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Zpráva A8-0042/2014 
Andrejs Mamikins 
Uzavření dohody o přidružení s Gruzií 

2014/2816(INI) 

Návrh usnesení 
Bod 11 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. vyzývá Rusko, aby plně respektovalo 

státní svrchovanost a územní celistvost 

Gruzie a nedotknutelnost jejích 

mezinárodně uznávaných hranic, odvolalo 

uznání oddělení Abcházie a regionu 

Cchinvali / Jižní Osetie a ukončilo okupaci 

těchto území, a žádá jej o reciproční 

dodržování závazku nepoužívat vůči Gruzii 

sílu; v této souvislosti vyjadřuje 

znepokojení nad rozhodnutím o uzavření 

dohody o „partnerství a integraci“ mezi 

okupovaným územím Abcházie a Ruskem; 

11. vyzývá Rusko, aby plně respektovalo 

státní svrchovanost a územní celistvost 

Gruzie a nedotknutelnost jejích 

mezinárodně uznávaných hranic, odvolalo 

uznání oddělení Abcházie a regionu 

Cchinvali / Jižní Osetie a ukončilo okupaci 

těchto území, a žádá jej o reciproční 

dodržování závazku nepoužívat vůči Gruzii 

sílu; v této souvislosti důrazně odsuzuje 

uzavření dohody o „alianci a strategickém 

partnerství“ mezi okupovaným územím 

Abcházie a Ruskem; vnímá tento krok 

jakožto jeden z kroků směřujících k úplné 

anexi Abcházie; vyjadřuje dále obavy, že 

podobná „dohoda“ by mohla být uzavřena 

rovněž s okupovaným územím regionu 

Cchinvali/Jižní Osetie; v této souvislosti 

vyzývá Ruskou federaci, aby odvolala tuto 

tzv. dohodu a splnila své závazky 

vyplývající z dohody o příměří ze dne 12. 

Srpna 2008; 

Or. en 
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Zpráva A8-0042/2014 
Andrejs Mamikins 
Uzavření dohody o přidružení s Gruzií 

2014/2816(INI) 

Návrh usnesení 
Bod 15 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. zdůrazňuje, že je třeba, aby gruzínské 

orgány usilovaly o dosažení národního 

usmíření; vyjadřuje znepokojení nad tím, 

že řada představitelů bývalé vlády a někteří 

členové současné opozice byli obviněni z 

trestných činů a skončili ve vězení nebo ve 

vazbě; je rovněž znepokojen možným 

využíváním soudnictví v boji proti 

politickým oponentům, což by mohlo mařit 

úsilí gruzínských orgánů o provedení 

demokratických reforem; připomíná, že 

existence hodnotné politické opozice je 

zásadním předpokladem vytvoření 

vyváženého a vyspělého politického 

systému, o nějž Gruzie usiluje; 

15. zdůrazňuje, že je třeba, aby gruzínské 

orgány usilovaly o dosažení národního 

usmíření; vyjadřuje znepokojení nad tím, 

že řada představitelů bývalé vlády a někteří 

členové současné opozice byli obviněni z 

trestných činů a skončili ve vězení nebo ve 

vazbě; je rovněž znepokojen možným 

využíváním soudnictví v boji proti 

politickým oponentům, což by mohlo mařit 

evropské směřování Gruzie a úsilí 

gruzínských orgánů o provedení 

demokratických reforem; připomíná, že 

existence hodnotné politické opozice je 

zásadním předpokladem vytvoření 

vyváženého a vyspělého politického 

systému, o nějž Gruzie usiluje; 

Or. en 

 

 


