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Ändringsförslag 2
Mick Wallace
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A9-0136/2020
Sven Mikser
Genomföranderapporten om EU:s associeringsavtal med Georgien
(2019/2200(INI))

Förslag till resolution
Punkt 1a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

 1a. Europaparlamentet betonar att 
EU:s östliga partnerskap och 
associeringsavtal med deltagande länder 
bör syfta till att skapa dialog och främja 
ömsesidigt fördelaktigt samarbete med 
dessa länder som också har starka band 
till Ryska federationen. Parlamentet 
framhåller att de pågående spänningarna 
i Georgien och andra länder i det östliga 
partnerskapet endast kan lösas genom en 
inkluderande dialog som tar hänsyn till 
alla parter. Parlamentet beklagar därför 
att associeringsavtalet har använts för att 
skapa konfrontation mellan Georgien och 
dess grannländer på bekostnad av fred 
och stabilitet vid EU:s östra gräns.
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Ändringsförslag 3
Mick Wallace
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A9-0136/2020
Sven Mikser
Genomföranderapporten om EU:s associeringsavtal med Georgien
(2019/2200(INI))

Förslag till resolution
Punkt 2a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet upprepar sitt 
fulla stöd för Georgiens suveränitet och 
territoriella integritet inom landets 
internationellt erkända gränser, och 
bekräftar sitt åtagande att fortsätta att bidra 
till en fredlig lösning i konflikten mellan 
Ryssland och Georgien, bland annat genom 
EU:s särskilda representant för 
Sydkaukasien och krisen i Georgien, det 
delade ordförandeskapet i de 
internationella diskussionerna i Genève, 
verksamheten inom Europeiska unionens 
övervakningsuppdrag (EUMM) och 
politiken för icke-erkännande och dialog. 
Parlamentet fördömer starkt Ryska 
federationens olagliga ockupation av de 
georgiska regionerna Abchazien och 
Tschinvali/Sydossetien och den pågående 
olagliga installationen av taggtrådsstängsel 
och andra konstgjorda hinder 
(gränsuppbyggnad) längs den 
administrativa gränslinjen av ryska och 
de facto-sydossetiska säkerhetsaktörer, och 
betonar att dessa kränkningar av 
internationell rätt måste stoppas. 
Parlamentet begär att de facto-
myndigheterna i Abchazien och 
Tskhinvaliregionen/Sydossetien snarast 
öppnar de stängda gränsövergångarna och 
avstår från att begränsa rörelsefriheten i 
dessa regioner. Parlamentet uppmanar vice 
ordföranden för kommissionen/unionens 
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EU:s särskilda representant för 
Sydkaukasien och krisen i Georgien, det 
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övervakningsuppdrag (EUMM) och 
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Parlamentet begär att de facto-
myndigheterna i Abchazien och 
Tskhinvaliregionen/Sydossetien snarast 
öppnar de stängda gränsövergångarna och 
avstår från att begränsa rörelsefriheten i 
dessa regioner. Parlamentet uppmanar vice 
ordföranden för kommissionen/unionens 
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höga representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik och medlemsstaterna att 
protestera mot dessa åtgärder. Parlamentet 
betonar att associeringsavtalet omfattar 
hela Georgiens territorium, inklusive dess 
ockuperade regioner, och syftar till att 
gynna hela landets befolkning. Parlamentet 
uppmanar Ryska federationen att fullgöra 
sina skyldigheter enligt det avtal om 
eldupphör som efter EU-medling 
undertecknades den 12 augusti 2008, 
särskilt att dra tillbaka alla sina militära 
styrkor från Georgiens ockuperade 
territorier och ge EUMM obehindrat 
tillträde till hela Georgiens territorium. 
Parlamentet uppmanar i detta avseende 
Europeiska utrikestjänsten att tydligt 
informera om vilka bestämmelser som 
ännu inte har uppfyllts av 
Ryska federationen. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och utrikestjänsten att öka 
sina ansträngningar för att lösa konflikten 
på fredlig väg genom användning av alla 
diplomatiska instrument, även genom 
EUMM och EU:s särskilda representant för 
Sydkaukasien och krisen i Georgien, och 
att fortsätta att stödja det georgiska 
parlamentets paket ”Ett steg för en bättre 
framtid” samt främja kontakter mellan 
människor och förtroendeskapande 
åtgärder. Parlamentet välkomnar Georgiens 
ansträngningar för att främja goda 
grannförbindelser och ett konstruktivt 
samarbete mellan länderna i Sydkaukasien.
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informera om vilka bestämmelser som 
ännu inte har uppfyllts av 
Ryska federationen. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och utrikestjänsten att öka 
sina ansträngningar för att lösa konflikten 
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