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Tarkistus 2
Mick Wallace
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0136/2020
Sven Mikser
Mietintö EU:n ja Georgian assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanosta
(2019/2200(INI))

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

 1 a. korostaa, että EU:n itäisellä 
kumppanuudella ja osallistujamaiden 
kanssa tehtävillä assosiaatiosopimuksilla 
olisi pyrittävä edistämään vuoropuhelua 
ja molempia osapuolia hyödyttävää 
yhteistyötä näiden maiden kanssa, joilla 
on myös vahvat siteet Venäjän 
federaatioon; korostaa, että Georgiassa ja 
muissa itäisen kumppanuuden maissa 
vallitsevat jännitteet voidaan ratkaista 
ainoastaan osallistavalla vuoropuhelulla, 
jossa otetaan huomioon kaikki osapuolet; 
pitää siksi valitettavana, että 
assosiaatiosopimusta on käytetty 
välineenä vastakkainasettelujen 
luomiseksi Georgian ja sen naapureiden 
välillä, mikä on heikentänyt rauhaa ja 
vakautta EU:n itärajalla;
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Tarkistus 3
Mick Wallace
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0136/2020
Sven Mikser
Mietintö EU:n ja Georgian assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanosta
(2019/2200(INI))

Päätöslauselmaesitys
2 kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. toistaa antavansa täyden tukensa 
Georgian itsemääräämisoikeudelle ja 
alueelliselle koskemattomuudelle sen 
kansainvälisesti tunnustettujen rajojen 
sisällä ja toistaa olevansa sitoutunut 
edelleen edistämään Venäjän ja Georgian 
välisen konfliktin rauhanomaista 
ratkaisemista muun muassa Etelä-
Kaukasiaan ja Georgian kriisiä varten 
nimitetyn EU:n erityisedustajan 
välityksellä, Geneven kansainvälisten 
neuvottelujen yhteispuheenjohtajuudella, 
Georgiassa toteutettavan Euroopan unionin 
tarkkailuoperaation (EUMM) toiminnalla 
sekä tunnustamattomuutta ja sitoutumista 
koskevalla politiikalla; tuomitsee jyrkästi 
sen, että Venäjän federaatio on miehittänyt 
laittomasti Georgiaan kuuluvat Abhasian ja 
Tskhinvalin alueen / Etelä-Ossetian ja että 
Venäjän turvallisuustoimijat ja Etelä-
Ossetiassa tosiasiassa valtaa pitävät 
turvallisuustoimijat asentavat laittomasti 
piikkilanka-aitoja ja muita keinotekoisia 
esteitä hallinnolliselle rajalinjalle 
(”rajanmääritystoiminta”), ja korostaa, että 
nämä kansainvälisen oikeuden rikkomiset 
on lopetettava; vaatii, että Abhasiassa ja 
Tshkinvalin alueella / Etelä-Ossetiassa 
tosiasiassa valtaa pitävät viranomaiset 
avaavat viipymättä uudelleen suljetut 
ylityspaikat ja pidättyvät rajoittamasta 
vapaata liikkuvuutta näillä alueilla; 

