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7.11.2018 A8-0320/5 

Poprawka  5 

Helmut Scholz 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

Wdrożenie układu o stowarzyszeniu UE z Gruzją 

(2017/2282(INI)) 

Projekt rezolucji 

Motyw B a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Ba. mając na uwadze, że ubóstwo 

pozostaje najważniejszym wyzwaniem dla 

Gruzji i głównym powodem wyjazdu 

Gruzinów z kraju; mając na uwadze, że 

według najnowszych danych z 2017 r. 

opublikowanych przez gruziński Krajowy 

Urząd Statystyczny prawie 22 % ludności 

Gruzji żyje poniżej granicy ubóstwa 

absolutnego, tj. 26,6 % ludności na 

obszarach wiejskich i 18,6 % ludności w 

miastach; mając na uwadze, że w 2017 r. 

840 000 osób urodzonych w Gruzji 

mieszkało za granicą – w Rosji (450 000 

osób), w państwach członkowskich UE, w 

państwach sąsiadujących i innych – wielu 

z nich jako migrantów zarobkowych; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0320/6 

Poprawka  6 

Helmut Scholz 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

Wdrożenie układu o stowarzyszeniu UE z Gruzją 

(2017/2282(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

1. z zadowoleniem przyjmuje 

długotrwałą ścieżkę reform i postępy we 

wdrażaniu układu o stowarzyszeniu i 

DCFTA, które uczyniły z Gruzji jednego z 

kluczowych partnerów UE w regionie; 

wzywa gruzińskie władze do stałego 

zapewniania stabilności, dalszych 

demokratycznych reform i poprawy 

sytuacji gospodarczo-społecznej Gruzinów 

dotkniętych ubóstwem, bezrobociem i 

wysokim poziomem emigracji 

spowodowanej sytuacją ekonomiczną, co 

jest kluczowym czynnikiem na drodze do 

suwerenności i integralności terytorialnej 

Gruzji w obrębie jej granic uznanych 

przez społeczność międzynarodową oraz w 

celu zacieśnienia współpracy między UE a 

Gruzją; 

1. odnotowuje postępy we wdrażaniu 

układu o stowarzyszeniu i w rozwoju 

stosunków handlowych między Gruzją a 
UE, a także wzywa gruzińskie władze do 

zapewnienia dalszych demokratycznych 

reform, praworządności oraz 

zrównoważonego pod względem 

społecznym i środowiskowym rozwoju 

gospodarczego, co ma kluczowe znaczenie 

dla poprawy socjalnych i społecznych 

warunków życia ludności Gruzji w obliczu 

utrzymującego się ubóstwa, bezrobocia i 

wysokiego poziomu emigracji 

spowodowanej sytuacją ekonomiczną, i 

umożliwia konkretną weryfikację 

bezpośrednich korzyści płynących ze 

współpracy z UE; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0320/7 

Poprawka  7 

Helmut Scholz 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

Wdrożenie układu o stowarzyszeniu UE z Gruzją 

(2017/2282(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 1a. podkreśla, że rozwijając stosunki 

między UE a Gruzją, należy unikać 

osłabiania stosunków gospodarczych z 

partnerami trzecimi oraz umożliwić UE 

korzystanie z nowych możliwości 

współpracy regionalnej; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0320/8 

Poprawka  8 

Helmut Scholz 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

Wdrożenie układu o stowarzyszeniu UE z Gruzją 

(2017/2282(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

2. zauważa z zadowoleniem, że 

europejska agenda Gruzji nadal stanowi 

przedmiot konsensusu różnych partii 

politycznych i cieszy się poparciem 

większości gruzińskich obywateli; zwraca 

uwagę, że zgodnie z art. 49 TUE i 

deklaracją rzymską z dnia 25 marca 2017 

r. każde państwo europejskie może złożyć 

wniosek o członkostwo w UE pod 

warunkiem spełnienia kryteriów 

kopenhaskich; przypomina w 

międzyczasie o propozycji strategii 

politycznej „Partnerstwa Wschodniego 

Plus” (PW+), popieranej przez Parlament 

celem odblokowania nowych możliwości; 

przyjmuje z zadowoleniem inicjatywę 

rządu Gruzji dotyczącą opracowania planu 

działania na rzecz integracji z UE, którego 

celem jest pogłębienie obecnych 

stosunków między UE a Gruzją; z 

zadowoleniem przyjmuje aktywne 

zaangażowanie Gruzji w działalność 

platform wielostronnych Partnerstwa 

Wschodniego; 

