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Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. toteaa, että tulevilla 
parlamenttivaaleilla on ratkaiseva merkitys 
Georgian demokraattisen uskottavuuden 
lisäämisessä, ja toivoo siksi reilun kilpailun 
sävyttämää vaalikampanjaa; kehottaa 
Georgian viranomaisia panemaan nopeasti 
täytäntöön Etyjin alaisen ODIHR:n 
suositukset ja ottamaan ne 
täysimääräisesti huomioon sekä 
tarkistamaan asiaa koskevaa 
lainsäädäntöä, jotta voidaan puuttua 
havaittuihin puutteisiin ja haasteisiin, 
mukaan lukien julkisten varojen 
väärinkäyttö poliittiseen kampanjointiin ja 
muut epäasianmukaiset kampanjoiden 
rahoitusmenetelmät, väkivallasta 
rankaisematta jättäminen, vihapuheen ja 
muukalaisvihan levittäminen, äänten 
ostaminen, opposition edustus 
vaalihallinnossa sekä äänestäjien, 
erityisesti virkamiesten, mahdollisuus 
äänestää ilman painostusta ja pelkoa1; 
kehottaa viranomaisia turvaamaan 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen ja 
vaalitarkkailijoiden työn, jotta nämä voivat 
harjoittaa toimintaansa ilman pelottelua tai 
häirintää;

__________________________
1 ODIHR:n vaalitarkkailuvaltuuskunnan 
28. helmikuuta 2019 antama loppuraportti 
Georgian presidentinvaaleista, s. 30.

8. toteaa, että tulevilla 
parlamenttivaaleilla on ratkaiseva merkitys 
Georgian demokraattisen uskottavuuden 
lisäämisessä, ja toivoo siksi reilun kilpailun 
sävyttämää vaalikampanjaa; kehottaa 
Georgian viranomaisia ottamaan 
täysimääräisesti huomioon Etyjin alaisen 
ODIHR:n suositukset sekä jatkamaan 
asiaa koskevan lainsäädännön 
tarkistamista, jotta voidaan puuttua 
havaittuihin puutteisiin ja haasteisiin, 
mukaan lukien julkisten varojen 
väärinkäyttö poliittiseen kampanjointiin ja 
muut epäasianmukaiset kampanjoiden 
rahoitusmenetelmät, väkivallasta 
rankaisematta jättäminen, vihapuheen ja 
muukalaisvihan levittäminen, äänten 
ostaminen, myös ottamalla käyttöön covid-
19:ään liittyviä hallituksen ohjelmia, 
opposition edustus vaalihallinnossa, 
vaaliriitojen ratkaisumekanismin 
tehokkuus sekä äänestäjien, erityisesti 
virkamiesten, mahdollisuus äänestää ilman 
painostusta ja pelkoa1; panee merkille, että 
vaaleja koskeva tarkistettu oikeudellinen 
kehys on tärkeää panna nopeasti ja 
johdonmukaisesti täytäntöön; kehottaa 
viranomaisia turvaamaan 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen ja 
vaalitarkkailijoiden työn, jotta nämä voivat 
harjoittaa toimintaansa ilman pelottelua tai 
häirintää;
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__________________________
1 ODIHR:n vaalitarkkailuvaltuuskunnan 
28. helmikuuta 2019 antama loppuraportti 
Georgian presidentinvaaleista, s. 30.
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18. pitää valitettavana, että Georgiaan 
kuuluvia Abhasiaa ja Tskhinvalin aluetta / 
Etelä-Ossetiaa tosiasiallisesti hallitseva 
Venäjän federaatio loukkaa jatkuvasti 
kyseisten miehitettyjen alueiden ihmisten 
perusoikeuksia epäämällä näiltä liikkumis- 
ja oleskeluvapauden, omistusoikeuden ja 
oikeuden saada opetusta omalla 
äidinkielellään, ja palauttaa mieliin, että 
parlamentti tukee täysimääräisesti maan 
sisällä siirtymään joutuneiden henkilöiden 
ja pakolaisten oikeutta palata turvallisesti 
ja ihmisarvoisesti koteihinsa; on huolissaan 
siitä, että jatkuvalla ja laittomalla 
”rajanmääritystoiminnalla” on erityisen 
haitallisia vaikutuksia meneillään olevaan 
covid-19-pandemian torjuntaan, koska 
liikkumisvapauden rajoittaminen estää 
ihmisiä saamasta tarvittavia 
lääkintäpalveluja ja vaarantaa heidän 
henkensä; kehottaa kaikkia osapuolia 
jatkamaan osallistumista välikohtausten 
ehkäisy- ja hallintamekanismeihin, jotta 
voidaan parantaa konfliktista kärsivän 
väestön turvallisuutta ja humanitaarista 
tilannetta;

18. pitää valitettavana, että Georgiaan 
kuuluvia Abhasiaa ja Tskhinvalin aluetta / 
Etelä-Ossetiaa tosiasiallisesti hallitseva 
Venäjän federaatio loukkaa jatkuvasti 
kyseisten miehitettyjen alueiden ihmisten 
perusoikeuksia epäämällä näiltä liikkumis- 
ja oleskeluvapauden, omistusoikeuden ja 
oikeuden saada opetusta omalla 
äidinkielellään, ja palauttaa mieliin, että 
parlamentti tukee täysimääräisesti maan 
sisällä siirtymään joutuneiden henkilöiden 
ja pakolaisten oikeutta palata turvallisesti 
ja ihmisarvoisesti koteihinsa; on huolissaan 
siitä, että jatkuvalla ja laittomalla 
”rajanmääritystoiminnalla” on erityisen 
haitallisia vaikutuksia meneillään olevaan 
covid-19-pandemian torjuntaan, koska 
liikkumisvapauden rajoittaminen estää 
ihmisiä saamasta tarvittavia 
lääkintäpalveluja ja vaarantaa heidän 
henkensä; panee tyytyväisenä merkille, 
että välikohtausten ehkäisy- ja 
hallintamekanismien kokouksia jatkettiin 
30. heinäkuuta Ergnetissä, ja kehottaa 
kaikkia osapuolia jatkamaan säännöllistä 
vuoropuhelua tässä formaatissa, jotta 
voidaan parantaa konfliktista kärsivän 
väestön turvallisuutta ja humanitaarista 
tilannetta;

Or. en