2. toistaa antavansa täyden tukensa 
Georgian itsemääräämisoikeudelle ja 
alueelliselle koskemattomuudelle sen 
kansainvälisesti tunnustettujen rajojen 
sisällä ja toistaa olevansa sitoutunut 
edelleen edistämään Venäjän ja Georgian 
välisen konfliktin rauhanomaista 
ratkaisemista muun muassa Etelä-
Kaukasiaan ja Georgian kriisiä varten 
nimitetyn EU:n erityisedustajan 
välityksellä, Geneven kansainvälisten 
neuvottelujen yhteispuheenjohtajuudella, 
Georgiassa toteutettavan Euroopan unionin 
tarkkailuoperaation (EUMM) toiminnalla 
sekä tunnustamattomuutta ja sitoutumista 
koskevalla politiikalla; tuomitsee jyrkästi 
sen, että Venäjän federaatio on miehittänyt 
laittomasti Georgiaan kuuluvat Abhasian ja 
Tskhinvalin alueen / Etelä-Ossetian ja että 
Venäjän turvallisuustoimijat ja Etelä-
Ossetiassa tosiasiassa valtaa pitävät 
turvallisuustoimijat asentavat laittomasti 
piikkilanka-aitoja ja muita keinotekoisia 
esteitä hallinnolliselle rajalinjalle 
(”rajanmääritystoiminta”), ja korostaa, että 
nämä kansainvälisen oikeuden rikkomiset 
on lopetettava; vaatii, että Abhasiassa ja 
Tshkinvalin alueella / Etelä-Ossetiassa 
tosiasiassa valtaa pitävät viranomaiset 
avaavat viipymättä uudelleen suljetut 
ylityspaikat ja pidättyvät rajoittamasta 
vapaata liikkuvuutta näillä alueilla; 
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kehottaa komission varapuheenjohtajaa / 
unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa ja 
jäsenvaltioita tuomitsemaan tämän 
prosessin; painottaa, että 
assosiaatiosopimus kattaa koko Georgian, 
myös sen miehitetyt alueet, ja sen 
tarkoituksena on olla hyödyksi maan koko 
väestölle; kehottaa Venäjän federaatiota 
täyttämään EU:n välityksellä 12. elokuuta 
2008 tehdyn tulitaukosopimuksen mukaiset 
velvoitteensa ja erityisesti vetämään kaikki 
sotilasjoukkonsa Georgian miehitetyiltä 
alueilta ja myöntämään Euroopan unionin 
tarkkailuoperaatiolle (EUMM) esteettömän 
pääsyn Georgian koko alueelle; kehottaa 
tässä yhteydessä Euroopan 
ulkosuhdehallintoa (EUH) tiedottamaan 
selkeästi määräyksistä, joita Venäjän 
federaatio ei ole vielä täyttänyt; pyytää 
komissiota ja EUH:ta tehostamaan 
ponnistelujaan konfliktin ratkaisemiseksi 
rauhanomaisesti käyttämällä kaikkia 
diplomaattisia välineitä, myös EUMM:n 
sekä Etelä-Kaukasiaan ja Georgian kriisiä 
varten nimitetyn EU:n erityisedustajan 
välityksellä, ja tukemaan edelleen 
Georgian parlamentin ”A Step for a Better 
Future” -pakettia ja edistämään ihmisten 
välisiä kontakteja ja luottamusta lisääviä 
toimia; suhtautuu myönteisesti Georgian 
pyrkimyksiin edistää hyviä 
naapuruussuhteita ja rakentavaa yhteistyötä 
Etelä-Kaukasian maiden välillä;

kehottaa komission varapuheenjohtajaa / 
unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa ja 
jäsenvaltioita tuomitsemaan tämän 
prosessin; painottaa, että 
assosiaatiosopimus kattaa koko Georgian, 
myös sen miehitetyt alueet, ja sen 
tarkoituksena on olla hyödyksi maan koko 
väestölle; kehottaa kaikkia osapuolia 
täyttämään 12. elokuuta 2008 tehdyn, 
Medvedevin ja Sarkozyn neuvotteleman 
tulitaukosopimuksen mukaiset 
velvoitteensa ja erityisesti vetämään kaikki 
sotilasjoukkonsa Georgian miehitetyiltä 
alueilta ja myöntämään Euroopan unionin 
tarkkailuoperaatiolle (EUMM) esteettömän 
pääsyn Georgian koko alueelle; kehottaa 
tässä yhteydessä Euroopan 
ulkosuhdehallintoa (EUH) tiedottamaan 
selkeästi määräyksistä, joita Venäjän 
federaatio ei ole vielä täyttänyt; pyytää 
komissiota ja EUH:ta tehostamaan 
ponnistelujaan konfliktin ratkaisemiseksi 
rauhanomaisesti käyttämällä kaikkia 
diplomaattisia välineitä, myös EUMM:n 
sekä Etelä-Kaukasiaan ja Georgian kriisiä 
varten nimitetyn EU:n erityisedustajan 
välityksellä, ja tukemaan edelleen 
Georgian parlamentin ”A Step for a Better 
Future” -pakettia ja edistämään ihmisten 
välisiä kontakteja ja luottamusta lisääviä 
toimia; suhtautuu myönteisesti Georgian 
pyrkimyksiin edistää hyviä 
naapuruussuhteita ja rakentavaa yhteistyötä 
Etelä-Kaukasian maiden välillä;
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