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Grozījums Nr. 4
Sven Mikser
S&D grupas vārdā

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

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. norāda, ka gaidāmajām parlamenta 
vēlēšanām būs izšķiroša nozīme Gruzijas 
demokrātisko pilnvaru apstiprināšanā, un 
tādēļ pauž cerību, ka vēlēšanu kampaņā 
valdīs godīga konkurence; aicina Gruzijas 
iestādes strauji un pilnībā īstenot 
EDSO/ODIHR ieteikumus un pārskatīt 
attiecīgos tiesību aktus, lai novērstu 
konstatētās nepilnības un bažas, tostarp 
publisko resursu nepareizu lietošanu 
politiskajām kampaņām un citas 
neadekvātas kampaņu finansēšanas 
metodes, vardarbības nesodāmību, naida 
runas un ksenofobijas izplatīšanu, balsu 
pirkšanu, opozīcijas pārstāvību vēlēšanu 
pārvaldē, kā arī vēlētāju, jo īpaši ierēdņu, 
iespējas “balsot bez spiediena un bailēm no 
atriebības”1; aicina iestādes aizsargāt 
pilsoniskās sabiedrības organizāciju un 
vēlēšanu novērotāju darbu, lai tie varētu 
darboties bez iebiedēšanas vai iejaukšanās;

__________________________
1 ODIHR vēlēšanu novērošanas misijas 
2019. gada 28. februāra galīgais ziņojums 
par prezidenta vēlēšanām Gruzijā, 30. lpp.

8. norāda, ka gaidāmajām parlamenta 
vēlēšanām būs izšķiroša nozīme Gruzijas 
demokrātisko pilnvaru apstiprināšanā, un 
tādēļ pauž cerību, ka vēlēšanu kampaņā 
valdīs godīga konkurence; aicina Gruzijas 
iestādes pilnībā īstenot EDSO/ODIHR 
ieteikumus un turpināt attiecīgo tiesību 
aktu pārskatīšanu, lai novērstu konstatētās 
nepilnības un bažas, tostarp publisko 
resursu nepareizu lietošanu politiskajām 
kampaņām un citas neadekvātas kampaņu 
finansēšanas metodes, vardarbības 
nesodāmību, naida runas un ksenofobijas 
izplatīšanu, balsu pirkšanu, cita starpā 
ieviešot Covid-19 valdības programmas, 
nodrošinot opozīcijas pārstāvību vēlēšanu 
pārvaldē, efektīvu vēlēšanu strīdu 
izšķiršanu, kā arī vēlētāju, jo īpaši 
civildienesta ierēdņu, iespējas “balsot bez 
spiediena un bailēm no atriebības”1; 
norāda, ka ir svarīgi strauji un 
konsekventi īstenot pārskatīto tiesisko 
regulējumu vēlēšanu jomā; aicina iestādes 
aizsargāt pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju un vēlēšanu novērotāju darbu, 
lai tie varētu darboties bez iebiedēšanas vai 
iejaukšanās;

__________________________
1 ODIHR vēlēšanu novērošanas misijas 
2019. gada 28. februāra galīgais ziņojums 
par prezidenta vēlēšanām Gruzijā, 30. lpp.
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Grozījums Nr. 5
Sven Mikser
S&D grupas vārdā

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

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. pauž nožēlu par Krievijas 
Federācijas pastāvīgajiem pārkāpumiem un 
faktiskas kontroles īstenošanu Gruzijas 
Abhāzijas un Chinvali 
reģionā/Dienvidosetijā, kā arī par šo 
okupēto reģionu iedzīvotāju 
pamattiesībām, proti, šiem cilvēkiem ir 
atņemta pārvietošanās un uzturēšanās 
brīvība, tiesības uz īpašumu un tiesības 
saņemt izglītību dzimtajā valodā, un 
atkārto, ka tas pilnībā atbalsta iekšzemē 
pārvietotu personu un bēgļu drošu un 
cieņpilnu atgriešanos mājās; pauž bažas par 
to, ka nepārtrauktajam un nelikumīgajam 
“robežu veidošanas” procesam ir īpaši 
negatīva ietekme pašreizējos Covid-19 
pandēmijas apkarošanas apstākļos, jo 
pārvietošanās brīvības ierobežojums liedz 
cilvēkiem piekļūt nepieciešamajiem 
medicīnas pakalpojumiem un apdraud viņu 
dzīvību; mudina visas puses atsākt dalību 
starpgadījumu novēršanas un reaģēšanas 
mehānismos (IPRM) nolūkā uzlabot 
konfliktu skarto iedzīvotāju drošību un 
humanitāro situāciju;

18. pauž nožēlu par Krievijas 
Federācijas pastāvīgajiem pārkāpumiem un 
faktiskas kontroles īstenošanu Gruzijas 
Abhāzijas un Chinvali 
reģionā/Dienvidosetijā, kā arī par šo 
okupēto reģionu iedzīvotāju 
pamattiesībām, proti, šiem cilvēkiem ir 
atņemta pārvietošanās un uzturēšanās 
brīvība, tiesības uz īpašumu un tiesības 
saņemt izglītību dzimtajā valodā, un 
atkārto, ka tas pilnībā atbalsta iekšzemē 
pārvietotu personu un bēgļu drošu un 
cieņpilnu atgriešanos mājās; pauž bažas par 
to, ka nepārtrauktajam un nelikumīgajam 
“robežu veidošanas” procesam ir īpaši 
negatīva ietekme pašreizējos Covid-19 
pandēmijas apkarošanas apstākļos, jo 
pārvietošanās brīvības ierobežojums liedz 
cilvēkiem piekļūt nepieciešamajiem 
medicīnas pakalpojumiem un apdraud viņu 
dzīvību; atzinīgi vērtē Ergneti 30. jūlijā 
atsākto dalību starpgadījumu novēršanas 
un reaģēšanas mehānismos (IPRM) un 
mudina visas puses atsākt regulāru šāda 
formāta dialogu, lai uzlabotu konfliktu 
skarto iedzīvotāju drošību un humanitāro 
situāciju;
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