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Amendement  1 
Jaromír Štětina 
namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0042/2014 
Andrejs Mamikins 
Sluiting van de associatieovereenkomst met Georgië 

2014/2816(INI) 

Ontwerpresolutie 
Paragraaf 11 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

11. dringt er bij Rusland op aan de 

soevereiniteit en de territoriale integriteit 

van Georgië, evenals de onschendbaarheid 

van zijn internationaal erkende grenzen 

volledig te eerbiedigen, de erkenning van 

de afscheiding van Abchazië en de regio 

Tskhinvali/ Zuid-Ossetië terug te draaien 

en de bezetting van deze gebieden te 

beëindigen, en zich te houden aan de 

belofte geen geweld te gebruiken tegen 

Georgië; uit in dit verband zijn 

bezorgdheid over het besluit over de 

sluiting van een akkoord inzake 

"partnerschap en integratie" tussen het 

bezette gebied Abchazië en Rusland; 

11. dringt er bij Rusland op aan de 

soevereiniteit en de territoriale integriteit 

van Georgië, evenals de onschendbaarheid 

van zijn internationaal erkende grenzen 

volledig te eerbiedigen, de erkenning van 

de afscheiding van Abchazië en de regio 

Tskhinvali/ Zuid-Ossetië terug te draaien 

en de bezetting van deze gebieden te 

beëindigen, en zich te houden aan de 

belofte geen geweld te gebruiken tegen 

Georgië; veroordeelt in dit verband de 

sluiting van het verdrag inzake een 

"bondgenootschap en strategisch 

partnerschap" tussen het bezette gebied 

Abchazië en Rusland; ziet dit als een stap 

van Rusland naar voltooiing van de 

volledige annexatie van Abchazië; spreekt 

tevens zijn bezorgdheid uit over de 

mogelijkheid dat er ook een vergelijkbaar 

"verdrag" wordt gesloten met het bezette 

gebied Tskhinvali/ Zuid-Ossetië ; roept de 

Russische Federatie in dit verband op het 

zogenaamde "verdrag" in te trekken en 

haar verplichtingen krachtens de 

overeenkomst inzake een staakt-het-vuren 

van 12 augustus 2008 na te komen; 

Or. en 
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Amendement  2 
Jaromír Štětina 
namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0042/2014 
Andrejs Mamikins 
Sluiting van de associatieovereenkomst met Georgië 

2014/2816(INI) 

Ontwerpresolutie 
Paragraaf 15 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

15. benadrukt dat de Georgische 

autoriteiten zich moeten inzetten voor 

nationale verzoening; uit zijn bezorgdheid 

over het feit dat talrijke ambtenaren die 

tijdens de vorige regering in functie waren 

en enkele leden van de huidige oppositie 

zijn aangeklaagd wegens strafbare feiten en 

gevangen of in voorlopige hechtenis zijn 

genomen; is eveneens bezorgd over het 

mogelijke gebruik van het rechtssysteem 

om politieke opponenten te bestrijden, 

hetgeen de inspanningen van de 

Georgische autoriteiten op het gebied van 

democratische hervormingen zou kunnen 

ondermijnen; herinnert eraan dat het 

bestaan van een betekenisvolle politieke 

oppositie van essentieel belang is voor de 

totstandbrenging van een evenwichtig en 

volwassen politiek stelsel, waar Georgië 

naar streeft; 

15. benadrukt dat de Georgische 

autoriteiten zich moeten inzetten voor 

nationale verzoening; uit zijn bezorgdheid 

over het feit dat talrijke ambtenaren die 

tijdens de vorige regering in functie waren 

en enkele leden van de huidige oppositie 

zijn aangeklaagd wegens strafbare feiten en 

gevangen of in voorlopige hechtenis zijn 

genomen; is eveneens bezorgd over het 

mogelijke gebruik van het rechtssysteem 

om politieke opponenten te bestrijden, 

hetgeen de Europese koers van Georgië en 

de inspanningen van de Georgische 

autoriteiten op het gebied van 

democratische hervormingen zou kunnen 

ondermijnen; herinnert eraan dat het 

bestaan van een betekenisvolle politieke 

oppositie van essentieel belang is voor de 

totstandbrenging van een evenwichtig en 

volwassen politiek stelsel, waar Georgië 

naar streeft; 

Or. en 

 

 


