
AM\1212851MT.docx PE655.427v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

9.9.2020 A9-0136/4Emenda
4

Sven Mikser
f'isem il-Grupp S&D

Rapport A9-0136/2020
Sven Mikser
dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni tal-UE mal-Georgia
(2019/2200(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 8

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

8. Jinnota li l-elezzjonijiet 
parlamentari li ġejjin se jkunu kruċjali biex 
jiġu kkonfermati l-kredenzjali demokratiċi 
tal-Georgia u jesprimi t-tama, għaldaqstant, 
li ssir kampanja elettorali kkaratterizzata 
minn kompetizzjoni ġusta; jistieden lill-
awtoritajiet Georgjani jimplimentaw 
malajr u jindirizzaw bis-sħiħ ir-
rakkomandazzjonijiet tal-OSKE/ODIHR u 
jirrevedu l-leġiżlazzjoni rilevanti biex jiġu 
indirizzati n-nuqqasijiet u l-isfidi 
identifikati, inkluż l-użu ħażin ta' riżorsi 
pubbliċi għal kampanji politiċi u metodi 
oħra mhux xierqa ta' finanzjament tal-
kampanji, l-impunità għall-vjolenza, it-
tixrid ta' diskors ta' mibegħda u l-
ksenofobija, ix-xiri tal-voti, ir-
rappreżentanza tal-oppożizzjoni fl-
Amministrazzjoni Elettorali, u s-
sitwazzjoni fejn il-votanti, speċjalment l-
impjegati taċ-ċivil, "jivvutaw mingħajr 
pressjoni u biża' ta' retribuzzjoni"1; 
jistieden lill-awtoritajiet jissalvagwardjaw 
ix-xogħol tal-organizzazzjonijiet tas-
soċjetà ċivili u l-osservaturi elettorali biex 
ikunu jistgħu jwettqu l-attivitajiet tagħhom 
mingħajr ebda intimidazzjoni jew 
interferenza;

__________________________

Rapport finali tal-Missjoni ta' 
Osservazzjoni Elettorali tal-ODIHR tat-
28 ta' Frar 2019 dwar l-elezzjoni 
presidenzjali fil-Georgia, p. 30.

8. Jinnota li l-elezzjonijiet 
parlamentari li ġejjin se jkunu kruċjali biex 
jiġu kkonfermati l-kredenzjali demokratiċi 
tal-Georgia u jesprimi t-tama, għaldaqstant, 
li ssir kampanja elettorali kkaratterizzata 
minn kompetizzjoni ġusta; jistieden lill-
awtoritajiet Georgjani jindirizzaw bis-sħiħ 
ir-rakkomandazzjonijiet tal-OSKE/ODIHR 
u jkomplu jirrevedu l-leġiżlazzjoni 
rilevanti biex jiġu indirizzati n-nuqqasijiet 
u l-isfidi identifikati, inkluż l-użu ħażin ta' 
riżorsi pubbliċi għal kampanji politiċi u 
metodi oħra mhux xierqa ta' finanzjament 
tal-kampanji, l-impunità għall-vjolenza, it-
tixrid ta' diskors ta' mibegħda u l-
ksenofobija, ix-xiri tal-voti, inkluż permezz 
tal-introduzzjoni ta' programmi 
governattivi tal-COVID-19, ir-
rappreżentanza tal-oppożizzjoni fl-
amministrazzjoni elettorali, l-effettività 
tas-soluzzjoni ta' tilwim elettorali, u s-
sitwazzjoni fejn il-votanti, speċjalment l-
impjegati taċ-ċivil, ikunu jistgħu "jivvutaw 
mingħajr pressjoni u biża' ta' 
retribuzzjoni"1; jinnota l-importanza ta’ 
implimentazzjoni rapida u konsistenti tal-
qafas legali rivedut għall-elezzjonijiet; 
jistieden lill-awtoritajiet jissalvagwardjaw 
ix-xogħol tal-organizzazzjonijiet tas-
soċjetà ċivili u l-osservaturi elettorali biex 
ikunu jistgħu jwettqu l-attivitajiet tagħhom 
mingħajr ebda intimidazzjoni jew 
interferenza;
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Rapport finali tal-Missjoni ta' 
Osservazzjoni Elettorali tal-ODIHR tat-
28 ta' Frar 2019 dwar l-elezzjoni 
presidenzjali fil-Georgia, p. 30.
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18. Jiddeplora l-ksur kostanti mill-
Federazzjoni Russa, li teżerċita kontroll 
qawwi fuq ir-reġjuni Georgjani tal-Abkażja 
u Tskhinvali/Ossezja tan-Nofsinhar, fuq id-
drittijiet fundamentali tal-persuni f'dawn ir-
reġjuni okkupati, li qed jiġu mċaħħda mil-
libertà ta' moviment u residenza, id-dritt 
għall-proprjetà u d-dritt ta' aċċess għall-
edukazzjoni bil-lingwa tal-oriġini, u jtenni 
l-appoġġ sħiħ tiegħu għad-dritt tar-ritorn 
sikur u b'dinjità tal-persuni spustati 
internament u refuġjati; jesprimi t-tħassib 
tiegħu li l-proċess ta' "frunterizzazzjoni" 
kontinwu u illegali għandu effetti 
detrimentali fil-kuntest tal-ġlieda li 
għaddejja kontra l-pandemija tal-COVID-
19, minħabba li r-restrizzjoni tal-libertà ta' 
moviment qed iċċaħħad lin-nies mill-
aċċess għas-servizzi mediċi meħtieġa u 
tipperikolalhom ħajjithom; iħeġġeġ lill-
partijiet kollha biex jerġgħu jibdew il-
parteċipazzjoni fil-Mekkaniżmi għall-
Prevenzjoni u r-Rispons għall-Inċidenti 
(IPRMs) biex titjieb is-sitwazzjoni 
umanitarja u ta' sikurezza tal-popolazzjoni 
milquta mill-kunflitt;

18. Jiddeplora l-ksur kostanti mill-
Federazzjoni Russa, li teżerċita kontroll 
qawwi fuq ir-reġjuni Georgjani tal-Abkażja 
u Tskhinvali/Ossezja tan-Nofsinhar, fuq id-
drittijiet fundamentali tal-persuni f'dawn ir-
reġjuni okkupati, li qed jiġu mċaħħda mil-
libertà ta' moviment u residenza, id-dritt 
għall-proprjetà u d-dritt ta' aċċess għall-
edukazzjoni bil-lingwa tal-oriġini, u jtenni 
l-appoġġ sħiħ tiegħu għad-dritt tar-ritorn 
sikur u b'dinjità tal-persuni spustati 
internament u refuġjati; jesprimi t-tħassib 
tiegħu li l-proċess ta' "frunterizzazzjoni" 
kontinwu u illegali għandu effetti 
detrimentali fil-kuntest tal-ġlieda li 
għaddejja kontra l-pandemija tal-COVID-
19, minħabba li r-restrizzjoni tal-libertà ta' 
moviment qed iċċaħħad lin-nies mill-
aċċess għas-servizzi mediċi meħtieġa u 
tipperikolalhom ħajjithom; jilqa' bi pjaċir 
it-tkomplija tal-parteċipazzjoni fil-
Mekkaniżmi għall-Prevenzjoni u r-Rispons 
għall-Inċidenti (IPRMs) f'Ergneti fit-
30 ta' Lulju u jħeġġeġ lill-partijiet kollha 
biex ikomplu d-djalogu regolari f'dan il-
format biex titjieb is-sitwazzjoni 
umanitarja u ta' sikurezza tal-popolazzjoni 
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