022 getiteld ”De regering 
moet haar verantwoordelijkheid nemen voor de gezondheidstoestand van Micheïl 
Saakasjvili” en van 2 februari 2023 getiteld “Verklaring over de rechtszaak tegen 
Micheïl Saakasjvili”;

I. overwegende dat een groot aantal vertegenwoordigers van de internationale 
gemeenschap heeft opgeroepen tot de onmiddellijke vrijlating van Micheïl Saakasjvili, 
waaronder de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa, in haar resolutie 
2463 (2022);

J. overwegende dat de Georgische autoriteiten tot dusver de vele publieke oproepen om 
Micheïl Saakasjvili vrij te laten en hem in staat te stellen zich in het buitenland medisch 
te laten behandelen naast zich neer hebben gelegd; overwegende dat de Georgische 
autoriteiten verzoeken van leden van het Europees Parlement, internationale 
deskundigen en zelfs de Georgische ombudsman om Micheïl Saakasjvili in de 
gevangenis te bezoeken, hebben afgewezen; overwegende dat hooggeplaatste 
functionarissen van de regeringspartij van Georgië bij verschillende gelegenheden 
onaanvaardbare uitspraken hebben gedaan over de gezondheid en de situatie van 
voormalig president Saakasjvili;

1. spreekt zijn ernstige bezorgdheid uit over de verslechterende gezondheid van voormalig 
president Micheïl Saakasjvili en veroordeelt het feit dat de Georgische autoriteiten 
daarop tot nu toe op ontoereikende wijze hebben gereageerd; beschouwt de behandeling 
van gevangen, zoals voormalig president Saakasjvili, als een lakmoesproef voor de 
gehechtheid van de Georgische regering aan de Europese waarden en haar verklaarde 
Europese aspiraties, met inbegrip van het lidmaatschap van de EU;

2. herhaalt zijn oproep aan de Georgische autoriteiten om voormalig president Micheïl 
Saakasjvili vrij te laten en hem in staat te stellen een passende medische behandeling in 
het buitenland te ondergaan, omdat dit vanuit humanitair oogpunt wenselijk is en kan 
bijdragen tot vermindering van de politieke polarisatie; neemt kennis van de recente 
verklaring van de president van Georgië waarin zij er bij alle partijen op aandringt de 
situatie van Micheïl Saakasjvili op te lossen zodat de vooruitgang van het land met de 
doorvoering van hervormingen in het kader van het Europese integratieproces weer 
centraal komt te staan in de politiek, en verzoekt haar gebruik te maken van haar 
grondwettelijk recht om Micheïl Saakasjvili gratie te verlenen;

3. herinnert de Georgische autoriteiten eraan dat zij de verantwoordelijkheid hebben om de 
gezondheid en het welzijn van de voormalige president te waarborgen, hem een 
adequate medische behandeling te bieden en zijn grondrechten en persoonlijke 
waardigheid te eerbiedigen, overeenkomstig de grondwet van Georgië en de 
internationale verplichtingen van het land;

4. roept de Europese Raad en de Commissie op zich actiever in te zetten voor de vrijlating 
van voormalig president Micheïl Saakasjvili en hem de kans te bieden een goede 
medische behandeling in het buitenland te ondergaan;
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5. onderstreept dat het voortdurende verzuim om de situatie van voormalig president 
Micheïl Saakasjvili te verbeteren de reputatie van Georgië zal blijven schaden en de 
vooruitzichten van het land om EU-lid te worden verder zal aantasten; is van mening 
dat de dood van Micheïl Saakasjvili in gevangenschap een klap zou zijn voor de 
Georgische democratie en de internationale reputatie van Georgië;

6. benadrukt dat in het reeds gepolariseerde politieke klimaat in Georgië de aanhoudende 
detentie van Micheïl Saakasjvili de wrijving tussen regering en oppositie alleen maar 
verergert en het vertrouwen van het publiek in de democratische instellingen aantast;

7. benadrukt dat de situatie van Micheïl Saakasjvili eens te meer aantoont hoe belangrijk 
het is dat het rechtsstelsel daadwerkelijk wordt hervormd;

8. roept de Europese Dienst voor extern optreden en de Commissie op de rechtszittingen 
van Micheïl Saakasjvili systematisch te blijven volgen, zowel die met betrekking tot de 
tegen hem ingebrachte aanklachten als die met betrekking tot zijn verzoek om 
overbrenging naar het buitenland;

9. 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.


