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7.11.2018 A8-0320/5 

Ändringsförslag  5 

Helmut Scholz 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

Genomförandet av EU:s associeringsavtal med Georgien 

(2017/2282(INI)) 

Förslag till resolution 

Skäl Ba (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Ba. Fattigdomen är fortfarande den 

viktigaste utmaningen för Georgien, och 

den främsta orsaken till att georgierna 

lämnar landet. Enligt de senaste 

uppgifterna från 2017, som offentliggjorts 

av Georgiens nationella statistikkontor, 

lever närmare 22 procent av Georgiens 

befolkning under den absoluta 

fattigdomsgränsen, det vill säga 

26,6 procent av befolkningen på 

landsbygden och 18,6 procent av 

befolkningen i städerna. 2017 var 

840 000 personer födda i Georgien 

bosatta utomlands – i Ryssland 

(450 000 personer), EU:s medlemsstater, 

grannländer och andra länder – och 

många av dem är migrantarbetare. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0320/6 

Ändringsförslag  6 

Helmut Scholz 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

Genomförandet av EU:s associeringsavtal med Georgien 

(2017/2282(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 1 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet välkomnar med 

glädje det fortsatta reformspåret och de 

framsteg som gjorts vid genomförandet av 

associeringsavtalet och det djupgående 

och omfattande frihandelsområdet, som 

har gett Georgien en position som central 

partner till EU i regionen. Parlamentet 

uppmanar de georgiska myndigheterna att 

fortsätta garantera stabilitet, ytterligare 

demokratiska reformer samt ekonomiska 

och sociala förbättringar för georgier som 

drabbas av fattigdom, arbetslöshet och en 

hög ekonomisk utvandring, vilket är en 

nyckelfaktor för att övertyga människor 

om att Georgiens suveränitet och 

territoriella integritet bör återinrättas på 

landets internationellt erkända 

territorium och att samarbetet mellan EU 

och Georgien bör stärkas. 

1. Europaparlamentet noterar de 

framsteg som gjorts vid genomförandet av 

associeringsavtalet och utvecklingen av 

handelsförbindelserna mellan Georgien 

och EU, och uppmanar de georgiska 

myndigheterna att säkerställa ytterligare 

demokratiska reformer, rättsstatlighet samt 

en socialt och ekologiskt hållbar 

ekonomisk utveckling, vilket är 

nyckelfaktorer för att i grunden förbättra 

de sociala och samhälleliga 

levnadsvillkoren för Georgiens befolkning 

och, mot bakgrund av att fattigdom, 

arbetslöshet och en hög ekonomisk 

utvandring består, på så sätt tydligt 

framhålla det omedelbara värdet av EU-

samarbetet. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0320/7 

Ändringsförslag  7 

Helmut Scholz 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

Genomförandet av EU:s associeringsavtal med Georgien 

(2017/2282(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 1a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 1a. Europaparlamentet påpekar att 

utvecklingen av EU:s förbindelser med 

Georgien måste utformas på ett sådant 

sätt att de ekonomiska förbindelserna med 

tredje parter inte undergrävs och så att 

EU kan dra nytta av nya möjligheter till 

regionalt samarbete. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0320/8 

Ändringsförslag  8 

Helmut Scholz 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

Genomförandet av EU:s associeringsavtal med Georgien 

(2017/2282(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 2 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet noterar med 

tillfredsställelse att Georgiens europeiska 

agenda fortsätter att åtnjuta 

partiöverskridande samförstånd och stöd 

från en majoritet av de georgiska 

medborgarna. Parlamentet påpekar att 

varje europeisk stat som respekterar 

Köpenhamnskriterierna får ansöka om att 

bli EU-medlem, i enlighet med artikel 49 i 

EU-fördraget och Romförklaringen av 

den 25 mars 2017. Parlamentet 

framhåller under tiden det förslag om ett 

”östligt partnerskap plus” som 

förespråkas av parlamentet för att öppna 

upp för ytterligare möjligheter. 

Parlamentet välkomnar den georgiska 

regeringens initiativ till ett utkast till en 

färdplan för EU-integration i syfte att 

stärka de befintliga förbindelserna mellan 

EU och Georgien. Parlamentet välkomnar 

Georgiens aktiva engagemang i 

verksamheten inom det östliga 

partnerskapets multilaterala plattformar. 

