Nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej na temat sytuacji w Gruzji
Rada Europejska, która zebrała się 1 września br. na nadzwyczajnym posiedzeniu w związku
z konfliktem, który wybuchł w Gruzji, jednomyślnie wyraziła zaniepokojenie
konsekwencjami tej sytuacji, zwłaszcza w wymiarze ludzkim oraz potępiła jednostronne
uznanie przez Rosję niepodległości Abchazji i Osetii Południowej.
Rada potwierdziła, iŜ decyzja Rosji jest nie do przyjęcia oraz wezwała inne państwa
do nieuznawania proklamowanej niepodległości, podkreślając po raz kolejny, Ŝe pokojowe
i trwałe rozwiązanie konfliktów w Gruzji powinno zostać oparte na pełnym poszanowaniu
zasad niezaleŜności, suwerenności i integralności terytorialnej uznanych przez prawo
międzynarodowe i rezolucje Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Szefowie państw i rządów wyrazili zadowolenie, Ŝe porozumienie osiągnięte dzięki mediacji
prezydencji francuskiej w imieniu UE doprowadziło do zawieszenia broni, poprawy
warunków niesienia pomocy humanitarnej ofiarom oraz do wycofania znacznej części
rosyjskich sił zbrojnych. 27 państw członkowskich potwierdziło, Ŝe plan ten powinien zostać
zastosowany w pełni i wezwało strony, by kontynuowały w dobrej wierze pełne
wprowadzanie w Ŝycie porozumienia, które podpisały. Pokreśliły równieŜ, iŜ najpilniejszą
kwestią jest obecnie ustanowienie międzynarodowego mechanizmu nadzoru, przewidzianego
w pkt. 5 porozumienia, w którym UE jest gotowa wziąć udział oraz otwarcie na szczeblu
międzynarodowym rozmów, przewidzianych w pkt. 6 porozumienia, na temat sposobów
zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności w Abchazji i Osetii Południowej. UE jest gotowa
zaangaŜować się w to, równieŜ poprzez obecność w terenie, szczególnie zaś poprzez wysłanie
misji rozpoznawczej, której zadaniem będzie określenie warunków zwiększonego
zaangaŜowania.
Poza pomocą doraźną, której udziela UE gotowa jest nieść pomoc na rzecz odbudowy Gruzji,
w tym na obszarach Abchazji i Osetii Południowej oraz rozwaŜyć moŜliwości zacieśnienia
swoich stosunków z Gruzją. Dziś bardziej niŜ dotychczas konieczne jest wspieranie
współpracy regionalnej oraz stosunków sąsiedzkich UE. Rada Europejska zaapelowała
o intensyfikację wysiłków na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego
i dywersyfikacji źródeł i przebiegu tras dostaw.
Rada Europejska zdecydowała o nominacji specjalnego przedstawiciela UE ds. kryzysu
w Gruzji. Oceniła, Ŝe z powodu kryzysu stosunki UE z Rosją znalazły się na rozdroŜu i Ŝe we
własnym interesie tego kraju jest nieizolowanie się od Europy. UE wyraziła ze swojej strony
gotowość do partnerstwa i współpracy przy poszanowaniu leŜących u jej podstaw zasad
i wartości, a takŜe oczekiwanie od Rosji odpowiedzialnego zachowania i dotrzymania przez
nią wszystkich zobowiązań międzynarodowych. Unia zachowa czujność i oceni róŜne
wymiary stosunków z Rosją, szczególnie w perspektywie przyszłego Szczytu przewidzianego
na 14 listopada br. w Nicei.
Rada Europejska upowaŜnia swojego Przewodniczącego do kontynuowania rozmów w celu
pełnego wprowadzenia w Ŝycie sześciopunktowego porozumienia. Z takim zamiarem 8
września br. Przewodniczący Rady Europejskiej, Nicolas Sarkozy, uda się do Moskwy
w towarzystwie Przewodniczącego Komisji i Wysokiego Przedstawiciela. Posiedzenia
dotyczące negocjacji w sprawie umowy o partnerstwie zostają wstrzymane do czasu
wycofania się oddziałów na pozycje zajmowane przed 7 sierpnia.
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