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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.11.2018 A8-0320/5 

Módosítás  5 

Helmut Scholz 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

Az EU–Grúzia társulási megállapodás végrehajtása 

(2017/2282(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

B a preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 Ba. mivel a szegénység továbbra is a 

legfontosabb kihívás Grúzia számára, és a 

legfőbb oka annak, hogy a grúzok 

elhagyják az országot; mivel a Grúz 

Nemzeti Statisztikai Hivatal által közzétett 

legfrissebb, 2017-es adatok szerint Grúzia 

lakosságának közel 22%-a – pontosabban 

a vidéki térségekben élők 26,6%-a, 

valamint a városokban élők 18,6%-a – az 

abszolút szegénységi küszöb alatt él; mivel 

2017-ben 840 000 grúziai születésű ember 

élt külföldön – Oroszországban (450 000 

fő), az uniós tagállamokban, a szomszédos 

országokban és máshol –, közülük sokan 

migráns munkavállalóként; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0320/6 

Módosítás  6 

Helmut Scholz 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

Az EU–Grúzia társulási megállapodás végrehajtása 

(2017/2282(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

1. melegen üdvözli a reform 

folyamatos előrehaladását, valamint a 

társulási megállapodás és a mélyreható és 

átfogó szabadkereskedelmi megállapodás 

végrehajtása terén elért haladást, aminek 

köszönhetően Grúzia az EU 

kulcsfontosságú partnerévé vált a 

régióban; felhívja a grúz hatóságokat, 

hogy továbbra is biztosítsák a stabilitást, a 

további demokratikus reformokat és a 

gazdasági és szociális javulást a 

szegénység, a munkanélküliség és a 

magas szintű gazdasági migráció által 

sújtott grúzok számára, ami 

kulcsfontosságú tényező az emberek 

bizalmának elnyerése szempontjából a 

Grúzia nemzetközileg elismert határain 

belüli szuverenitásához és területi 

integritásához, illetve az Európai Unió és 

Grúzia közötti együttműködés 

megerősítéséhez vezető úton; 

1. tudomásul veszi a társulási 

megállapodás végrehajtása terén elért 

haladást és a Grúzia és az Unió közötti 

kereskedelmi kapcsolatok fejlődését, és 

felszólítja a grúz hatóságokat, hogy 

biztosítsák a további demokratikus 

reformokat, a jogállamiságot és a 

társadalmi és ökológiai szempontból 

fenntartható gazdasági fejlődést, amelyek 

kulcsfontosságú tényezők a grúz emberek 

szociális és jóléti körülményeinek alapvető 

javulásához, akiket sújt a tartós 

szegénység, a munkanélküliség, és a 

jelentős mértékű gazdasági elvándorlás, 

nyilvánvalóan próbára téve az Unióval 

folytatott együttműködés azonnali 

előnyeit; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0320/7 

Módosítás  7 

Helmut Scholz 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

Az EU–Grúzia társulási megállapodás végrehajtása 

(2017/2282(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 1a. rámutat arra, hogy az Unió 

Grúziával fenntartott kapcsolatainak 

fejlesztését úgy kell kialakítani, hogy az ne 

ássa alá a harmadik felekkel fenntartott 

gazdasági kapcsolatokat, és lehetővé 

váljon, hogy az Unió kihasználja a 

regionális együttműködés új lehetőségeit; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0320/8 

Módosítás  8 

Helmut Scholz 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

Az EU–Grúzia társulási megállapodás végrehajtása 

(2017/2282(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

2 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

2. megelégedéssel jegyzi meg, hogy 

Grúzia európai programja továbbra is 

pártok közötti konszenzust, valamint a grúz 

polgárok többségének támogatását élvezi; 

rámutat, hogy az EUSZ 49. cikke 

értelmében és a 2017. március 25-i Római 

Nyilatkozatnak megfelelően bármely 

európai állam kérheti felvételét az 

Unióba, amennyiben teljesíti a 

koppenhágai kritériumokat; emlékeztet 

ugyanakkor a Parlament által támogatott 

keleti partnerség + (EaP+) politikáról 

szóló javaslatra a további lehetőségek 

kiaknázása érdekében; üdvözli a grúz 

kormány arra irányuló kezdeményezését, 

hogy állítsák össze az uniós integrációs 

menetrendet azzal a céllal, hogy 

megerősítsék az EU és Grúzia közötti 

folyamatban lévő kapcsolatokat; üdvözli 

Grúzia aktív szerepvállalását a keleti 

partnerség többoldalú platformjainak 

tevékenységeiben; 

