Rezoluţia Senatului României privind situaţia din Georgia
Bucureşti, 28 iunie 2010

Ţinând cont de faptul că:
a)

În luna august se vor împlini doi ani de la conflictul
militar care a condus la pierderea de către Georgia a
suveranităţii asupra unei importante părţi a teritoriului său,
b)
Progresele în direcţia soluţionării conflictului de pe
teritoriul georgian sunt limitate; Acordul în 6 puncte din 12
august 2008 continuă să fie parţial implementat; discuțiile
de la Geneva, destinate reglementării situaţiei de securitate
din Georgia, au produs anumite rezultate, dat eficienţa de
ansamblu a mecanismului este relativ modestă;
c)
În mod regretabil sunt state care au recunoscut
independenţa Abhaziei şi Osetiei de Sud, ceea ce complică
şi îngreunează procesul de reglementare;
d)
Georgia a ales orientarea către structurile occidentale,
deziderat larg împărtăşit la nivelul societăţii georgiene şi al
clasei politice din acest stat;
e)
Georgia constituie astăzi unul din partenerii regionali
cheie ai României în zona Mării Negre,
Senatul României:
Sprijină ferm suveranitatea şi integritatea teritorială a
Georgiei, între frontierele internaţional recunoscute,
conform Constituţiei acestui stat;
2)
Consideră că soluţionarea conflictelor prelungite de
pe teritoriul georgian trebuie să respecte principiile Actului
Final de la Helsinki; în acest context, reafirmă că nu există
1)

o soluţie militară la aceste conflicte ci numai o soluţie
politico-diplomatică;
3)
Pe acest fond, reconfirmă decizia Guvernului
României de a nu recunoaşte independenţa Abhaziei şi a
Osetiei de Sud;
4)
Salută rolul pozitiv jucat în cei doi ani de misiunea de
monitorizare a UE (EUMM), în care România participă
încă de la lansarea ei şi consideră că prezenţa internaţională
trebuie extinsă cât mai urgent şi în teritoriile controlate de
regimurile secesioniste;
5)
Îşi declară sprijinul pentru continuarea discuţiilor de
la Geneva şi cheamă toţi participanţii să se implice
constructiv şi cu bună credinţă în acest proces;
6)
Salută Strategia de stat pentru Teritoriile ocupate
adoptată de guvernul Georgiei şi încurajează autorităţile de
la Tbilisi să procedeze la implementarea acesteia;
7)
Condamnă continuarea politicilor de modificare a
compoziţiei etnice în cele două provincii separatiste şi cere
autorităţilor de facto din Abhazia şi Osetia de Sud să se
conformeze dreptului internaţional umanitar prin
garantarea reîntoarcerii libere a civililor strămutaţi de pe
teritoriul georgian;
8)
Respectă prevederile rezoluţiei Adunării Generale
ONU 63/307 privind statutul persoanelor strămutate din
Abhazia şi Osetia de Sud;
9)
Sprijină ferm opţiunea pro-occidentală a Georgiei şi
salută natura consensuală a acestei opţiuni la nivelul
societăţii georgiene;
10)
Reafirmă dreptul oricărui stat de a-şi alege alianţele,
respingând totodată orice tentativă de a recrea sferele de
influenţă;
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11)
Sprijină obiectivul Georgiei de a adera la alianţa
Nord-Atlantică, în conformitate cu decizia luată de NATO
la summit-ul de la Bucureşti, în aprilie 2008;
12)
Încurajează Georgia să continue transformările
politice şi economice care să-i permită apropierea de
Uniunea Europeană;
13)
Salută progresele înregistrate pe linia relaţiei Georgiei
cu UE, respectiv adoptarea Directivei de negociere pentru
Acordul de asociere UE-Georgia, perspectiva lansării
negocierilor în acest an, evoluţiile în privinţa facilitării
obţinerii vizelor;
14)
Face apel la Guvernele României şi Georgiei să-şi
intensifice cooperarea multidimensională, în cadrul
bilateral, regional şi în contextul pregătirilor Georgiei
pentru integrarea în structurile europene şi euro-atlantice;
15)
Îşi reafirmă voinţa de a intensifica cooperarea pe linie
parlamentară cu Georgia în scopul atingerii obiectivelor
menţionate anterior;
16)
Solicită Guvernului României:
- Să asigure continuarea prezenţei României în cadrul
EUMM;
- Să sprijine energic procesul de apropiere a Georgiei de
NATO şi UE, în cadrul celor două structuri;
- Să continue acordarea de asistenţă pentru dezvoltare
destinată Georgiei;
- Să dezvolte cooperarea energetică cu Georgia.
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