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Poprawka 2
Mick Wallace
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A9-0136/2020
Sven Mikser
Sprawozdanie z wdrażania układu o stowarzyszeniu UE z Gruzją
(2019/2200(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

 1a. podkreśla, że unijne układy o 
Partnerstwie Wschodnim i stowarzyszeniu 
z krajami uczestniczącymi powinny mieć 
na celu wspieranie dialogu i promowanie 
wzajemnie korzystnej współpracy z tymi 
krajami, które mają również silne 
powiązania z Federacją Rosyjską; 
podkreśla, że utrzymujące się napięcia w 
Gruzji i innych krajach Partnerstwa 
Wschodniego można rozwiązać jedynie w 
drodze pluralistycznego dialogu, z 
uwzględnieniem wszystkich stron; 
ubolewa w związku z tym, że układ o 
stowarzyszeniu został wykorzystany 
instrumentalnie w celu wywołania 
konfrontacji między Gruzją a jej 
sąsiadami ze szkodą dla pokoju i 
stabilności na wschodniej granicy UE;
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Poprawka 3
Mick Wallace
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A9-0136/2020
Sven Mikser
Sprawozdanie z wdrażania układu o stowarzyszeniu UE z Gruzją
(2019/2200(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 2 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2. ponownie wyraża pełne poparcie 
dla suwerenności i integralności 
terytorialnej Gruzji w granicach uznanych 
przez społeczność międzynarodową i 
potwierdza, że nadal będzie się angażował 
na rzecz pokojowego rozwiązania 
konfliktu rosyjsko-gruzińskiego, w tym za 
pośrednictwem Specjalnego 
Przedstawiciela UE w Regionie Kaukazu 
Południowego i ds. Kryzysu w Gruzji oraz 
przez współprzewodniczenie 
międzynarodowym rozmowom w 
Genewie, działania misji obserwacyjnej 
UE (EUMM) oraz politykę nieuznawania i 
zaangażowania; zdecydowanie potępia 
nielegalną okupację gruzińskich regionów 
Abchazji i Cchinwali/Osetii Południowej 
przez Federację Rosyjską oraz trwającą 
nielegalną instalację ogrodzeń z drutu 
kolczastego i innych sztucznych przeszkód 
(„borderyzację”) wzdłuż granicy 
administracyjnej przez rosyjskie i de facto 
południowoosetyjskie siły bezpieczeństwa 
oraz podkreśla, że należy położyć kres tym 
naruszeniom prawa międzynarodowego; 
domaga się, aby faktyczne władze 
Abchazji i Regionu Cchinwali/Osetii 
Południowej bezzwłocznie ponownie 
otworzyły zamknięte przejścia graniczne i 
przestały ograniczać swobodę 
przemieszczania się w tych regionach; 
wzywa Wiceprzewodniczącego Komisji / 
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Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa 
oraz państwa członkowskie do potępienia 
tego procesu; podkreśla, że układ o 
stowarzyszeniu obejmuje całe terytorium 
Gruzji, w tym regiony okupowane, i ma na 
celu przyniesienie korzyści całemu 
społeczeństwu; wzywa Federację Rosyjską 
do wypełnienia zobowiązań wynikających 
z wynegocjowanego przy wsparciu UE 
porozumienia o zawieszeniu broni z dnia 
12 sierpnia 2008 r., w szczególności do 
wycofania wszystkich sił zbrojnych z 
okupowanych terytoriów Gruzji oraz do 
umożliwienia EUMM swobodnego dostępu 
do całego terytorium Gruzji; w związku z 
tym wzywa Europejską Służbę Działań 
Zewnętrznych (ESDZ), aby wyraźnie 
poinformowała, których postanowień 
Federacja Rosyjska jeszcze nie 
zrealizowała; zwraca się do Komisji i 
ESDZ o wzmożenie wysiłków na rzecz 
pokojowego rozwiązania konfliktu przy 
wykorzystaniu wszystkich narzędzi 
dyplomatycznych, w tym za 
pośrednictwem EUMM i Specjalnego 
Przedstawiciela UE w Regionie Kaukazu 
Południowego i ds. Kryzysu w Gruzji, a 
także o dalsze wspieranie przedstawionego 
przez gruziński parlament pakietu „Krok 
ku lepszej przyszłości” oraz promowanie 
kontaktów międzyludzkich i środków 
budowy zaufania; z zadowoleniem 
przyjmuje wysiłki Gruzji na rzecz 
wspierania stosunków dobrosąsiedzkich i 
konstruktywnej współpracy między 
krajami Zakaukazia;
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