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Betänkande A8-0042/2014 
Andrejs Mamikins 
Ingående av ett associeringsavtal med Georgien 

2014/2816(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 11 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

11. Europaparlamentet uppmanar Ryssland 

att fullständigt respektera Georgiens 

suveränitet och territoriella integritet, 

liksom okränkbarheten av landets 

internationellt erkända gränser, och att 

återkalla sitt erkännande av Abchaziens 

och regionen Tschinvali/Sydossetiens 

utbrytning och upphöra med ockupationen 

av dessa delar. Ryssland uppmanas 

slutligen att i sin tur åta sig att inte använda 

våld mot Georgien. Parlamentet uttrycker i 

detta avseende oro över beslutet att ingå 

ett avtal om ”partnerskap och integration” 

mellan det ockuperade territoriet 

Abchazien och Ryssland. 

11. Europaparlamentet uppmanar Ryssland 

att fullständigt respektera Georgiens 

suveränitet och territoriella integritet, 

liksom okränkbarheten av landets 

internationellt erkända gränser, och att 

återkalla sitt erkännande av Abchaziens 

och regionen Tschinvali/Sydossetiens 

utbrytning och upphöra med ockupationen 

av dessa delar. Ryssland uppmanas 

slutligen att i sin tur åta sig att inte använda 

våld mot Georgien. Parlamentet fördömer i 

detta avseende ingåendet av fördraget om 

”allians och strategiskt partnerskap” 

mellan det ockuperade territoriet 

Abchazien och Ryssland. Parlamentet ser 

detta som ett steg som Ryssland tagit för 

att slutföra en fullständig annektering av 

Abchazien. Parlamentet uttrycker vidare 

oro över att ett liknande ”fördrag” kan 

ingås även med det ockuperade territoriet 

Tschinvaliregionen/Sydossetien. 

Parlamentet uppmanar i detta 

sammanhang Ryssland att dra tillbaka det 

så kallade fördraget och uppfylla sina 

skyldigheter enligt avtalet om eldupphör 

av den 12 augusti 2008. 

Or. en 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

15. Europaparlamentet betonar att de 

georgiska myndigheterna behöver arbeta 

för nationell försoning. Parlamentet oroas 

av att många tjänstemän som tjänstgjorde 

under den förra regeringen och vissa 

medlemmar av den nuvarande 

oppositionen har åtalats för brott och 

fängslats eller häktats. Parlamentet ser 

också med oro på att rättsväsendet kan 

användas för att bekämpa politiska 

motståndare, något som skulle undergräva 

de georgiska myndigheternas 

ansträngningar på området för 

demokratiska reformer. Parlamentet 

påminner om att en värdefull politisk 

opposition är en förutsättning för ett 

balanserat och moget politiskt system, 

vilket är det som Georgien strävar efter. 

15. Europaparlamentet betonar att de 

georgiska myndigheterna behöver arbeta 

för nationell försoning. Parlamentet oroas 

av att många tjänstemän som tjänstgjorde 

under den förra regeringen och vissa 

medlemmar av den nuvarande 

oppositionen har åtalats för brott och 

fängslats eller häktats. Parlamentet ser 

också med oro på att rättsväsendet kan 

användas för att bekämpa politiska 

motståndare, något som skulle hindra 

Georgien på vägen mot Europa och 

undergräva de georgiska myndigheternas 

ansträngningar på området för 

demokratiska reformer. Parlamentet 

påminner om att en värdefull politisk 

opposition är en förutsättning för ett 

balanserat och moget politiskt system, 

vilket är det som Georgien strävar efter. 

Or. en 

 

 


