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7.11.2018 A8-0320/5 

Amendement  5 

Helmut Scholz 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

Uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Georgië 

(2017/2282(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Overweging B bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 B bis. overwegende dat de armoede een 

van de belangrijkste uitdagingen voor 

Georgië blijft en de voornaamste reden 

voor Georgiërs vormt om het land te 

verlaten; overwegende dat volgens de 

meest recente gegevens uit 2017 die door 

het Nationaal Bureau voor de Statistiek 

van Georgië zijn gepubliceerd, bijna 22% 

van de Georgische bevolking onder de 

absolute armoedegrens leeft, te weten 26,6 

% van de plattelandsbevolking en 18,6 % 

van de stedelijke bevolking; overwegende 

dat in 2017 840 000 van de in Georgië 

geboren mensen in het buitenland 

woonden – in Rusland (450 000), de 

lidstaten van de EU, buurlanden en 

andere landen – van wie er velen als 

arbeidsmigranten werken; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0320/6 

Amendement  6 

Helmut Scholz 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

Uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Georgië 

(2017/2282(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. is zeer verheugd over het 

voortgezette hervormingstraject en de 

vooruitgang die is geboekt bij de 

uitvoering van de associatieovereenkomst 

en de DCFTA, die Georgië tot een 

belangrijke partner van de EU in de regio 

hebben gemaakt; verzoekt de Georgische 

overheid te blijven zorgen voor stabiliteit, 

verdere democratische hervormingen en 

economische en maatschappelijke 

verbeteringen voor de inwoners van het 

land, die getroffen worden door armoede, 

werkloosheid en een hoog niveau van 

economische emigratie, omdat dit 

sleutelfactoren zijn om de bevolking te 

overtuigen en zo de weg vrij te maken 

voor soevereiniteit en territoriale 

integriteit voor Georgië binnen zijn 

internationaal erkende grenzen, en een 

versterkte samenwerking tussen de EU en 

Georgië; 

1. neemt nota van de vooruitgang die 

is geboekt bij de uitvoering van de 

associatieovereenkomst en de ontwikkeling 

van de handelsbetrekkingen tussen 

Georgië en de EU, en verzoekt de 

Georgische overheid te zorgen voor 

verdere democratische hervormingen, de 

rechtsstaat en een sociaal en ecologisch 

duurzame economische ontwikkeling als 

sleutelfactoren bij de aanzienlijke 

verbetering van de sociale en 

welvaartsomstandigheden voor het 

Georgische volk, dat wordt getroffen door 

aanhoudende armoede, werkloosheid en 

een hoog niveau van economische 

emigratie waardoor de onmiddellijke 

voordelen van de samenwerking met de 

EU duidelijk op de proef worden gesteld; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0320/7 

Amendement  7 

Helmut Scholz 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

Uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Georgië 

(2017/2282(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 1 bis. wijst erop dat aan de ontwikkeling 

van de betrekkingen van de EU met 

Georgië zodanig vorm moet worden 

gegeven dat zij de economische 

betrekkingen met derde partners niet 

ondermijnen en de EU in staat stellen 

voordeel te trekken uit de nieuwe 

mogelijkheden voor regionale 

samenwerking; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0320/8 

Amendement  8 

Helmut Scholz 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

Uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Georgië 

(2017/2282(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. merkt met tevredenheid op dat de 

Europese agenda van Georgië nog altijd 

door alle partijen en het merendeel van de 

Georgische burgers wordt ondersteund; 

wijst erop dat elke Europese staat 

krachtens artikel 49 VEU en in 

overeenstemming met de Verklaring van 

Rome van 25 maart 2017 kan verzoeken 

lid te worden van de EU, op voorwaarde 

dat hij aan de criteria van Kopenhagen 

voldoet; herinnert tegelijkertijd aan het 

voorstel voor een "Oostelijk 

Partnerschap+"-beleid zoals voorgestaan 

door het Parlement om verdere 

vooruitzichten mogelijk te maken; is 

verheugd over het initiatief van de 

Georgische overheid tot het opstellen van 

een routekaart gericht op versterking van 

de bestaande betrekkingen tussen de 

Europese Unie en Georgië; verwelkomt de 

actieve betrokkenheid van Georgië bij de 

activiteiten van de multilaterale platforms 

van het Oostelijk Partnerschap; 

