
 

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

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

7.11.2018 A8-0320/5 

Muudatusettepanek  5 
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Raport A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

ELi ja Gruusia assotsieerimislepingu rakendamine 

(2017/2282(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus B a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 B a. arvestades, et vaesus on jätkuvalt 

Gruusia kõige olulisem probleem ja 

peamine põhjus, miks grusiinid riigist 

lahkuvad; arvestades, et Gruusia riikliku 

statistikaameti avaldatud viimaste, 

2017. aasta andmete kohaselt elab 

peaaegu 22 % Gruusia elanikkonnast – 

nimelt 26,6 % maapiirkondade 

elanikkonnast ja 18,6 % linnapiirkondade 

elanikkonnast – allpool absoluutse 

vaesuse piiri; arvestades, et 2017. aastal 

elas 840 000 Gruusias sündinud inimest 

välismaal – Venemaal (450 000 inimest), 

ELi liikmesriikides, naaberriikides ja 

mujal – ning paljud neist on võõrtöötajad; 

Or. en 
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Andrejs Mamikins 
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(2017/2282(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

1. tunnustab Gruusia kestvaid 

reforme ja edusamme 
assotsieerimislepingu ning põhjaliku ja 

laiaulatusliku vabakaubanduspiirkonna 

rakendamisel, millega Gruusia on tõusnud 

ELi peamiseks strateegiliseks partneriks 

antud piirkonnas; kutsub Gruusia 

ametiasutusi üles jätkama stabiilsuse 

kindlustamist, demokraatlike reformide 

teostamist ning vaesusest, töötusest ja 

majanduslikust väljarändest ohustatud 

grusiinide majandusliku ja sotsiaalse 

olukorra parandamist, mis on ülimalt 

tähtis tegur inimeste toetuse võitmiseks 

teel Gruusia rahvusvaheliselt tunnustatud 

piirides suveräänsuse ja territoriaalse 

terviklikkuse saavutamise ning ELi ja 

Gruusia koostöö tugevdamise suunas; 

1. võtab teadmiseks edusammud 

assotsieerimislepingu rakendamisel ja 

kaubandussuhete arendamisel Gruusia ja 

ELi vahel ning kutsub Gruusia 

ametiasutusi üles tagama demokraatlike 

reformide jätkumist, õigusriigi põhimõtet 

ning sotsiaalselt ja ökoloogiliselt 

jätkusuutlikku majandusarengut kui 

peamisi tegureid, mis aitavad 

märkimisväärselt parandada sotsiaalseid 

ja heaoluga seotud tingimusi Gruusia 

elanike jaoks, kes kannatavad püsiva 

vaesuse, töötuse ja kõrge majandusliku 

väljarände käes, pannes nähtavalt 

proovile ELiga tehtavast koostööst 

tuleneva vahetu kasu; 

Or. en 
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Raport A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

ELi ja Gruusia assotsieerimislepingu rakendamine 

(2017/2282(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. juhib tähelepanu sellele, et ELi ja 

Gruusia suhete areng tuleb kujundada 

nii, et vältida kolmandate partneritega 

loodud majandussuhete õõnestamist ja 

võimaldada ELil kasutada ära uusi 

piirkondliku koostöö võimalusi; 

Or. en 
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Andrejs Mamikins 

ELi ja Gruusia assotsieerimislepingu rakendamine 

(2017/2282(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 2 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

2. märgib rahulaolevalt, et Gruusia 

Euroopa tegevuskava toetavad jätkuvalt 

kõik erakonnad ja Gruusia kodanike 

enamus; juhib tähelepanu asjaolule, et 

ELi lepingu artikli 49 kohaselt ja 

kooskõlas 25. märtsi 2017. aasta Rooma 

deklaratsiooniga võib iga Euroopa riik 

taotleda ELi liikmeks vastuvõtmist, 

tingimusel et ta järgib Kopenhaageni 

kriteeriume; tuletab samal ajal meelde 

ettepanekut „Idapartnerlus Pluss” 

(EaP+), mida Euroopa Parlament toetab, 

kuna see avab uusi perspektiive; tervitab 
Gruusia valitsuse algatust koostada ELi 

integratsiooni tegevuskava, mille eesmärk 

on praegusi suhteid Euroopa Liiduga 

tugevdada; tunnustab Gruusia aktiivset 

osalust idapartnerluse mitmepoolsetes 

platvormides; 

