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Sven Mikser
för S&D-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet konstaterar att 
det kommande parlamentsvalet kommer att 
vara avgörande när det gäller att bekräfta 
Georgiens demokratiska trovärdighet, och 
uttrycker därför sin förhoppning om en 
valkampanj präglad av rättvis konkurrens. 
Parlamentet uppmanar de georgiska 
myndigheterna att snabbt genomföra och 
fullständigt beakta rekommendationerna 
från OSSE/ODIHR och se över relevant 
lagstiftning för att åtgärda uppdagade 
brister och utmaningar, bland annat 
otillbörlig användning av offentliga medel 
för politiska kampanjer och andra felaktiga 
metoder för kampanjfinansiering, 
straffrihet i samband med våldshandlingar, 
spridning av hatpropaganda och 
främlingsfientlighet, röstköp, 
oppositionens representation i valnämnden, 
och alla väljares, särskilt statstjänstemäns, 
möjlighet att ”rösta fritt utan påtryckningar 
eller rädsla för repressalier”1. Parlamentet 
uppmanar myndigheterna att skydda det 
arbete som utförs av det civila samhällets 
organisationer och av valobservatörer, så 
att de kan bedriva sin verksamhet utan att 
utsättas för hot eller störningar.

__________________________
1 ODIHR:s slutrapport av den 28 februari 
2019 om valövervakningen av 
presidentvalet i Georgien, s.30.

8. Europaparlamentet konstaterar att 
det kommande parlamentsvalet kommer att 
vara avgörande när det gäller att bekräfta 
Georgiens demokratiska trovärdighet, och 
uttrycker därför sin förhoppning om en 
valkampanj präglad av rättvis konkurrens. 
Parlamentet uppmanar de georgiska 
myndigheterna att fullständigt beakta 
rekommendationerna från OSSE/ODIHR 
och fortsätta att se över relevant 
lagstiftning för att åtgärda uppdagade 
brister och utmaningar, bland annat 
otillbörlig användning av offentliga medel 
för politiska kampanjer och andra felaktiga 
metoder för kampanjfinansiering, 
straffrihet i samband med våldshandlingar, 
spridning av hatpropaganda och 
främlingsfientlighet, röstköp – även genom 
införande av regeringens covid-19-
program, oppositionens representation i 
valnämnden, effektiv tvistlösning av 
valfrågor, och alla väljares, särskilt 
statstjänstemäns, möjlighet att ”rösta fritt 
utan påtryckningar eller rädsla för 
repressalier”. Parlamentet noterar vikten 
av ett snabbt och konsekvent 
genomförande av den reviderade rättsliga 
ramen för val. Parlamentet uppmanar 
myndigheterna att skydda det arbete som 
utförs av det civila samhällets 
organisationer och av valobservatörer, så 
att de kan bedriva sin verksamhet utan att 
utsättas för hot eller störningar.
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__________________________
1 ODIHR:s slutrapport av den 28 februari 
2019 om valövervakningen av 
presidentvalet i Georgien, s.30.
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9.9.2020 A9-0136/5

Ändringsförslag 5
Sven Mikser
för S&D-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 18

Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet beklagar djupt 
att Ryska federationen, som utövar faktisk 
kontroll över de georgiska regionerna 
Abchazien och Tschinvali/Sydossetien, 
ständigt kränker de grundläggande 
rättigheterna för befolkningen i dessa 
ockuperade områden och förvägrar dem fri 
rörlighet och vistelse, rätten till egendom 
och rätten till tillgång till utbildning på 
deras modersmål, och parlamentet 
upprepar att det till fullo stöder ett säkert 
och värdigt återvändande hem för 
flyktingar och internflyktingar. Parlamentet 
uttrycker oro över att den fortlöpande och 
olagliga gränsuppbyggnaden har särskilt 
skadliga effekter i samband med den 
pågående kampen mot covid-19-pandemin, 
eftersom begränsningen av den fria 
rörligheten berövar människorna deras 
tillgång till nödvändig hälso- och sjukvård 
och äventyrar deras liv. Parlamentet 
uppmanar med kraft alla partier att på 
nytt börja medverka i mekanismerna för 
förebyggande och hantering av incidenter 

18. Europaparlamentet beklagar djupt 
att Ryska federationen, som utövar faktisk 
kontroll över de georgiska regionerna 
Abchazien och Tschinvali/Sydossetien, 
ständigt kränker de grundläggande 
rättigheterna för befolkningen i dessa 
ockuperade områden och förvägrar dem fri 
rörlighet och vistelse, rätten till egendom 
och rätten till tillgång till utbildning på 
deras modersmål, och parlamentet 
upprepar att det till fullo stöder ett säkert 
och värdigt återvändande hem för 
flyktingar och internflyktingar. Parlamentet 
uttrycker oro över att den fortlöpande och 
olagliga gränsuppbyggnaden har särskilt 
skadliga effekter i samband med den 
pågående kampen mot covid-19-pandemin, 
eftersom begränsningen av den fria 
rörligheten berövar människorna deras 
tillgång till nödvändig hälso- och sjukvård 
och äventyrar deras liv. Parlamentet 
välkomnar att man på nytt började 
medverka i mekanismerna för 
förebyggande och hantering av incidenter i 
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för att förbättra säkerheten och den 
humanitära situationen för den 
konfliktdrabbade befolkningen.

Ergneti den 30 juli, och uppmanar alla 
partier att återuppta en regelbunden 
dialog i detta format för att förbättra 
säkerheten och den humanitära situationen 
för den konfliktdrabbade befolkningen.

Or. en