2. merkt op dat de Europese agenda 

van Georgië nog altijd door alle partijen en 

het merendeel van de Georgische burgers 

wordt ondersteund; neemt nota van het 

initiatief van de Georgische overheid tot 

het opstellen van een routekaart gericht op 

versterking van de bestaande betrekkingen 

tussen de Europese Unie en Georgië; 

verwelkomt de actieve betrokkenheid van 

Georgië bij de activiteiten van de 

multilaterale platforms van het Oostelijk 

Partnerschap; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0320/9 

Amendement  9 

Helmut Scholz 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

Uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Georgië 

(2017/2282(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 2 bis. roept de Europese Commissie en 

de Georgische regering ertoe op 

hoofdstuk 14 van de 

samenwerkingsbepalingen van de 

associatieovereenkomst om te zetten en 

passende regelingen daarvoor te 

ontwikkelen, teneinde alle relevante 

belanghebbenden, in het bijzonder de 

sociale partners aan beide zijden, bij de 

beleidsvorming inzake de omzetting van 

de overeenkomst te betrekken en bij de 

verdere ontwikkeling van de 

betrekkingen; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0320/10 

Amendement  10 

Helmut Scholz 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

Uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Georgië 

(2017/2282(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 12 bis. neemt kennis van de voorlopige 

bevindingen en conclusies over de eerste 

ronde van de presidentsverkiezingen 2018 

in Georgië, als gepresenteerd door de 

internationale 

verkiezingswaarnemingsmissie; verzoekt 

de autoriteiten en politieke partijen de 

punten van zorg vóór de tweede ronde aan 

te pakken, met name ten aanzien van het 

ontbreken van een gelijk speelveld ten 

gevolge van het oneigenlijk gebruik van 

overheidsmiddelen en 

onevenwichtigheden en de excessief hoge 

plafonds voor de financiering van de 

campagnes, negatieve campagnes en 

persoonlijke aanvallen tegen kandidaten, 

mede door het gepolariseerde 

medialandschap, en de aanvallen op 

onafhankelijke maatschappelijke 

organisaties; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0320/11 

Amendement  11 

Helmut Scholz 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

Uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Georgië 

(2017/2282(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

18. herinnert er met spijt aan dat de 

Russische Federatie al meer dan 10 jaar 

Georgisch grondgebied illegaal bezet, en 
herhaalt zijn ondubbelzinnige steun voor 

de soevereiniteit en de territoriale 

integriteit van Georgië; neemt kennis van 

de rechtszaak die Georgië bij het 

Europees Hof voor de rechten van de 

mens (EHRM) tegen Rusland heeft 

ingesteld over het gebruik van 

dwangmaatregelen tegen de bevolking 

van Abchazië en Zuid-Ossetië en van de 

resolutie die het Georgische parlement 

heeft aangenomen over de vaststelling van 

een zwarte lijst (de Otkhozoria-

Tatunashvili-lijst) van personen die 

veroordeeld zijn of naar wie een 

onderzoek loopt voor moord, ontvoering, 

foltering of onmenselijke behandeling; 

benadrukt dat de internationale 

gemeenschap een consistent, 

gecoördineerd, verenigd en vastberaden 

standpunt moet innemen tegen het 

bezettings- en annexatiebeleid van 

Rusland; 

18. herhaalt zijn ondubbelzinnige steun 

voor de soevereiniteit en de territoriale 

integriteit van Georgië; 

Or. en 



 

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

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

7.11.2018 A8-0320/12 

Amendement  12 

Helmut Scholz 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

Uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Georgië 

(2017/2282(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

20. prijst de aanhoudende Georgische 

deelname aan civiele en militaire 

crisisoperaties in het kader van het 

gemeenschappelijk veiligheids- en 

defensiebeleid (GVDB); benadrukt de 

noodzaak van verdere ontwikkeling van 

een dialoog op hoog niveau tussen de EU 

en Georgië over veiligheidszaken, met 

name de bestrijding van radicalisering, 

gewelddadig extremisme, propaganda en 

hybride dreigingen; 

Schrappen 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0320/13 

Amendement  13 

Helmut Scholz 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

Uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Georgië 

(2017/2282(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 34 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 34 bis. is bezorgd over het feit dat de 

samenwerking tussen de EU en Georgië 

geen wezenlijke resultaten heeft 

opgeleverd in de strijd tegen de armoede 

in Georgië;  doet een beroep op de 

Commissie en de Georgische autoriteiten 

om speciale programma's voor de 

uitroeiing van de armoede op te zetten 

waarbij vooral het accent ligt op de 

plattelandsgebieden; 

Or. en 

 

 


