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7.11.2018 A8-0320/5 

Ændringsforslag  5 

Helmut Scholz 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

Gennemførelsen af EU’s associeringsaftale med Georgien 

(2017/2282(INI)) 

Forslag til beslutning 

Betragtning B a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Ba. der henviser til, at fattigdom 

fortsat er den største udfordring for 

Georgien og den vigtigste grund til at 

georgiere forlader landet; der henviser til, 

at næsten 22 % af Georgiens befolkning 

ifølge de seneste data fra 2017, der er 

offentliggjort af Georgiens nationale 

statistiske kontor, lever under den 

absolutte fattigdomsgrænse, nemlig 

26,6 % af befolkningen i landdistrikterne 

og 18,6 % af befolkningen i byområderne; 

der henviser til, at 840 000 personer, der 

er født i Georgien, i 2017 boede i udlandet 

– i Rusland (450 000 personer), i EU's 

medlemsstater, i nabolandene og andre 

steder – mange af dem som 

arbejdsmigranter; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0320/6 

Ændringsforslag  6 

Helmut Scholz 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

Gennemførelsen af EU’s associeringsaftale med Georgien 

(2017/2282(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

1. ser med stor tilfredshed på, at 

reformsporet fortsættes, og på de 

fremskridt, der er gjort med 

gennemførelsen af AA og DCFTA, hvilket 

har placeret Georgien som en af EU's 

vigtige partnere i regionen; opfordrer de 

georgiske myndigheder til fortsat at sikre 

stabilitet, yderligere demokratiske reformer 

og økonomiske og sociale forbedringer for 

georgiere, der er ramt af fattigdom, 

arbejdsløshed og et højt niveau af 

økonomisk begrundet udvandring, som en 

afgørende faktor for at vinde folks tillid 

på vejen mod at genetablere Georgiens 

suverænitet og territoriale integritet inden 

for landets internationalt anerkendte 

grænser og for at styrke samarbejdet 

mellem EU og Georgien; 

1. bemærker de fremskridt, der er 

gjort med gennemførelsen af 

associeringsaftalen og udviklingen af 

handelsforbindelserne mellem Georgien 

og EU, og opfordrer de georgiske 

myndigheder til at sikre yderligere 

demokratiske reformer, retsstatsforhold og 

socialt og miljømæssigt bæredygtig 

økonomisk udvikling som afgørende 
faktorer for væsentligt at forbedre de 

sociale og velfærdsmæssige forhold for 

befolkningen i Georgien, der er ramt af 

vedvarende fattigdom, arbejdsløshed og et 

højt niveau af økonomisk begrundet 

udvandring, som tydeligvis sætter 

spørgsmålstegn ved de umiddelbare 

fordele ved samarbejdet med EU; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0320/7 

Ændringsforslag  7 

Helmut Scholz 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

Gennemførelsen af EU’s associeringsaftale med Georgien 

(2017/2282(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 1a. påpeger, at udviklingen af EU's 

forbindelser med Georgien skal udformes 

på en sådan måde, at man undgår at 

underminere de økonomiske forbindelser 

med tredjelande og gør det muligt for EU 

at drage fordel af nye muligheder for 

regionalt samarbejde; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0320/8 

Ændringsforslag  8 

Helmut Scholz 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

Gennemførelsen af EU’s associeringsaftale med Georgien 

(2017/2282(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. bemærker med tilfredshed, at 

Georgiens europæiske dagsorden fortsat 

opnår tværpolitisk konsensus og støtte fra 

størstedelen af landets borgere; påpeger, at 

enhver europæisk stat i henhold til artikel 

49 i TEU og i overensstemmelse med 

Rom-erklæringen af 25. marts 2017 kan 

ansøge om at blive medlem af EU, 

forudsat at den overholder 

Københavnskriterierne; minder i 

mellemtiden om forslaget om en 

"Østpartnerskab+"-politik, som 

Parlamentet har gjort sig til fortaler for 

med henblik på at åbne for flere 

perspektiver; glæder sig over den 

georgiske regerings initiativ med at 

udarbejde en køreplan for integration i EU 

med sigte på at styrke de løbende 

forbindelser mellem EU og Georgien; 

glæder sig over Georgiens aktive 

engagement i de aktiviteter, der 

gennemføres af de multilaterale platforme 

under Det Østlige Partnerskab; 

