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Grozījums Nr. 2
Mick Wallace
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0136/2020
Sven Mikser
Ziņojums par ES un Gruzijas asociācijas nolīguma īstenošanu
(2019/2200(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
1.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

 1.a uzsver, ka ES Austrumu 
partnerībā un ar iesaistītajām valstīm 
noslēgtajos asociācijas nolīgumos būtu 
jācenšas sekmēt dialogs un veicināt 
savstarpēji izdevīga sadarbība ar šīm 
valstīm, kurām arī ir stipra saikne ar 
Krievijas Federāciju; uzsver, ka pašreizējo 
saspīlējumu Gruzijā un citās Austrumu 
partnerības valstīs var atrisināt tikai ar 
iekļaujošu dialogu, kurā tiek ņemts vērā 
visu pušu viedoklis; tādēļ pauž nožēlu, ka 
asociācijas nolīgumi tiek izmantoti, lai 
konfrontētu Gruziju un tās kaimiņvalstis, 
tādējādi apdraudot mieru un stabilitāti pie 
ES austrumu robežas;

Or. en



AM\1212805LV.docx PE655.427v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

9.9.2020 A9-0136/3

Grozījums Nr. 3
Mick Wallace
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0136/2020
Sven Mikser
Ziņojums par ES un Gruzijas asociācijas nolīguma īstenošanu
(2019/2200(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. atkārtoti pauž pilnīgu atbalstu 
Gruzijas suverenitātei un teritoriālajai 
integritātei tās starptautiski noteiktajās 
robežās un vēlreiz apstiprina apņemšanos 
arī turpmāk sniegt ieguldījumu Krievijas 
un Gruzijas konflikta miermīlīgā 
atrisināšanā, tostarp ar Eiropas Savienības 
īpašā pārstāvja Dienvidkaukāzā un saistībā 
ar krīzi Gruzijā starpniecību, Ženēvas 
starptautisko apspriežu līdzpriekšsēdētāja 
starpniecību, ES pārraudzības misijas 
(EUMM) darbībām un neatzīšanas un 
iesaistīšanās politiku; pauž stingru 
nosodījumu par to, ka Krievijas Federācija 
ir nelikumīgi okupējusi Gruzijas reģionus 
Abhāziju un Chinvali/Dienvidosetiju un ka 
Krievijas un faktiskie Dienvidosetijas 
drošības dalībnieki nelikumīgi uzstāda 
dzeloņstieples žogus un citus mākslīgus 
šķēršļus (“robežu veidošana”) gar 
administratīvo robežlīniju, un uzsver, ka 
šie starptautisko tiesību pārkāpumi ir 
jāpārtrauc; prasa, lai Abhāzijas un Chinvali 
reģiona/Dienvidosetijas faktiskās varas 
iestādes nekavējoties atvērtu slēgtos 
robežšķērsošanas punktus un pārtrauktu 
ierobežot pārvietošanās brīvību šajos 
reģionos; aicina Komisijas priekšsēdētājas 
vietnieku / Savienības Augsto pārstāvi 
ārlietās un drošības politikas jautājumos un 
dalībvalstis nosodīt šo procesu; uzsver, ka 
asociācijas nolīgums attiecas uz visu 

