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7.11.2018 A8-0320/5 

Grozījums Nr.  5 

Helmut Scholz 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

ES un Gruzijas asociācijas nolīguma īstenošana 

(2017/2282(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

Ba apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 Ba. tā kā nabadzība ir visnozīmīgākā 

Gruzijas problēma un galvenais iemesls, 

kāpēc gruzīņi pamet savu valsti; tā kā 

saskaņā ar jaunākajiem datiem, kurus 

2017. gadā publicēja Gruzijas valsts 

statistikas birojs, gandrīz 22 % no 

Gruzijas iedzīvotājiem dzīvo zem 

absolūtās nabadzības slieksņa, proti 

26,6 % no lauku apvidu iedzīvotājiem un 

18,6 % no pilsētu iedzīvotājiem; tā kā 

2017. gadā 840 000 no Gruzijā 

dzimušajiem iedzīvotājiem dzīvoja 

ārzemēs — Krievijā (450 000), ES 

dalībvalstīs, kaimiņvalstīs un citās valstīs 

— daudzi no viņiem kā darba migranti; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0320/6 

Grozījums Nr.  6 

Helmut Scholz 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

ES un Gruzijas asociācijas nolīguma īstenošana 

(2017/2282(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

1. pauž dziļu atzinību par pastāvīgi 

īstenotajām reformām un AN un DCFTA 
īstenošanā panākto progresu, kas padarījis 

Gruziju par nozīmīgu ES stratēģisko 

partneri reģionā; aicina Gruzijas iestādes 

arī turpmāk nodrošināt stabilitāti, 

turpmākas demokrātiskās reformas un 

ekonomikas un sociālus uzlabojumus 

Gruzijas iedzīvotājiem, kurus skar 

nabadzība, bezdarbs un augsts 

ekonomiskās emigrācijas līmenis, kā 

galveno faktoru, lai iegūtu iedzīvotāju 

labvēlību ceļā uz Gruzijas suverenitāti un 

teritoriālo integritāti tās starptautiski 

atzītā teritorijā, un lai pastiprinātu ES un 

Gruzijas sadarbību; 

1. pieņem zināšanai asociācijas 

nolīguma īstenošanā panākto progresu un 

Gruzijas un ES tirdzniecības attiecību 

attīstību un mudina Gruzijas iestādes 

nodrošināt turpmākas demokrātiskās 

reformas, tiesiskumu un sociāli un 

ekoloģiski ilgtspējīgas ekonomikas 

attīstību kā galveno faktoru, lai pamatīgi 

uzlabotu sociālos un labklājības apstākļus 

Gruzijas iedzīvotājiem, kuri saskaras ar 

pastāvīgu nabadzību, bezdarbu un augstu 

ekonomiskās emigrācijas līmeni, patiesi 

pārbaudot sadarbības ar ES tūlītējos 

ieguvumus; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0320/7 

Grozījums Nr.  7 

Helmut Scholz 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

ES un Gruzijas asociācijas nolīguma īstenošana 

(2017/2282(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 1.a norāda, ka ES attiecības ar 

Gruziju ir jāveido tā, lai neapdraudētu 

ekonomiskās attiecības ar trešām 

partnervalstīm un ļautu ES izmantot 

jaunās reģionālās sadarbības iespējas; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0320/8 

Grozījums Nr.  8 

Helmut Scholz 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

ES un Gruzijas asociācijas nolīguma īstenošana 

(2017/2282(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

2. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

2. ar gandarījumu norāda, ka 

Gruzijas Eiropas programmu joprojām 

vienprātīgi atbalsta visas partijas un 

vairums Gruzijas iedzīvotāju; norāda, ka 

saskaņā ar LES 49. pantu un saskaņā ar 

2017. gada 25. marta Romas deklarāciju 

jebkura Eiropas valsts var iesniegt 

pieteikumu, lai kļūtu par ES dalībvalsti, ja 

vien atbilst Kopenhāgenas kritērijiem; 

vienlaikus atgādina, ka Parlaments 

atbalstīja priekšlikumu izveidot Austrumu 

partnerības Plus (AP +) politiku, lai 

radītu papildu perspektīvu; atzinīgi vērtē 
Gruzijas valdības iniciatīvu izstrādāt 

ceļvedi integrācijai ES ar mērķi izveidot 

stiprināt patreizējās ES un Gruzijas 

attiecības; atzinīgi vērtē Gruzijas aktīvu 

iesaistīšanos Austrumu partnerības 

daudzpusējo platformu darbībās; 