2. bemærker, at Georgiens europæiske 

dagsorden fortsat opnår tværpolitisk 

konsensus og støtte fra størstedelen af 

landets borgere; bemærker den georgiske 

regerings initiativ med at udarbejde en 

køreplan for integration i EU med sigte på 

at styrke de løbende forbindelser mellem 

EU og Georgien; glæder sig over 

Georgiens aktive engagement i de 

aktiviteter, der gennemføres af de 

multilaterale platforme under Det Østlige 

Partnerskab; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0320/9 

Ændringsforslag  9 

Helmut Scholz 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

Gennemførelsen af EU’s associeringsaftale med Georgien 

(2017/2282(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 2a. opfordrer Kommissionen og de 

georgiske myndigheder til at gennemføre 

kapitel 14 i samarbejdsbestemmelserne i 

associeringsaftalen og således fastlægge 

passende ordninger for inddragelse af alle 

relevante interessenter, navnlig 

arbejdsmarkedets parter på begge sider, i 

udarbejdelsen af politikker til 

gennemførelse af aftalen og yderligere 

udvikling af forbindelserne; 

Or. en 



 

AM\1168342DA.docx  PE624.220v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

7.11.2018 A8-0320/10 

Ændringsforslag  10 

Helmut Scholz 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

Gennemførelsen af EU’s associeringsaftale med Georgien 

(2017/2282(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 12 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 12a. bemærker de foreløbige resultater 

og konklusioner i forbindelse med første 

runde af præsidentvalget i Georgien i 

2018 som forelagt af den internationale 

valgobservationsmission; anmoder 

myndighederne og de politiske partier om 

at gøre noget ved problemstillingerne 

inden anden runde, navnlig hvad angår 

fraværet af lige konkurrencevilkår som 

følge af misbrug af statslige midler og 

skævheder og overdrevent høje lofter i 

kampagnefinansieringen, negative 

kampagner og personangreb mod 

kandidater, bl.a. via det polariserede 

medielandskab, og forfølgelse af 

uafhængige civilsamfundsorganisationer; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0320/11 

Ændringsforslag  11 

Helmut Scholz 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

Gennemførelsen af EU’s associeringsaftale med Georgien 

(2017/2282(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 18 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

18. minder med beklagelse om, at Den 

Russiske Føderation efter 10 år fortsætter 

sin ulovlige besættelse af georgiske 

territorier, og gentager sin utvetydige 

støtte til Georgiens suverænitet og 

territoriale integritet; noterer sig 

Georgiens søgsmål mod Rusland ved Den 

Europæiske Menneskerettighedsdomstol 

om anvendelse af tvangsforanstaltninger 

over for personer, der er bosiddende i 

Abkhasien og Sydossetien, og Georgiens 

vedtagelse af en beslutning om oprettelse 

af Otkhozoria-Tatunashvili-listen over 

personer, der er dømt for eller genstand 

for en efterforskning om mord, 

bortførelse, tortur eller umenneskelig 

behandling; understreger, at det 

internationale samfund skal indtage en 

konsekvent, koordineret, fælles og 

håndfast holdning til Ruslands 

besættelses- og annekteringspolitik; 

18. gentager  sin utvetydige støtte til 

Georgiens suverænitet og territoriale 

integritet; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0320/12 

Ændringsforslag  12 

Helmut Scholz 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

Gennemførelsen af EU’s associeringsaftale med Georgien 

(2017/2282(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 20 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

20. roser Georgiens fortsatte 

deltagelse i civile og militære 

krisestyringsoperationer inden for 

rammerne af den fælles sikkerheds- og 

forsvarspolitik (FSFP); understreger, at 

der er behov for yderligere at udvikle en 

dialog på højt plan om 

sikkerhedsspørgsmål mellem EU og 

Georgien, navnlig om bekæmpelse af 

radikalisering, voldelig ekstremisme, 

propaganda og hybride trusler; 

udgår 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0320/13 

Ændringsforslag  13 

Helmut Scholz 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

Gennemførelsen af EU’s associeringsaftale med Georgien 

(2017/2282(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 34 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 34a. giver udtryk for bekymring over, at 

samarbejdet mellem EU og Georgien ikke 

har givet væsentlige resultater med 

hensyn til bekæmpelsen af fattigdom i 

Georgien; opfordrer Kommissionen og de 

georgiske myndigheder til at udvikle 

særlige programmer for 

fattigdomsbekæmpelse med særligt fokus 

på landdistrikter; 

Or. en 

 

 


