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7.11.2018 A8-0320/5 

Pozměňovací návrh  5 

Helmut Scholz 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

Provádění dohody o přidružení mezi EU a Gruzií 

(2017/2282(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ba. vzhledem k tomu, že chudoba je 

i nadále nejzávažnějším problémem 

Gruzie a hlavním důvodem, proč Gruzínci 

opouštějí svou zemi; vzhledem k tomu, že 

podle posledních údajů z roku 2017, které 

zveřejnil Gruzínský statistický úřad, žije 

téměř 22 % gruzínské populace pod 

hranicí absolutní chudoby, konkrétně 

26,6 % obyvatel ve venkovských oblastech 

a 18,6 % obyvatel v městských oblastech; 

vzhledem k tomu, že v roce 2017 žilo 

840 000 osob narozených v Gruzii 

v zahraničí – v Rusku (450 000 osob), 

v členských státech EU, v sousedních 

a jiných zemích –, v mnoha případech se 

přitom jedná o pracovní migranty; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0320/6 

Pozměňovací návrh  6 

Helmut Scholz 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

Provádění dohody o přidružení mezi EU a Gruzií 

(2017/2282(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. vřele vítá nadále probíhající 

reformy a pokrok dosažený při provádění 

dohody o přidružení a prohloubené 

a komplexní zóny volného obchodu, díky 

nimž získala Gruzie postavení klíčového 

strategického partnera EU v regionu; 

vyzývá gruzínské orgány, aby i nadále 

zajišťovaly stabilitu, přijímání dalších 

demokratických reforem a kroků ke 

zlepšení hospodářské a sociální situace 

obyvatel Gruzie, na něž má dopad 

chudoba, nezaměstnanost a vysoká míra 

ekonomické migrace, neboť tak lze 

výrazně přispět k získání srdcí a myslí 

obyvatel na cestě Gruzie směrem ke 

svrchovanosti a územní celistvosti v rámci 

mezinárodně uznaných hranic země 
a posílit spolupráci mezi EU a Gruzií; 

1. bere na vědomí pokrok dosažený 

při provádění dohody o přidružení 

a rozvíjení obchodních vztahů mezi Gruzií 

a EU a vyzývá gruzínské orgány, aby 

zajistily přijímání dalších demokratických 

reforem, dodržování právního státu 

a sociálně a ekologicky udržitelný 

hospodářský rozvoj, což může výrazně 

přispět k zásadnímu zlepšení sociálních 

a životních podmínek obyvatel Gruzie, 

kteří se potýkají s přetrvávající chudobou, 

nezaměstnaností a vysokou mírou 

ekonomické migrace, a podrobit tak 

zkoušce bezprostřední přínosy spolupráce 

s EU; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0320/7 

Pozměňovací návrh  7 

Helmut Scholz 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

Provádění dohody o přidružení mezi EU a Gruzií 

(2017/2282(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 1 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 1a. zdůrazňuje, že při rozvoji vztahů 

mezi EU a Gruzií je třeba předcházet 

oslabení hospodářských vztahů se třetími 

zeměmi a umožnit EU, aby využila nové 

možnosti regionální spolupráce; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0320/8 

Pozměňovací návrh  8 

Helmut Scholz 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

Provádění dohody o přidružení mezi EU a Gruzií 

(2017/2282(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. s uspokojením konstatuje, 

že evropský program Gruzie je i nadále 

podporován napříč všemi stranami 

politického spektra a většinou gruzínských 

občanů; poukazuje na to, že podle 

článku 49 Smlouvy o EU a v souladu 

s Římskou deklarací ze dne 25. března 

2017 může jakýkoli evropský stát požádat 

o členství v EU za předpokladu, 

že dodržuje kodaňská kritéria; mezitím 

připomíná návrh politiky „Východního 

partnerství plus“ (EaP+) prosazovaný 

Parlamentem za účelem umožnění využití 

dalších možností spolupráce; vítá 
iniciativu gruzínské vlády vypracovat plán 

integrace do EU, jehož cílem je posílit 

stávající vztahy EU a Gruzie; vítá aktivní 

zapojení Gruzie do činností vícestranných 

platforem Východního partnerství; 

