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Grúz-orosz háború: a Parlamenti Közgyűlés sürgeti a
humanitárius erők bejutását Dél-Oszétiába és Abkháziába

Albania
Andorra
Armenia
Strasbourg, 2009.01.28 – Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése Oroszországot és
Austria
Grúziát ma egyaránt sürgette, hogy engedélyezzék a humanitárius szervezetek és segélyek
Azerbaijan
akadálymentes és feltételek nélküli bejutását Dél-Oszétiába és Abkháziába. A Közgyűlés
Belgium
Bosnia and Herzegovina
elfogadhatatlannak ítélte, hogy a térségben élők gyakorlatilag nem részesülhetnek az
Bulgaria
Európa Tanács emberi jogokat védő mechanizmusai által biztosított lehetőségekből.
Croatia
Cyprus
A Közgyűlés felhívta az Európa Tanácsot, hogy dolgozzon ki egy akciótervet az érintett
Czech Republic
lakosság védelmére. Az elképzelések szerint az akcióterv tartalmazná az Európa Tanács
Denmark
jelenlétének kialakítását a területen, valamint egy ombudsman kinevezését mindkét
Estonia
elszakadó régióban abból a célból, hogy az felderítse és dokumentálja a háború alatt és
Finland
azután elkövetett emberi jogi bűnöket.
France
Georgia
Germany
Másodszorra is megvitatva a Grúzia és Oroszország között folyó háború kihatásait és a
Greece
háború humanitárius következményeiről készült jelentést, a Parlamenti Közgyűlés
Hungary
határozatban mondta ki, hogy Grúzia „számos, de nem mindegyik” kérésnek tett eleget,
Iceland
amelyet a Közgyűlés októberben fogalmazott meg a számára, míg Oroszország a neki
Ireland
címzett kérések „többségét még nem teljesítette”.
Italy
Latvia
A képviselők elítélték Oroszországot amiatt, hogy elismerte Dél-Oszétia és Abkházia
Liechtenstein
függetlenségét, mivel ez „sérti a nemzetközi jog szabályait és az Európa Tanács alapelveit”,
Lithuania
és felszólították Oroszországot, hogy vonja vissza döntését. Oroszországnak ezen kívül be
Luxembourg
Malta
kell tartania az Európai Unió által kieszközölt fegyverszüneti megállapodást, be kell engednie
Moldova
mindkét elszakadó régióba az EBESZ és az EU megfigyelőit, valamint új békefenntartó
Monaco
tervet kell kidolgoznia, és nemzetközivé kell tennie a békefenntartó erőket – jelentették ki a
Montenegro
képviselők.
Netherlands
Norway
A Luc van den Brande (Belgium, Európai Néppárti Csoport) és Eörsi Mátyás (Magyarország,
Poland
Liberális Csoport) által készített jelentést megismerve a képviselők hangot adtak azon erős
Portugal
aggodalmuknak, hogy a két elszakadó régió határai mentén továbbterjedő feszültségek és
Romania
provokációk újabb szembenállásokhoz és az ellenségeskedés megújulásához vezethetnek,
Russia
San Marino
ezért mindkét felet felszólították, hogy tartózkodjanak mindenfajta provokációtól.
Serbia
Slovakia
Corien W.A. Jonker (Hollandia, Európai Néppárti Csoport) jelentése alapján a háború
Slovenia
humanitárius következményeit külön napirendi pont keretében vitatták meg a képviselők,
Spain
ahol újfent azt kérték, hogy vizsgáljanak ki minden emberi jogi és humanitárius jogokkal
Sweden
kapcsolatos jogsértést, és ahol lehet, járjanak el az ügyben, akár jóvátétel nyújtásával a
Switzerland
javak visszaszolgáltatása vagy kártérítés fizetése révén.
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