
 

Parlament vyzýva Rusko na ukončenie okupácie
gruzínskych území
 

Rusko by malo ukončiť svoju okupáciu gruzínskeho Abcházka a Južného Osetska a plne
rešpektovať územnú celistvosť krajiny, uvádza sa v uznesení, ktoré vo štvrtok schválil
Európsky parlament.
 
Takmer desať rokov po vojenskej agresii voči Gruzínsku z augusta 2008 Rusko pokračuje v
nezákonnej okupácii gruzínskych území Abcházsko a Južné Osetsko, konštatuje uznesenie.
Poslanci pripomínajú, že išlo o prvý väčší otvorený ruský útok na širšie európske usporiadanie,
po ktorom nasledovali ďalšie akty agresie - vrátane anexie Krymu a vojny na východe Ukrajiny.
 
 
 
Ruské útoky musia prestať
 
 
 
Uznesenie konštatuje, že Rusko odmieta plne dodržiavať Európskou úniou sprostredkovanú
dohodu  o  prímerí  z  12.  augusta  2008  a  neustále  posilňuje  svoju  nezákonnú  vojenskú
prítomnosť  v  gruzínskych  separatistických  regiónoch.
 
 
 
Európsky parlament vyjadril suverenite a územnej celistvosti Gruzínska jednoznačnú podporu a
požiadal  Rusko,  aby odvolalo  svoje  rozhodnutie  uznať  takzvanú nezávislosť  gruzínskych
regiónov Abcházka a Južného Osetska.
 
 
 
Poslanci vyzvali  Rusko, aby stiahlo z Gruzínska všetky svoje vojenské jednotky, umožnilo
pozorovateľskej misii  EÚ (EUMM) neobmedzený prístup na okupované územia a zastavilo
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• podpora územnej celistvosti Gruzínska

• výzva na ukončenie ruskej okupácie a vojenskej prítomnosti na území Gruzínska

• pripravenosť EÚ pomôcť urovnať rusko-gruzínsky konflikt
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budovanie plotov s ostnatým drôtom a ďalších bariér, ktoré bránia vzájomných kontaktom ľudí a
izolujú populáciu oboch okupovaných regiónov.
 
 
 
EÚ je pripravená pomôcť
 
 
 
Poslanci zdôraznili, že Európska únia je pevne odhodlaná prispieť k mierovému vyriešeniu
rusko-gruzínskeho konfliktu, a to aj prostredníctvom osobitného zástupcu EÚ pre Zakaukazsko
a  pre  krízu  v  Gruzínsku,  v  rámci  medzinárodných  rokovaní  v  Ženeve,  ktorým  Únia
spolupredsedá,  či  činnosťou  svojej  pozorovateľskej  misie  v  Gruzínsku.
 
 
 
Vyhlásenie spravodajcu
 
 
 
Predseda Výboru EP pre zahraničné veci (AFET) David McAllister (EPP, DE) uviedol: „Je to
zmrazený konflikt, nemal by sa však stať zabudnutým. Vyriešenie konfliktu si vyžaduje tri kroky
zo  strany  Ruska:  bezpodmienečné  naplnenie  všetkých  ustanovení  dohody,  zastavenie
upevňovania  administratívnych  hraníc  a  zdržanie  sa  ďalšieho  postupu  do  gruzínskeho
vnútrozemia  a  umožnenie  návratu  všetkých  vysídlených  gruzínskych  občanov.‟
 
 
 
 
 
Typ dokumentu: Nelegislatívne uznesenie
 
Twitter: #Georgia
 
Užitočné odkazy
Schválený text bude k dispozícii tu (zvoľte dátum 14.06.2018)
Sledujte rozpravu zo záznamu (12.06.2018)
Think tank EP: Gruzínsko (február 2017)
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http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/124806/DAVID_MCALLISTER_home.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/sk/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/video?debate=1528820914901&streamingLanguage=sk
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599287/EPRS_BRI(2017)599287_EN.pdf
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