2. konstatuje, že evropský program 

Gruzie je i nadále podporován napříč 

všemi stranami politického spektra 

a většinou gruzínských občanů; bere na 

vědomí iniciativu gruzínské vlády 

vypracovat plán integrace do EU, jehož 

cílem je posílit stávající vztahy EU 

a Gruzie; vítá aktivní zapojení Gruzie do 

činností vícestranných platforem 

Východního partnerství; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0320/9 

Pozměňovací návrh  9 

Helmut Scholz 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

Provádění dohody o přidružení mezi EU a Gruzií 

(2017/2282(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 2 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 2a. vyzývá Komisi a gruzínskou vládu, 

aby prováděly kapitolu 14 dohody 

o přidružení, která obsahuje ustanovení 

o spolupráci, a v souladu s nimi 

vypracovaly vhodná opatření na zapojení 

všech příslušných zúčastněných stran, 

zejména sociálních partnerů obou stran, 

do tvorby politiky s ohledem na provádění 

dohody a další rozvoj vztahů; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0320/10 

Pozměňovací návrh  10 

Helmut Scholz 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

Provádění dohody o přidružení mezi EU a Gruzií 

(2017/2282(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 12 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 12a. bere na vědomí předběžná zjištění 

a závěry týkající se prvního kola 

prezidentských voleb v Gruzii v roce 2018, 

které představila mezinárodní volební 

pozorovatelská mise; vyzývá orgány 

a politické strany, aby před druhým kolem 

voleb vyřešily problematické otázky, 

zejména co se týče absence rovných 

podmínek z důvodu zneužívání státních 

zdrojů a nevyváženosti a přehnaně 

vysokých stropů na financování volebních 

kampaní, negativní kampaně a osobních 

útoků na kandidáty, a to i prostřednictvím 

polarizované mediální scény, a útoků na 

nezávislé organizace občanské 

společnosti;    

Or. en 
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7.11.2018 A8-0320/11 

Pozměňovací návrh  11 

Helmut Scholz 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

Provádění dohody o přidružení mezi EU a Gruzií 

(2017/2282(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. s politováním připomíná, že 10 let 

po ruské vojenské agresi v Gruzii Ruská 

federace stále pokračuje v nezákonné 

okupaci gruzínských území, a znovu 
opakuje, že jednoznačně podporuje 

svrchovanost a územní celistvost Gruzie; 

bere na vědomí probíhající soudní řízení 

Gruzie proti Rusku zahájené 

u Evropského soudu pro lidská práva, 

které se týká použití donucovacích 

opatření proti obyvatelům Abcházie 

a Jižní Osetie, a usnesení gruzínského 

parlamentu o vytvoření „černé listiny“ 

související s případem Gigy Otchozoriy 

a Archila Tatunašviliho, na níž jsou 

uvedeny osoby, které byly obviněny 

vraždy, únosu, mučení nebo nelidského 

zacházení nebo jsou v souvislosti s těmito 

činy vyšetřovány; zdůrazňuje, 

že mezinárodní společenství musí 

zaujmout soudržný, koordinovaný, 

jednotný a pevný postoj vůči ruské 

okupaci a politice anexe; 

18. znovu opakuje, že jednoznačně 

podporuje svrchovanost a územní 

celistvost Gruzie; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0320/12 

Pozměňovací návrh  12 

Helmut Scholz 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

Provádění dohody o přidružení mezi EU a Gruzií 

(2017/2282(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 20 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. oceňuje pokračující zapojení 

Gruzie do civilních a vojenských operací 

pro řešení krizí v rámci společné 

bezpečnostní a obranné politiky (SBOP); 

zdůrazňuje, že je třeba dále rozvíjet dialog 

na vysoké úrovni mezi EU a Gruzií 

týkající se bezpečnostních otázek, zejména 

pokud je o boj proti radikalizaci, 

násilnému extremismu a hybridním 

hrozbám; 

vypouští se 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0320/13 

Pozměňovací návrh  13 

Helmut Scholz 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

Provádění dohody o přidružení mezi EU a Gruzií 

(2017/2282(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 34 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 34a. vyjadřuje znepokojení nad 

skutečností, že spolupráce mezi EU 

a Gruzií nepřinesla konkrétní výsledky 

v oblasti boje proti chudobě v Gruzii; 

vyzývá Komisi a gruzínské orgány, aby 

vypracovaly zvláštní programy na boj 

proti chudobě, které by se zaměřovaly 

především na venkovské oblasti; 

Or. en 

 

 


