
RR\1210380LV.docx PE648.608v02-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

Eiropas Parlaments
2019-2024

Sesijas dokuments

A9-0136/2020

17.7.2020

ZIŅOJUMS
par ES un Gruzijas asociācijas nolīguma īstenošanu
(2019/2200(INI))

Ārlietu komiteja

Referents: Sven Mikser



PE648.608v02-00 2/17 RR\1210380LV.docx

LV

PR_INI_ImplReport

SATURA RĀDĪTĀJS

Lpp.

PASKAIDROJUMS – FAKTU UN SECINĀJUMU KOPSAVILKUMS.................................3

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS..............................................4

STARPTAUTISKĀS TIRDZNIECĪBAS KOMITEJAS VĒSTULE.......................................13

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANU ATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ ....................................16

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA.........................17



RR\1210380LV.docx 3/17 PE648.608v02-00

LV

PASKAIDROJUMS – FAKTU UN SECINĀJUMU KOPSAVILKUMS

Eiropas Parlaments turpina pārbaudīt, kā notiek ES un Gruzijas asociācijas nolīguma (AN) un 
padziļinātas un visaptverošas brīvās tirdzniecības zonas īstenošana, ņemot vērā ciešo 
apņemšanos atbalstīt tuvākās austrumu partnervalstis un to attiecību padziļināšanu ar ES.

Referents izvērtē progresu, kas panākts tādās svarīgās jomās kā politiskais dialogs, tiesiskums, 
cilvēktiesības un ekonomiskā un nozaru sadarbība. Kopumā ziņojumā ir pozitīvi vērtēta 
asociācijas nolīguma īstenošana un progress reformu un tiesību aktu pieņemšanā. Pēc ilgstošām 
iekšējām politiskām nesaskaņām ir būtiski pavirzījusies uz priekšu arī Gruzijas parlamentārās 
demokrātijas konsolidācija — ir īstenota konstitucionālā reforma un 2020. gada 8. martā 
galvenās politiskās partijas vienojās par 2020. gada parlamenta vēlēšanās piemērojamo 
vēlēšanu sistēmu. Tomēr joprojām bažas rada tiesu varas situācija, jo ir konstatētas nepilnības 
tiesnešu atlases procedūrās un notiek vairākas tieslietu procedūras pret opozīciju, kas liek 
šaubīties par tiesu sistēmas objektivitāti. Gruzija tiek aicināta īstenot starptautisko partneru, 
proti, Venēcijas komisijas un EDSO/ODIHR sniegtos ieteikumus.

Gruzija arī joprojām saskaras ar ārējiem izaicinājumiem, proti, situācijas pasliktināšanos 
okupētajos Abhāzijas un Chinvali/Dienvidosetijas reģionos un ar Krievijas struktūrām 
saistītajiem kiberuzbrukumiem. ES nelokāmi atbalsta Gruzijas suverenitāti un teritoriālo 
integritāti tās starptautiski atzītajās robežās, kā arī tās iedzīvotāju pamattiesību ievērošanu. 
Eiropas Parlaments turpinās cieši strādāt kopā ar Gruzijas parlamentu — tā tiešo partneri un 
asociācijas nolīguma un DCFTA svarīgu dalībnieku — , īstenojot regulāru parlamentu dialogu 
un kopīgi izstrādātus iestāžu atbalsta pasākumus.

Referents pamatojas uz informāciju, kas gūta regulārās un biežās sanāksmēs ar Gruzijas 
iestādēm, opozīcijas vadītājiem un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, kā arī Eiropas 
Komisijas un EĀDD pārstāvjiem, un ES un Gruzijas parlamentārās asociācijas komitejas 
veikto darbu un vēlas pateikties visām ieinteresētajām personām par vērtīgo ieguldījumu šā 
ziņojuma tapšanā.
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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par ES un Gruzijas asociācijas nolīguma īstenošanu
(2019/2200(INI))

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību (LES) 8. pantu un V sadaļu, jo īpaši 21., 22., 
36. un 37. pantu, kā arī Līguma par Eiropas Savienības darbību piekto daļu,

 ņemot vērā Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas 
kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, no otras puses, kurš pilnībā 
stājās spēkā 2016. gada 1. jūlijā,

 ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas, proti, 2018. gada 14. novembra rezolūciju par ES 
un Gruzijas asociācijas nolīguma īstenošanu1, 2018. gada 14. jūnija rezolūciju par 
okupētajām Gruzijas teritorijām desmit gadus pēc Krievijas iebrukuma2, 2018. gada 
14. marta rezolūciju par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko 
piešķir turpmāku makrofinansiālo palīdzību Gruzijai3, 2016. gada 21. janvāra rezolūciju 
par asociācijas nolīgumiem / padziļinātas un visaptverošas brīvās tirdzniecības zonām ar 
Gruziju, Moldovu un Ukrainu4 un 2014. gada 18. decembra rezolūciju par projektu 
Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Asociācijas nolīgumu 
starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no 
vienas puses, un Gruziju, no otras puses5,

 ņemot vērā 2019. gada 5. martā notikušās piektās ES un Gruzijas Asociācijas padomes 
sanāksmes rezultātus,

 ņemot vērā 2019. gada 27. un 28. martā notikušās astotās ES un Gruzijas parlamentārās 
asociācijas komitejas sanāksmes galīgo paziņojumu un ieteikumus,

 ņemot vērā Austrumu partnerības samitos pieņemtās kopīgās deklarācijas, tostarp 
pēdējā, 2017. gada 24. novembrī Briselē notikušajā samitā, pieņemto kopīgo 
deklarāciju,

 ņemot vērā 2020. gada 20. februārī notikušajā ES un Gruzijas Pilsoniskās sabiedrības 
platformas sestajā sanāksmē pieņemto kopīgo deklarāciju,

 ņemot vērā ES un Gruzijas trešā augsta līmeņa stratēģiskā drošības dialoga rezultātus,

 ņemot vērā Komisijas un Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas 
jautājumos 2020. gada 6. februāra kopējo darba dokumentu par asociācijas īstenošanas 

1 Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0457.
2 OV C 28, 27.1.2020., 97. lpp.
3 OV C 162, 10.5.2019., 138. lpp.
4 OV C 11, 12.1.2018., 82. lpp.
5 OV C 294, 12.8.2016., 111. lpp.
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ziņojumu par Gruziju (SWD(2020)0030),

– ņemot vērā saprašanās memorandu un kopīgo paziņojumu attiecībā uz 2020. gada 
parlamenta vēlēšanām, ko 8. martā parakstīja Gruzijas valdošās un opozīcijas partijas;

– ņemot vērā Venēcijas komisijas 2017. gada 19. jūnija atzinumu par Gruzijas pārskatītās 
konstitūcijas projektu,

– ņemot vērā Venēcijas komisijas 2018. gada 19. marta atzinumu par Gruzijas 
konstitucionālo reformu,

– ņemot vērā EDSO Demokrātisku iestāžu un cilvēktiesību biroja (ODIHR) vēlēšanu 
novērošanas misijas 2019. gada 28. februāra galīgo ziņojumu par prezidenta vēlēšanām 
Gruzijā,

– ņemot vērā Venēcijas komisijas 2019. gada 16. aprīļa steidzamo atzinumu par Gruzijas 
Augstākās tiesas tiesnešu atlasi un iecelšanu amatā un ODIHR 2020. gada 9. janvāra 
otro ziņojumu par Gruzijas Augstākās tiesas tiesnešu izvirzīšanu un iecelšanu amatā,

– ņemot vērā Reglamenta 54. pantu, kā arī 1. panta 1. punkta e) apakšpunktu un 
3. pielikumu Priekšsēdētāju konferences 2002. gada 12. decembra lēmumā par 
procedūru patstāvīgo ziņojumu sagatavošanas atļaujas piešķiršanai,

– ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas vēstuli,

– ņemot vērā Ārlietu komitejas ziņojumu (A9-0136/2020),

A. tā kā Gruzija un ES kā asociētās partneres ir apņēmušās veicināt politisko asociāciju un 
ekonomikas integrāciju, kas balstās uz tādām kopīgām vērtībām un principiem kā 
demokrātija, cilvēktiesības un pamattiesības, tiesiskums un laba pārvaldība; tā kā 
Gruzijas sabiedrība joprojām stingri atbalsta valsts Eiropas centienus un tuvināšanos 
Eiropas Savienībai;

