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7.11.2018 A8-0320/5 

Alteração  5 

Helmut Scholz 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

Aplicação do Acordo de Associação entre a UE e a Geórgia 

(2017/2282(INI)) 

Proposta de resolução 

Considerando B-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 B-A. Considerando que a pobreza 

continua a ser o desafio mais importante 

para a Geórgia e a principal razão que 

leva os georgianos a deixar o país; que, de 

acordo com os dados mais recentes de 

2017 publicados pelo Instituto Nacional 

de Estatística da Geórgia, quase 22 % da 

população da Geórgia vive abaixo do 

limiar de pobreza absoluta, mais 

precisamente, 26,6 % da população das 

zonas rurais e 18,6 % da população das 

zonas urbanas; que, em 2017, 840 000 

pessoas nascidas na Geórgia viviam no 

estrangeiro (na Rússia (450 000 pessoas), 

nos Estados-Membros da UE e em países 

vizinhos, entre outros), muitos deles como 

migrantes laborais; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0320/6 

Alteração  6 

Helmut Scholz 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

Aplicação do Acordo de Associação entre a UE e a Geórgia 

(2017/2282(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Congratula-se vivamente com as 

reformas sustentáveis e os progressos 

realizados na aplicação do AA e da 

ZCLAA, que posicionaram a Geórgia 

como um parceiro fundamental da UE na 

região; apela às autoridades georgianas 

para que continuem a assegurar a 

estabilidade, a prossecução de novas 

reformas democráticas e melhorias 

económicas e sociais para os georgianos, 

afetados pela pobreza, pelo desemprego e 

por uma elevada taxa de emigração 

económica, enquanto fatores determinantes 

na via do restabelecimento da soberania e 

integridade territorial da Geórgia dentro 

das suas fronteiras internacionalmente 

reconhecidas e do reforço da cooperação 

entre a UE e a Geórgia; 

1. Reconhece os progressos realizados 

na aplicação do Acordo de Associação e 

no desenvolvimento das relações 

comerciais entre a Geórgia e a UE, e 
apela às autoridades georgianas para que 

garantam a prossecução de novas reformas 

democráticas, o Estado de direito e o 

desenvolvimento económico sustentável 

em termos sociais e ambientais, enquanto 

fatores determinantes para melhorar 

profundamente as condições sociais e de 

bem-estar da população da Geórgia, 

afetada por uma pobreza persistente, pelo 

desemprego e por uma elevada taxa de 

emigração económica, demonstrando 

claramente o valor imediato da 

cooperação com a UE; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0320/7 

Alteração  7 

Helmut Scholz 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

Aplicação do Acordo de Associação entre a UE e a Geórgia 

(2017/2282(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 1-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 1-A. Assinala que o desenvolvimento 

das relações da UE com a Geórgia deve 

ser configurado de modo a não prejudicar 

as relações económicas com terceiros 

parceiros e de modo a que a UE possa 

tirar partido das novas possibilidades de 

cooperação regional; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0320/8 

Alteração  8 

Helmut Scholz 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

Aplicação do Acordo de Associação entre a UE e a Geórgia 

(2017/2282(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

2. Regista com satisfação que a 

agenda europeia da Geórgia continua a 

suscitar um consenso entre todos os 

partidos e a contar com o apoio da maioria 

dos cidadãos da Geórgia; salienta que, nos 

termos do artigo 49.º do TUE e em 

conformidade com a Declaração de Roma 

de 25 de março de 2017, qualquer Estado 

europeu pode pedir para se tornar 

membro da UE, desde que respeite os 

critérios de Copenhaga; recorda, 

entretanto, a proposta de uma política 

«Parceria Oriental +» (EaP+), 

preconizada pelo Parlamento, com vista a 

desbloquear novas perspetivas; saúda a 
iniciativa do Governo da Geórgia de 

elaborar um Roteiro de Integração da UE 

com o objetivo de reforçar as relações em 

curso entre a UE e a Geórgia; aplaude a 

participação ativa da Geórgia nas 

atividades das plataformas multilaterais da 

Parceria Oriental; 