2. norāda, ka Gruzijas Eiropas 

programmu joprojām vienprātīgi atbalsta 

visas partijas un vairums Gruzijas 

iedzīvotāju; ņem vērā Gruzijas valdības 

iniciatīvu izstrādāt ceļvedi integrācijai ES 

ar mērķi izveidot stiprināt patreizējās ES 

un Gruzijas attiecības; atzinīgi vērtē 

Gruzijas aktīvu iesaistīšanos Austrumu 

partnerības daudzpusējo platformu 

darbībās; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0320/9 

Grozījums Nr.  9 

Helmut Scholz 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

ES un Gruzijas asociācijas nolīguma īstenošana 

(2017/2282(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

2.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 2.a aicina Komisiju un Gruzijas 

valdību īstenot asociācijas nolīguma 

14. sadaļas sadarbības noteikumus un 

attiecīgi formulēt pienācīgu kārtību, lai 

iesaistītu visas attiecīgās ieinteresētās 

personas, jo īpaši abu pušu sociālos 

partnerus nolīguma īstenošanas politikas 

un turpmāko attiecību politikas 

noteikšanā; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0320/10 

Grozījums Nr.  10 

Helmut Scholz 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

ES un Gruzijas asociācijas nolīguma īstenošana 

(2017/2282(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

12.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 12.a ņem vērā starptautiskās vēlēšanu 

novērošanas misijas sākotnējos 

konstatējumus un secinājumus par 

Gruzijas 2018. gada prezidenta vēlēšanu 

pirmo kārtu; aicina iestādes un politiskās 

partijas atrisināt problēmjautājumus 

pirms otrās kārtas, īpaši attiecībā uz 

nevienlīdzīgiem konkurences apstākļiem, 

kuru pamatā ir valsts resursu nepareiza 

izmantošana, nelīdzsvarotība un 

pārmērīgi augstas robežvērtības kampaņu 

finansēšanā, negatīvas kampaņas un 

personīgi uzbrukumi kandidātiem, tostarp 

ar polarizētu plašsaziņas līdzekļu 

starpniecību, un vēršanās pret pilsoniskās 

sabiedrības organizācijām; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0320/11 

Grozījums Nr.  11 

Helmut Scholz 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

ES un Gruzijas asociācijas nolīguma īstenošana 

(2017/2282(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

18. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

18. atgādina, ka 10 gadus vēlāk 

Krievijas Federācija joprojām turpina 
savu nelikumīgo Gruzijas teritoriju 

okupāciju un atkārtoti pauž 

nepārprotamu atbalstu Gruzijas 

suverenitātei un teritoriālajai integritātei; 

ņem vērā Gruzijas tiesvedību pret Krieviju 

Eiropas Cilvēktiesību tiesā (ECT) 

attiecībā uz piespiedu līdzekļu 

izmantošanu pret Abhāzijas un 

Dienvidosetijas iedzīvotājiem un Gruzijas 

parlamenta pieņemto rezolūciju, ar ko 

izveido Otkhozoria-Tatunashvili „melno 

sarakstu“ personām, kas notiesātas par 

slepkavībām, nolaupīšanu, spīdzināšanu 

vai necilvēcīgu izturēšanos vai par kurām 

šajā sakarībā notiek izmeklēšana; uzsver, 

ka starptautiskajai sabiedrībai ir jāieņem 

konsekventa, saskaņota, vienota un 

stingra nostāja pret Krievijas īstenoto 

okupācijas un aneksijas politiku; 

18. vēlreiz atkārto savu nepārprotamo 

atbalstu Gruzijas suverenitātei un 

teritoriālajai integritātei; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0320/12 

Grozījums Nr.  12 

Helmut Scholz 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

ES un Gruzijas asociācijas nolīguma īstenošana 

(2017/2282(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

20. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

20. uzteic Gruzijas pastāvīgo 

līdzdalību civilās un militārās krīzes 

pārvaldības operācijās saskaņā ar kopējo 

drošības un aizsardzības politiku (KDAP); 

uzsver, ka jāturpina attīstīt ES un 

Gruzijas augsta līmeņa dialogs par 

drošības jautājumiem, jo īpaši, lai 

apkarotu radikalizāciju, vardarbīgu 

ekstrēmismu, propagandu un 

hibrīddraudus; 

svītrots 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0320/13 

Grozījums Nr.  13 

Helmut Scholz 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

ES un Gruzijas asociācijas nolīguma īstenošana 

(2017/2282(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

34.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 34.a pauž bažas par to, ka ES un 

Gruzijas sadarbība nav radījusi būtiskus 

rezultātus cīņā pret nabadzību Gruzijā; 

aicina Komisiju un Gruzijas iestādes 

izstrādāt īpašas programmas nabadzības 

izskaušanai, pievēršot īpašu uzmanību 

lauku apvidiem; 

Or. en 

 

 


