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Poprawka 4
Sven Mikser
w imieniu grupy S&D

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

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zauważa, że zbliżające się wybory 
parlamentarne będą miały zasadnicze 
znaczenie dla potwierdzenia 
demokratycznej legitymacji Gruzji, i w 
związku z tym wyraża nadzieję, że 
kampania wyborcza będzie się 
charakteryzowała uczciwą konkurencją; 
wzywa władze Gruzji do szybkiego 
wdrożenia i pełnego uwzględnienia 
zaleceń OBWE/ODIHR oraz do przeglądu 
odpowiednich przepisów, aby zareagować 
na stwierdzone niedociągnięcia i 
wyzwania, w tym na wykorzystywanie 
środków publicznych do prowadzenia 
kampanii politycznych i inne niewłaściwe 
metody finansowania kampanii, 
bezkarność sprawców przemocy, 
rozpowszechnianie mowy nienawiści i 
ksenofobii, kupowanie głosów, 
reprezentację opozycji w administracji 
wyborczej, a także zdolność wyborców, 
zwłaszcza urzędników służby cywilnej, do 
„głosowania wolnego od nacisków i obawy 
przed zemstą”1; wzywa władze do ochrony 
pracy organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego i obserwatorów wyborów, 
aby mogli wykonywać swoją działalność 
bez bycia zastraszanymi i bez ingerencji;

__________________________
1 Sprawozdanie końcowe misji obserwacji 
wyborów ODIHR z dnia 28 lutego 2019 r. 
w sprawie wyborów prezydenckich w 

8. zauważa, że zbliżające się wybory 
parlamentarne będą miały zasadnicze 
znaczenie dla potwierdzenia 
demokratycznej legitymacji Gruzji, i w 
związku z tym wyraża nadzieję, że 
kampania wyborcza będzie się 
charakteryzowała uczciwą konkurencją; 
wzywa władze Gruzji do pełnego 
uwzględnienia zaleceń OBWE/ODIHR 
oraz do dalszego przeglądu odpowiednich 
przepisów, aby zareagować na stwierdzone 
niedociągnięcia i wyzwania, w tym na 
wykorzystywanie środków publicznych do 
prowadzenia kampanii politycznych i inne 
niewłaściwe metody finansowania 
kampanii, bezkarność sprawców przemocy, 
rozpowszechnianie mowy nienawiści i 
ksenofobii, kupowanie głosów, w tym 
poprzez wdrażanie rządowych programów 
anty-COVID-19, reprezentację opozycji w 
administracji wyborczej, skuteczność 
rozstrzygania sporów wyborczych, a także 
zdolność wyborców, zwłaszcza 
urzędników służby cywilnej, do 
„głosowania wolnego od nacisków i obawy 
przed zemstą”1; zwraca uwagę na 
znaczenie szybkiego i spójnego wdrożenia 
zmienionych ram prawnych dotyczących 
wyborów; wzywa władze do ochrony pracy 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego 
i obserwatorów wyborów, aby mogli 
wykonywać swoją działalność bez bycia 
zastraszanymi i bez ingerencji;
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Gruzji, s. 30. __________________________
1 Sprawozdanie końcowe misji obserwacji 
wyborów ODIHR z dnia 28 lutego 2019 r. 
w sprawie wyborów prezydenckich w 
Gruzji, s. 30.
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Sven Mikser
Sprawozdanie z wdrażania układu o stowarzyszeniu UE z Gruzją
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Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. ubolewa, że Federacja Rosyjska, 
sprawująca rzeczywistą kontrolę nad 
gruzińskimi regionami Abchazji i Regionu 
Cchinwali/Osetii Południowej, wciąż 
dopuszcza się naruszeń praw 
podstawowych ludności zamieszkującej 
okupowane regiony, pozbawionej swobody 
przemieszczania się i pobytu, prawa 
własności i prawa dostępu do edukacji w 
języku ojczystym, i ponownie wyraża 
pełne poparcie dla bezpiecznego i godnego 
powrotu do domu osób wewnętrznie 
przesiedlonych i uchodźców; wyraża 
zaniepokojenie w związku z tym, że 
nieustanny i nielegalny proces 
„borderyzacji” ma szczególnie szkodliwe 
skutki w kontekście trwającej walki z 
pandemią COVID-19, ponieważ 
ograniczenie swobody przemieszczania się 
pozbawia ludzi dostępu do niezbędnych 
usług medycznych i zagraża ich życiu; 
wzywa wszystkie strony do wznowienia 
uczestnictwa w mechanizmach 
zapobiegania incydentom i reagowania na 
nie (IPRM), aby poprawić sytuację w 
zakresie bezpieczeństwa i sytuację 
humanitarną ludności dotkniętej 
konfliktem;

18. ubolewa, że Federacja Rosyjska, 
sprawująca rzeczywistą kontrolę nad 
gruzińskimi regionami Abchazji i Regionu 
Cchinwali/Osetii Południowej, wciąż 
dopuszcza się naruszeń praw 
podstawowych ludności zamieszkującej 
okupowane regiony, pozbawionej swobody 
przemieszczania się i pobytu, prawa 
własności i prawa dostępu do edukacji w 
języku ojczystym, i ponownie wyraża 
pełne poparcie dla bezpiecznego i godnego 
powrotu do domu osób wewnętrznie 
przesiedlonych i uchodźców; wyraża 
zaniepokojenie w związku z tym, że 
nieustanny i nielegalny proces 
„borderyzacji” ma szczególnie szkodliwe 
skutki w kontekście trwającej walki z 
pandemią COVID-19, ponieważ 
ograniczenie swobody przemieszczania się 
pozbawia ludzi dostępu do niezbędnych 
usług medycznych i zagraża ich życiu; z 
zadowoleniem przyjmuje wznowienie 
uczestnictwa w mechanizmach 
zapobiegania incydentom i reagowania na 
nie (IPRM), do którego doszło w dniu 30 
lipca w Ergneti, i zachęca wszystkie strony 
do wznowienia regularnego dialogu w 
takiej formie, aby poprawić sytuację w 
zakresie bezpieczeństwa i sytuację 
humanitarną ludności dotkniętej 
konfliktem;
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