2. Regista que a agenda europeia da 

Geórgia continua a suscitar um consenso 

entre todos os partidos e a contar com o 

apoio da maioria dos cidadãos da Geórgia; 

toma nota da iniciativa do Governo da 

Geórgia de elaborar um Roteiro de 

Integração da UE com o objetivo de 

reforçar as relações em curso entre a UE e 

a Geórgia; aplaude a participação ativa da 

Geórgia nas atividades das plataformas 

multilaterais da Parceria Oriental; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0320/9 

Alteração  9 

Helmut Scholz 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

Aplicação do Acordo de Associação entre a UE e a Geórgia 

(2017/2282(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 2-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 2-A. Solicita à Comissão e às 

autoridades da Geórgia que apliquem o 

capítulo 14 dos compromissos de 

cooperação do Acordo de Associação e 

desenvolvam formatos adequados para 

envolver todas as partes interessadas, em 

particular os parceiros sociais de ambas 

as partes, na formulação de políticas no 

contexto da aplicação do Acordo e do 

desenvolvimento das relações; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0320/10 

Alteração  10 

Helmut Scholz 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

Aplicação do Acordo de Associação entre a UE e a Geórgia 

(2017/2282(INI)) 

Proposta de resolução 

N.° 12-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 12-A. Toma nota das constatações e 

conclusões preliminares sobre a primeira 

volta das eleições presidenciais de 2018 

na Geórgia, apresentadas pela Missão 

Internacional de Observação Eleitoral; 

convida as autoridades e os partidos 

políticos a abordarem as questões que 

suscitam preocupação antes da segunda 

volta, nomeadamente a ausência de 

condições equitativas devido à utilização 

indevida de recursos estatais, aos 

desequilíbrios e limites máximos 

excessivamente elevados no 

financiamento das campanhas eleitorais e 

às campanhas negativas e ataques 

pessoais contra candidatos, incluindo 

através do panorama mediático 

polarizado, e contra organizações 

independentes da sociedade civil; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0320/11 

Alteração  11 

Helmut Scholz 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

Aplicação do Acordo de Associação entre a UE e a Geórgia 

(2017/2282(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 18 

 

Proposta de resolução Alteração 

18. Recorda com pesar que, dez anos 

depois, a Federação da Rússia continua a 

ocupar ilegalmente os territórios 

georgianos e reafirma o seu apoio 

inequívoco à soberania e à integridade 

territorial da Geórgia; toma nota do 

processo da Geórgia contra a Rússia 

instaurado perante o Tribunal Europeu 

dos Direitos Humanos (TEDH), que diz 

respeito ao uso de medidas coercivas 

contra pessoas que vivem na Abecásia e 

Ossétia do Sul, e da adoção pelo 

Parlamento georgiano de uma resolução 

que estabelece a lista negra Otkhozoria-

Tatunashvili de pessoas condenadas ou 

sob investigação por homicídio, sequestro, 

tortura ou tratamento desumano; salienta 

que a comunidade internacional deve 

adotar uma posição coerente, coordenada, 

unida e firme contra a política de 

ocupação e anexação da Rússia; 

18. Reafirma o seu apoio inequívoco à 

soberania e à integridade territorial da 

Geórgia; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0320/12 

Alteração  12 

Helmut Scholz 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

Aplicação do Acordo de Associação entre a UE e a Geórgia 

(2017/2282(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 20 

 

Proposta de resolução Alteração 

20. Louva a participação continuada 

da Geórgia nas operações de gestão de 

crises civis e militares no âmbito da 

Política Comum de Segurança e Defesa 

(PCSD); salienta a necessidade de 

continuar a desenvolver um diálogo de 

alto nível sobre questões de segurança 

entre a UE e a Geórgia, especialmente no 

que se refere ao combate à radicalização, 

ao extremismo violento, à propaganda e a 

ameaças híbridas; 

Suprimido 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0320/13 

Alteração  13 

Helmut Scholz 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

Aplicação do Acordo de Associação entre a UE e a Geórgia 

(2017/2282(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 34-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 34-A. Manifesta a sua preocupação com 

o facto de a cooperação UE-Geórgia não 

ter produzido resultados substanciais na 

luta contra a pobreza na Geórgia; insta a 

Comissão e as autoridades da Geórgia a 

desenvolverem programas especiais para 

a erradicação da pobreza, com especial 

incidência nas zonas rurais; 

Or. en 

 

 