2. atkārtoti pauž pilnīgu atbalstu 
Gruzijas suverenitātei un teritoriālajai 
integritātei tās starptautiski noteiktajās 
robežās un vēlreiz apstiprina apņemšanos 
arī turpmāk sniegt ieguldījumu Krievijas 
un Gruzijas konflikta miermīlīgā 
atrisināšanā, tostarp ar Eiropas Savienības 
īpašā pārstāvja Dienvidkaukāzā un saistībā 
ar krīzi Gruzijā starpniecību, Ženēvas 
starptautisko apspriežu līdzpriekšsēdētāja 
starpniecību, ES pārraudzības misijas 
(EUMM) darbībām un neatzīšanas un 
iesaistīšanās politiku; pauž stingru 
nosodījumu par to, ka Krievijas Federācija 
ir nelikumīgi okupējusi Gruzijas reģionus 
Abhāziju un Chinvali/Dienvidosetiju un ka 
Krievijas un faktiskie Dienvidosetijas 
drošības dalībnieki nelikumīgi uzstāda 
dzeloņstieples žogus un citus mākslīgus 
šķēršļus (“robežu veidošana”) gar 
administratīvo robežlīniju, un uzsver, ka 
šie starptautisko tiesību pārkāpumi ir 
jāpārtrauc; prasa, lai Abhāzijas un Chinvali 
reģiona/Dienvidosetijas faktiskās varas 
iestādes nekavējoties atvērtu slēgtos 
robežšķērsošanas punktus un pārtrauktu 
ierobežot pārvietošanās brīvību šajos 
reģionos; aicina Komisijas priekšsēdētājas 
vietnieku / Savienības Augsto pārstāvi 
ārlietās un drošības politikas jautājumos un 
dalībvalstis nosodīt šo procesu; uzsver, ka 
asociācijas nolīgums attiecas uz visu 
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Gruzijas teritoriju, tostarp okupētajiem 
reģioniem, un tā mērķis ir sniegt labumu 
visiem iedzīvotājiem; aicina Krievijas 
Federāciju pildīt ar ES starpniecību 
panāktajā 2008. gada 12. augusta pamiera 
nolīgumā paredzētās saistības, proti, izvest 
visus militāros spēkus no okupētajām 
Gruzijas teritorijām un ļaut EUMM 
netraucēti piekļūt visai Gruzijas teritorijai; 
šajā sakarībā aicina Eiropas Ārējās 
darbības dienestu (EĀDD) skaidri paziņot 
par noteikumiem, kurus Krievijas 
Federācija vēl joprojām nav izpildījusi; 
aicina Komisiju un EĀDD pastiprināt 
centienus šo konfliktu atrisināt mierīgā 
ceļā, tostarp izmantojot visus 
diplomātiskos instrumentus, tostarp 
arEUMM un Eiropas Savienības īpašā 
pārstāvja Dienvidkaukāzā un saistībā ar 
krīzi Gruzijā starpniecību, un turpināt 
atbalstīt Gruzijas parlamenta dokumentu 
kopumu “Solis ceļā uz labāku nākotni” un 
sekmēt tiešus personiskus kontaktus un 
uzticības veicināšanas pasākumus; atzinīgi 
vērtē Gruzijas centienus veicināt labas 
kaimiņattiecības un konstruktīvu sadarbību 
starp Dienvidkaukāza valstīm;

Gruzijas teritoriju, tostarp okupētajiem 
reģioniem, un tā mērķis ir sniegt labumu 
visiem iedzīvotājiem; aicina visas puses 
pildīt 2008. gada 12. augusta Medveģeva-
Sarkozī pamiera nolīgumā paredzētās 
saistības, proti, izvest visus militāros 
spēkus no okupētajām Gruzijas teritorijām 
un ļaut EUMM netraucēti piekļūt visai 
Gruzijas teritorijai; šajā sakarībā aicina 
Eiropas Ārējās darbības dienestu (EĀDD) 
skaidri paziņot par noteikumiem, kurus 
Krievijas Federācija vēl joprojām nav 
izpildījusi; aicina Komisiju un EĀDD 
pastiprināt centienus šo konfliktu atrisināt 
mierīgā ceļā, tostarp izmantojot visus 
diplomātiskos instrumentus, tostarp ar 
EUMM un Eiropas Savienības īpašā 
pārstāvja Dienvidkaukāzā un saistībā ar 
krīzi Gruzijā starpniecību, un turpināt 
atbalstīt Gruzijas parlamenta dokumentu 
kopumu “Solis ceļā uz labāku nākotni” un 
sekmēt tiešus personiskus kontaktus un 
uzticības veicināšanas pasākumus; atzinīgi 
vērtē Gruzijas centienus veicināt labas 
kaimiņattiecības un konstruktīvu sadarbību 
starp Dienvidkaukāza valstīm;
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