2. Europaparlamentet noterar att 

Georgiens europeiska agenda fortsätter att 

åtnjuta partiöverskridande samförstånd och 

stöd från en majoritet av de georgiska 

medborgarna. Parlamentet noterar den 

georgiska regeringens initiativ till ett utkast 

till en färdplan för EU-integration i syfte 

att stärka de befintliga förbindelserna 

mellan EU och Georgien. Parlamentet 

välkomnar Georgiens aktiva engagemang i 

verksamheten inom det östliga 

partnerskapets multilaterala plattformar. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0320/9 

Ändringsförslag  9 

Helmut Scholz 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

Genomförandet av EU:s associeringsavtal med Georgien 

(2017/2282(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 2a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 2a. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen och de georgiska 

myndigheterna att genomföra 

bestämmelserna om samarbete i kapitel 14 

i associeringsavtalet och att utarbeta 

lämpliga avtal för att inkludera alla 

berörda intressenter, särskilt 

arbetsmarknadens parter på båda sidor, i 

utformningen av politiken vid 

genomförandet av avtalet och den 

fortsatta utformningen av förbindelserna. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0320/10 

Ändringsförslag  10 

Helmut Scholz 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

Genomförandet av EU:s associeringsavtal med Georgien 

(2017/2282(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 12a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 12a. Europaparlamentet noterar de 

preliminära resultaten och slutsatserna 

från den första omgången av 

presidentvalet i Georgien 2018, såsom de 

lagts fram av det internationella 

valobservatörsuppdraget. Parlamentet 

uppmanar myndigheterna och de politiska 

partierna att ta itu med de problematiska 

frågorna före den andra valomgången, 

särskilt när det gäller bristen på lika 

villkor till följd av missbruk av statliga 

medel och obalanser samt överdrivet höga 

tak för kampanjfinansiering, negativa 

kampanjer och personliga angrepp mot 

kandidater, bland annat genom det 

polariserade medielandskapet, och 

angrepp mot oberoende organisationer i 

det civila samhället. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0320/11 

Ändringsförslag  11 

Helmut Scholz 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

Genomförandet av EU:s associeringsavtal med Georgien 

(2017/2282(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 18 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

18. Europaparlamentet beklagar ännu 

en gång att efter tio års tid fortsätter 

Ryssland fortfarande sin olagliga 

ockupering av georgiska territorier och 

bekräftar sitt otvetydiga stöd för Georgiens 

suveränitet och territoriella integritet. 

Parlamentet noterar Georgiens aktuella 

stämning av Ryssland i Europeiska 

domstolen för de mänskliga rättigheterna 

om användningen av tvångsåtgärder mot 

människor som bor i Abchazien och 

Sydossetien och det georgiska 

parlamentets antagande av en resolution 

om inrättande av en svart lista över 

personer som har dömts eller utreds för 

mord, kidnappning, tortyr eller omänsklig 

behandling, den s.k. Otchozoria-

Tatunasjvili-förteckningen. Parlamentet 

betonar att det internationella samfundet 

måste inta en konsekvent, samordnad, 

enad och bestämd hållning mot Rysslands 

ockupations- och annekteringspolitik. 

18. Europaparlamentet bekräftar sitt 

otvetydiga stöd för Georgiens suveränitet 

och territoriella integritet. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0320/12 

Ändringsförslag  12 

Helmut Scholz 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

Genomförandet av EU:s associeringsavtal med Georgien 

(2017/2282(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 20 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

20. Europaparlamentet berömmer 

Georgiens fortsatta deltagande i civila och 

militära krishanteringsinsatser inom 

ramen för den gemensamma säkerhets- 

och försvarspolitiken (GSFP). 

Parlamentet betonar behovet av att 

vidareutveckla högnivådialogen i 

säkerhetsfrågor mellan EU och Georgien, 

särskilt när det gäller att bekämpa 

radikalisering, våldsam extremism, 

propaganda och hybridhot. 

utgår 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0320/13 

Ändringsförslag  13 

Helmut Scholz 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

Genomförandet av EU:s associeringsavtal med Georgien 

(2017/2282(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 34a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 34a. Europaparlamentet finner det 

bekymmersamt att samarbetet mellan EU 

och Georgien inte har lett till konkreta 

resultat i kampen mot fattigdom i 

Georgien. Parlamentet uppmanar 

kommissionen och de georgiska 

myndigheterna att utveckla särskilda 

program för att utrota fattigdomen, med 

särskilt fokus på landsbygdsområden. 

Or. en 

 

 