2. megjegyzi, hogy Grúzia európai 

programja továbbra is pártok közötti 

konszenzust, valamint a grúz polgárok 

többségének támogatását élvezi; 

tudomásul veszi a grúz kormány arra 

irányuló kezdeményezését, hogy állítsák 

össze az uniós integrációs menetrendet 

azzal a céllal, hogy megerősítsék az EU és 

Grúzia közötti folyamatban lévő 

kapcsolatokat; üdvözli Grúzia aktív 

szerepvállalását a keleti partnerség 

többoldalú platformjainak 

tevékenységeiben; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0320/9 

Módosítás  9 

Helmut Scholz 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

Az EU–Grúzia társulási megállapodás végrehajtása 

(2017/2282(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

2 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 2a. felszólítja a Bizottságot és a grúz 

hatóságokat a társulási megállapodás 14. 

fejezetében foglalt együttműködési 

rendelkezések teljesítésére, valamint 

ennek megfelelően arra, hogy az összes 

érdekelt fél, különösen a két fél szociális 

partnereinek a megállapodás 

végrehajtását és a kapcsolatok 

továbbfejlesztését célzó politikai 

döntéshozatalba történő bevonása 

érdekében dolgozzanak ki megfelelő 

mechanizmusokat; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0320/10 

Módosítás  10 

Helmut Scholz 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

Az EU–Grúzia társulási megállapodás végrehajtása 

(2017/2282(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

12 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 12a. tudomásul veszi a nemzetközi 

választási megfigyelő misszió által 

bemutatott, a 2018. évi grúziai 

elnökválasztás első fordulójára vonatkozó 

előzetes megállapításokat és 

következtetéseket; felkéri a hatóságokat és 

a politikai pártokat, hogy a második 

forduló előtt foglalkozzanak az 

aggodalomra okot adó kérdésekkel, 

nevezetesen azzal, hogy az állami 

forrásokkal való visszaélés és 

egyensúlyhiány, a 

kampányfinanszírozásra vonatkozó 

túlzottan magas felső határok, a negatív 

kampányolás, a jelöltek elleni – többek 

között a polarizált médiakörnyezetet 

kihasználó – személyes támadások, 

valamint a független civil társadalmi 

szervezetek elleni támadások miatt nem 

egyenlőek a versenyfeltételek; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0320/11 

Módosítás  11 

Helmut Scholz 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

Az EU–Grúzia társulási megállapodás végrehajtása 

(2017/2282(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

18 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

18. sajnálattal emlékeztet arra, hogy 

10 év után az Orosz Föderáció továbbra is 

fenntartja a grúz területek illegális 

megszállását, és ismételten megerősíti, 

hogy határozottan támogatja Grúzia 

szuverenitását és területi egységét; 

tudomásul veszi a Grúzia által az Emberi 

Jogok Európai Bíróságánál Oroszország 

ellen indított keresetet, amely az 

Abháziában és Dél-Oszétiában élő 

emberekkel szembeni 

kényszerintézkedések alkalmazásával 

kapcsolatos, valamint a grúz parlament 

állásfoglalását az emberölés, emberrablás, 

kínzás vagy embertelen bánásmód miatt 

elítélt személyek Otkhozoria‒Tatunashvili 

feketelistájáról; hangsúlyozza, hogy a 

nemzetközi közösségnek következetes, 

összehangolt, egységes és határozott 

álláspontot kell képviselnie az orosz 

megszállással és annektálási politikával 

szemben; 

18. megerősíti, hogy határozottan 

támogatja Grúzia szuverenitását és területi 

egységét; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0320/12 

Módosítás  12 

Helmut Scholz 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

Az EU–Grúzia társulási megállapodás végrehajtása 

(2017/2282(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

20 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

20. elismerését fejezi ki amiatt, hogy 

Grúzia folyamatosan részt vesz a közös 

biztonság- és védelempolitika (KBVP) 

keretében végrehajtott polgári és katonai 

válságkezelési műveletekben; 

hangsúlyozza, hogy tovább kell fejleszteni 

az EU és Grúzia közötti, biztonsági 

kérdésekről, különösen a radikalizálódás, 

az erőszakos szélsőségesség, a propaganda 

és a hibrid fenyegetések elleni 

küzdelemről szóló magas szintű 

párbeszédet; 

törölve 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0320/13 

Módosítás  13 

Helmut Scholz 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

Az EU–Grúzia társulási megállapodás végrehajtása 

(2017/2282(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

34 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 34a. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy 

az Unió és Grúzia közötti együttműködés 

nem hozott lényegi eredményeket a 

grúziai szegénység elleni küzdelemben; 

felszólítja a Bizottságot és a grúz 

hatóságokat, hogy dolgozzanak ki a 

szegénység felszámolására irányuló 

különleges programokat, amelyek 

elsősorban a vidéki területekre 

összpontosítanak; 

Or. en 

 

 