2. märgib, et Gruusia Euroopa 

tegevuskava toetavad jätkuvalt kõik 

erakonnad ja Gruusia kodanike enamus; 

võtab teadmiseks Gruusia valitsuse 

algatuse koostada ELi integratsiooni 

tegevuskava, mille eesmärk on praegusi 

suhteid Euroopa Liiduga tugevdada; 

tunnustab Gruusia aktiivset osalust 

idapartnerluse mitmepoolsetes 

platvormides; 

Or. en 



 

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

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

7.11.2018 A8-0320/9 

Muudatusettepanek  9 

Helmut Scholz 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

ELi ja Gruusia assotsieerimislepingu rakendamine 

(2017/2282(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 2 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. kutsub komisjoni ja Gruusia 

ametiasutusi üles rakendama 

assotsieerimislepingu koostöösätete 

14. peatükki ning töötama vastavalt välja 

asjakohase korra kõigi asjaomaste 

sidusrühmade, eelkõige mõlema poole 

sotsiaalpartnerite kaasamiseks lepingu 

rakendamise poliitika koostamisse ja 

suhete edasiarendamisse; 

Or. en 
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(2017/2282(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 12 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 12 a. võtab teadmiseks rahvusvahelise 

valimisvaatlusmissiooni esitatud esialgsed 

tähelepanekud ja järeldused Gruusia 

2018. aasta presidendivalimiste esimese 

vooru kohta; kutsub ametivõime ja 

erakondi üles tegelema enne teist vooru 

muret valmistavate küsimustega, eelkõige 

mis puudutab võrdsete tingimuste 

puudumist, mis on tingitud riigi 

ressursside väärkasutamisest ja 

tasakaalustamatusest ning 

valimiskampaania rahastamise liiga 

kõrgetest ülempiiridest, negatiivsetest 

kampaaniatest ja isiklikest rünnakutest 

kandidaatide vastu, sealhulgas 

polariseerunud meediamaastiku kaudu, 

ning sõltumatute kodanikuühiskonna 

organisatsioonide ründamisest; 

Or. en 
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(2017/2282(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 18 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

18. tuletab kahetsusega meelde, et 

Venemaa okupeerib juba kümme aastat 

ebaseaduslikult Gruusia alasid, ning 

kinnitab, et toetab kindlalt Gruusia 

suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust; 

võtab teadmiseks Gruusia kohtuasja 

Venemaa vastu Euroopa Inimõiguste 

Kohtus seoses Abhaasia ja Lõuna-

Osseetias elanike suhtes sunnimeetmete 

kasutamisega ning Gruusia parlamendi 

resolutsiooni, millega luuakse must 

nimekiri Gruusiasse sisenemiskeelu 

saavatest inimestest, kes on süüdi 

mõistetud või keda süüdistatakse 

mõrvades, inimröövides, piinamises või 

ebainimlikus kohtlemises (Otkhozoria-

Tatunashvili nimekiri); rõhutab, et 

rahvusvaheline üldsus peab Venemaa 

okupatsiooni- ja anneksioonipoliitika 

suhtes võtma järjepideva, kooskõlastatud, 

ühise ja kindla seisukoha; 

18. kinnitab, et toetab sõnaselgelt 

Gruusia suveräänsust ja territoriaalset 

terviklikkust; 

Or. en 
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(2017/2282(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 20 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

20. tunnustab Gruusia jätkuvat 

osalemist ühise julgeoleku- ja 

kaitsepoliitika (ÜJKP) raames toimuvatel 

tsiviil- ja sõjalistel 

kriisiohjeoperatsioonidel; rõhutab 

vajadust süvendada ELi ja Gruusia 

kõrgetasemelist dialoogi 

julgeolekuküsimustes, eelkõige 

radikaliseerumise, vägivaldse äärmusluse, 

propaganda ja hübriidohtude vastu 

võitlemiseks; 

välja jäetud 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 34 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 34 a. väljendab muret asjaolu pärast, et 

ELi ja Gruusia koostöö ei ole toonud 

kaasa sisulisi tulemusi võitluses vaesuse 

vastu Gruusias; kutsub komisjoni ja 

Gruusia ametivõime üles töötama välja 

eriprogramme vaesuse kaotamiseks, 

keskendudes eelkõige maapiirkondadele; 

Or. en 

 

 