2. zauważa, że europejska agenda 

Gruzji nadal stanowi przedmiot 

konsensusu różnych partii politycznych i 

cieszy się poparciem większości 

gruzińskich obywateli; odnotowuje 

inicjatywę rządu Gruzji dotyczącą 

opracowania planu działania na rzecz 

integracji z UE, którego celem jest 

pogłębienie obecnych stosunków między 

UE a Gruzją; z zadowoleniem przyjmuje 

aktywne zaangażowanie Gruzji w 

działalność platform wielostronnych 

Partnerstwa Wschodniego; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0320/9 

Poprawka  9 

Helmut Scholz 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

Wdrożenie układu o stowarzyszeniu UE z Gruzją 

(2017/2282(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 2a. wzywa Komisję i władze Gruzji do 

wdrożenia rozdziału 14 układu o 

stowarzyszeniu, zawierającego 

postanowienia dotyczące współpracy, a 

także do sformułowania odpowiednich 

uzgodnień w celu włączenia wszystkich 

zainteresowanych podmiotów, szczególnie 

partnerów społecznych po obu stronach, 

w kształtowanie polityki z myślą o 

realizacji układu i dalszym rozwijaniu 

stosunków; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0320/10 

Poprawka  10 

Helmut Scholz 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

Wdrożenie układu o stowarzyszeniu UE z Gruzją 

(2017/2282(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 12 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 12a. odnotowuje wstępne ustalenia i 

wnioski dotyczące pierwszej tury wyborów 

prezydenckich w Gruzji w 2018 r., 

przedstawione przez międzynarodową 

misję obserwacji wyborów; zwraca się do 

władz i partii politycznych, by przed drugą 

turą wyborów zajęły się niepokojącymi 

kwestiami, takimi jak brak równych 

warunków działania w wyniku 

niewłaściwego wykorzystywania zasobów 

państwowych i zakłóceń równowagi oraz 

zbyt wysokie pułapy finansowania 

kampanii, kampania negatywna i 

personalne ataki na kandydatów, w tym za 

pośrednictwem spolaryzowanej sceny 

medialnej, oraz atakowanie niezależnych 

organizacji społeczeństwa obywatelskiego; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0320/11 

Poprawka  11 

Helmut Scholz 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

Wdrożenie układu o stowarzyszeniu UE z Gruzją 

(2017/2282(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

18. przypomina z ubolewaniem, że po 

10 latach Federacja Rosyjska nadal 

bezprawnie okupuje gruzińskie terytoria, i 

ponownie wyraża jednoznaczne poparcie 

dla suwerenności i integralności 

terytorialnej Gruzji; zwraca uwagę na 

pozew przeciwko Rosji skierowany przez 

Gruzję do Europejskiego Trybunału Praw 

Człowieka, który dotyczy stosowania 

środków przymusu wobec osób 

mieszkających w Abchazji i Osetii 

Południowej, oraz na przyjęcie przez 

parlament gruziński rezolucji 

ustanawiającej czarną listę osób 

oskarżonych o morderstwa, porwania, 

tortury lub nieludzkie traktowanie lub 

skazanych za te przestępstwa (lista 

Otchozorii-Tatunaszwilego); podkreśla, że 

społeczność międzynarodowa musi przyjąć 

spójne, skoordynowane, jednolite i 

zdecydowane stanowisko wobec rosyjskiej 

polityki okupacji i aneksji; 

18. ponownie wyraża jednoznaczne 

poparcie dla suwerenności i integralności 

terytorialnej Gruzji; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0320/12 

Poprawka  12 

Helmut Scholz 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

Wdrożenie układu o stowarzyszeniu UE z Gruzją 

(2017/2282(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

20. wyraża uznanie dla stałego udziału 

Gruzji w cywilnych i wojskowych 

operacjach zarządzania kryzysowego w 

ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i 

obrony (WPBiO); podkreśla potrzebę 

dalszego rozwoju dialogu na wysokim 

szczeblu w kwestiach bezpieczeństwa 

między UE a Gruzją, zwłaszcza w zakresie 

przeciwdziałania radykalizacji postaw, 

brutalnemu ekstremizmowi, propagandzie 

i zagrożeniom hybrydowym; 

skreśla się 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0320/13 

Poprawka  13 

Helmut Scholz 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

Wdrożenie układu o stowarzyszeniu UE z Gruzją 

(2017/2282(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 34 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 34a. wyraża zaniepokojenie faktem, że 

współpraca UE-Gruzja nie przyniosła 

konkretnych rezultatów w walce z 

ubóstwem w Gruzji; wzywa Komisję i 

władze Gruzji do opracowania 

specjalnych programów zwalczania 

ubóstwa, koncentrujących się w 

szczególności na obszarach wiejskich; 

Or. en 

 

 


