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P5_TA-PROV(2003)0602 

Γεωργία  

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τη Γεωργία   
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

− έχοντας υπόψη τα προηγούµενα ψηφίσµατά του για τη Γεωργία και το Νότιο Καύκασο, 

− έχοντας υπόψη τη Συµφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και Γεωργίας, 

− έχοντας υπόψη το ψήφισµά του, της 20ής Νοεµβρίου 2003, σχετικά µε την Ευρύτερη 
Ευρώπη - Γειτονικές σχέσεις1, 

− έχοντας υπόψη τις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθηκαν στις 2 Νοεµβρίου 2003 στη 
Γεωργία, 

− έχοντας υπόψη την παραίτηση του Προέδρου Edvard Shevardnadze στις 23 Νοεµβρίου 
2003, 

− έχοντας υπόψη την ακύρωση των εκλογών από το Ανώτατο ∆ικαστήριο της Γεωργίας, 

A. επισηµαίνοντας ότι οι γενικές εκλογές της 2ας Νοεµβρίου χαρακτηρίστηκαν από ευρείας 
κλίµακας παρατυπίες καθώς και εξόφθαλµους χειρισµούς και απάτες, σε συνδυασµό µε 
τεχνικής και διοικητικής φύσεως προβλήµατα, 

Β. επισηµαίνοντας ότι ο ΟΑΣΕ, το Συµβούλιο της Ευρώπης και η ad-hoc αντιπροσωπεία 
του ΕΚ ανέφεραν ότι οι εκλογές δεν πληρούσαν τις διεθνείς προδιαγραφές, 

Γ. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι νέες προεδρικές εκλογές έχουν προκηρυχθεί για τις 4 
Ιανουαρίου 2004 ενώ δεν έχει αποφασισθεί ακόµη το χρονοδιάγραµµα διενέργειας των 
βουλευτικών εκλογών, 

∆. λαµβάνοντας υπόψη ότι ο λαός της Γεωργίας πέτυχε την ειρηνική αλλαγή του Προέδρου 
της χώρας και χαιρετίζοντας την αξιοσηµείωτη ωριµότητα που επέδειξε ο γεωργιανός 
λαός κατά την ειρηνική «επανάσταση των ρόδων», 

Ε. λαµβάνοντας υπόψη ότι ο λαός της Γεωργίας έχει αποδείξει την προσήλωσή του στις 
δηµοκρατικές αλλαγές και την αποστροφή του για την έλλειψη εµπιστοσύνης, τη 
διαφθορά και την έλλειψη διαφάνειας που χαρακτήριζε την προηγούµενη κυβέρνηση, 

ΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη τον ρόλο που διαδραµάτισε η Ρωσία και ιδίως ο Υπουργός 
Εξωτερικών κ. Ivanov, για την επίλυση της πρόσφατης πολιτικής κρίσης, 

Ζ. λαµβάνοντας υπόψη ότι µία ειρηνική και ευηµερούσα Γεωργία αποτελεί ζωτικής 
σηµασίας συνιστώσα για τη σταθερότητα της περιοχής ειδικότερα αλλά και γενικότερα 
της Ευρώπης, ενώ ακρογωνιαίοι λίθοι για τη σταθερότητα αυτή είναι τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα, ο πολυκοµµατισµός και η κοινοβουλευτική δηµοκρατία, 
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Η. υπογραµµίζοντας ότι η κατάσταση στη Γεωργία εξακολουθεί να παραµένει εξαιρετικά 
εύθραυστη λόγω της καταστροφικής δηµοσιονοµικής κατάστασης, των σοβαρών 
προβληµάτων της οικονοµίας, των εύθραυστων θεσµικών οργάνων καθώς και λόγω της 
ευρείας εκτάσεως διαφθοράς που επικρατεί στη χώρα, της εσωτερικής αστάθειας που 
οφείλεται στις αποσχιστικές τάσεις στην Αµπχαζία και τη Νότια Οσετία, και τη µη 
αναγνώριση του κεντρικού κράτους από πλευράς Ατζαρίας, καθώς και λόγω του 
εξαιρετικά τεταµένου εξωτερικό πλαισίου που οφείλεται κυρίως στον πόλεµο στην 
Τσετσενία και στην εκκρεµούσα αντιπαράθεση στο Ναγκόρνο Καραµπάχ, 

Θ. έντονα θορυβηµένο όσον αφορά τη βιωσιµότητα της οικονοµίας και το µέγεθος του 
εξωτερικού χρέους της Γεωργίας που φθάνει το 1,8 δις δολάρια, 

Ι. λαµβάνοντας υπόψη ότι στην πρόσφατη Υπουργική ∆ιάσκεψη Κορυφής του ΟΑΣΕ, η ΕΕ 
επαναβεβαίωσε την ανάγκη να επιτευχθεί ταχέως συµφωνία µεταξύ των µερών όσον 
αφορά τη διάρκεια και τις λεπτοµέρειες λειτουργίας των στρατιωτικών βάσεων της 
Ρωσίας στο έδαφος της Γεωργίας, 

ΙΑ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η Γεωργία έχει επανειληµµένως επισηµάνει τον ευρωπαϊκό της 
προσανατολισµό, δείχνοντας έντονο ενδιαφέρον για προσέγγιση µε την ΕΕ, µε σκοπό 
µακροπρόθεσµα να υποβάλει αίτηση προσχώρησης, 

1. συγχαίρει τον λαό της Γεωργίας για την πολιτική αλλαγή που πέτυχε πρόσφατα· 
συγχαίρει επίσης τις νέες αρχές και τις καλεί να δηµιουργήσουν συνθήκες για την πλήρη 
αποκατάσταση της δηµοκρατίας και την οικοδόµηση αξιόπιστων και φερέγγυων θεσµών· 

2. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει αποφασιστικά ηγετικό ρόλο στην 
προώθηση της ειρήνης, της σταθερότητας και της οικονοµικής ανάπτυξης στη Γεωργία, 
καθώς και στο Αζερµπαϊτζάν και την Αρµενία· 

3. επιµένει ότι πρέπει να παρασχεθούν στον Ειδικό Αντιπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για το Νότιο Καύκασο οι αναγκαίοι πόροι προκειµένου να καταστεί δυνατή η υλοποίηση 
των πολιτικών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή, µεταξύ των οποίων 
συγκαταλέγεται και η διασφάλιση της ακεραιότητας και κυριαρχίας της Γεωργίας· καλεί 
τα κράτη µέλη που εµπλέκονται στη διευθέτηση της σύγκρουσης στην περιοχή να 
συνεργασθούν ενεργώς µε τον ειδικό αντιπρόσωπο· 

4. υποστηρίζει ότι οι επικείµενες εκλογές στη Γεωργία πρέπει να είναι ελεύθερες, δίκαιες 
και διαφανείς και πρέπει να περιλάβουν και τους λαούς των περιοχών της Αµπχαζίας και 
της Νότιας Οσετίας· 

5. καλεί το Συµβούλιο και την Επιτροπή να αναζητήσουν δρόµους και µέσα για να 
υποστηρίξουν τις νέες γεωργιανές αρχές, παρέχοντας την αναγκαία πολιτική, οικονοµική 
και τεχνική βοήθεια για τη σταθεροποίηση της κατάστασης, τον καθορισµό στρατηγικής 
για τις µεταρρυθµίσεις και την προετοιµασία των γενικών εκλογών· χαιρετίζει, σε σχέση 
µε αυτό, τη δωρεά που συµφώνησε να χορηγήσει η Προεδρία για τη διοργάνωση των 
προεδρικών εκλογών που έχουν προγραµµατιστεί για τις 4 Ιανουαρίου 2004· 

6. ζητεί από τις ρωσικές αρχές να εκπληρώσουν µε διαφάνεια τη δέσµευση που ανέλαβαν 
στη ∆ιάσκεψη Κορυφής του ΟΑΣΕ το 1999 στην Κωνσταντινούπολη, για άµεσο 
κλείσιµο των στρατιωτικών βάσεων και την απόσυρσή τους από τη Γεωργία· 
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7. επιµένει ότι οι γεωργιανές αρχές πρέπει να διασφαλίσουν την αποτελεσµατική λειτουργία 
του κράτους δικαίου σε ολόκληρη την επικράτεια της Γεωργίας, συµπεριλαµβανοµένης 
και της δέσµευσης για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας· 

8. καλεί το Συµβούλιο και την Επιτροπή να αυξήσουν στο πλαίσιο του TACIS για τη 
Γεωργία τα προγράµµατα ενίσχυσης της δηµοκρατίας όσον αφορά, ειδικότερα, την 
παγίωση των δηµοκρατικών θεσµών, την ανάπτυξη και ενίσχυση της κοινωνίας των 
πολιτών και την υποστήριξη των ανεξάρτητων µέσων ενηµέρωσης· 

9. καλεί το Συµβούλιο και την Επιτροπή να προτείνουν στα Ηνωµένα Έθνη και τον ΟΑΣΕ 
καθώς και στις κεντρικές αρχές της Γεωργίας και τις περιφερειακές αρχές της Αµπχαζίας 
και της Νότιας Οσετίας, την ανάπτυξη ειρηνευτικής αποστολής στις εν λόγω περιοχές, 
που θα λειτουργήσει και ως µέσο για την επανέναρξη της διαδικασίας επίλυσης των 
διαφορών µεταξύ των περιοχών αυτών και των κεντρικών αρχών· 

10. καλεί το Συµβούλιο και την Επιτροπή να περιλάβουν το θέµα των τριών ειρηνευτικών 
διαδικασιών του Νοτίου Καυκάσου στην εταιρική σχέση ΕΕ-Ρωσίας, ώστε να δοθεί η 
αναγκαία ώθηση για διέξοδο από το σηµερινό τέλµα· εκφράζει τη λύπη του για τη 
συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε στη Μόσχα µεταξύ των ηγετών των τριών 
αποσχισθεισών περιοχών της Γεωργίας και καλεί τις ρωσικές αρχές να συµβάλουν 
εποικοδοµητικά για την αποφόρτιση της έντασης στην Τιφλίδα, διευκολύνοντας τον 
διάλογο και υποστηρίζοντας την ακεραιότητα και κυριαρχία της Γεωργίας· 

11. εκφράζει, σε σχέση µε αυτό, τη λύπη του για την πρόσφατη απόφαση της Ρωσικής 
Οµοσπονδίας να εισαγάγει καθεστώς διευκόλυνσης στη χορήγηση θεωρήσεων για τους 
πολίτες της Ατζαρίας χωρίς να διαβουλευθεί µε τις γεωργιανές αρχές, καθώς και για τις 
πρόσφατες ρυθµίσεις για την επιτάχυνση της διαδικασία χορήγησης της ρωσικής 
υπηκοότητας στους πολίτες της Αµπχαζίας και της Ατζαρίας· 

12. λόγω της οικονοµικής κατάρρευσης της Γεωργίας, εκφράζει την βαθύτατη ανησυχία του 
για την υγεία και την ευηµερία του λαού της Γεωργίας ενόψει του χειµώνα και καλεί την 
Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για την αποστολή επείγουσας βοήθειας για θέρµανση, 
για παροχή βοηθητικών ηλεκτρικών συσκευών και για την προµήθεια τροφίµων και 
φαρµάκων·  

13. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισµα στο Συµβούλιο, την 
Επιτροπή, την Ασκούσα χρέη Προέδρου της Γεωργίας, τον Γενικό Γραµµατέα των 
Ηνωµένων Εθνών, τον ΟΑΣΕ, καθώς και την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του 
Συµβουλίου της Ευρώπης και την κυβέρνηση της Ρωσικής Οµοσπονδίας. 
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