B. tā kā saskaņā ar LES 49. pantu un 2017. gada 25. marta Romas deklarāciju jebkura 
Eiropas valsts var iesniegt pieteikumu, lai kļūtu par ES dalībvalsti, ja vien tā atbilst 
Kopenhāgenas kritērijiem,

C. tā kā pārskatītās konstitūcijas stāšanās spēkā 2018. gada decembrī noslēdza Gruzijas 
pāreju uz pilnīgu parlamentāro sistēmu; tā kā ir panākts progress ES un Gruzijas 
asociācijas nolīguma īstenošanā, tostarp pārejā uz pilnībā proporcionālu vēlēšanu 
sistēmu no 2024. gada;

D. tā kā Gruzija turpina īstenot asociācijas nolīgumu un tajā paredzēto padziļināto un 
visaptverošo brīvās tirdzniecības zonu (DCFTA) un turpina saskaņošanu ar ES acquis 
un ES standartiem, kas sniedz arvien lielākus ieguvumus;

E. tā kā turpinās centieni destabilizēt Gruziju, cita starpā īstenojot tā dēvētos “līgumus” 
starp Krievijas Federāciju un Gruzijas Abhāzijas un Chinvali/ Dienvidosetijas 
reģioniem, kopš 2019. gada augusta slēdzot robežšķērsošanas punktus netālu no 
administratīvās robežlīnijas Chinvali reģionā/ Dienvidosetijā, veicot vērienīgākus 
“robežu veidošanas” pasākumus gar minēto administratīvo robežlīniju un 2020. gada 
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martā rīkojot Abhāzijā tā dēvētās “prezidenta vēlēšanas”;

F. tā kā nesenais ES un ASV veicinātais dialogs starp valdošajām un opozīcijas partijām ir 
noslēdzies ar saprašanās memorandu un kopīgu paziņojumu, ko 2020. gada 8. martā 
parakstīja visas galvenās puses un kas ir būtisks solis ceļā uz Gruzijas politiskās vides 
depolarizāciju un normalizēšanu, gatavojoties parlamenta vēlēšanām 2020. gada 
oktobrī;

G. tā kā tieslietu nozares reformas joprojām ir pieticīgas un 14 Augstākās tiesas tiesnešu 
iecelšana uz mūžu liecināja par pārredzamības trūkumu, atkāpjoties no objektīviem, uz 
nopelniem balstītiem kritērijiem un norādot uz partizānu politikas ietekmi; tā kā 
balsojums plenārsēdē par tiesnešu iecelšanu amatā notika laikā, kad valstī bija politiska 
krīze, opozīcija īstenots boikots, plaši izplatīti aicinājumi balsojumu atlikt un nopietni 
traucējumi komitejas un plenārsēdes darbā,

1. atzinīgi vērtē aizvien ciešākās ES un Gruzijas attiecības un politisko dalībnieku un 
sabiedrības stingru atbalstu Gruzijas izvēlētajam attīstības ceļam Eiropas un 
eiroatlantiskās integrācijas virzienā; atzīst panākto progresu visaptverošu reformu 
īstenošanā, kas Gruzijai ir palīdzējis kļūt par svarīgu ES partneri šajā reģionā, un 
atkārtoti norāda uz nepieciešamību turpināt asociācijas nolīgumā un padziļinātās un 
visaptverošās brīvās tirdzniecības zonas noteikumos paredzēto reformu īstenošanu un 
uzraudzību; atgādina, ka ciešākas sadarbības un ES palīdzības pamatā ir princips 
“vairāk par vairāk” un ka tās ir atkarīgas no pastāvīga reformu progresa, jo īpaši 
demokrātijas un tiesiskuma jomā, tostarp iestāžu līdzsvara un atsvara, tiesu iestāžu 
neatkarības un vēlēšanu sistēmas reformas jomā;

2. atkārtoti pauž pilnīgu atbalstu Gruzijas suverenitātei un teritoriālajai integritātei tās 
starptautiski noteiktajās robežās un vēlreiz apstiprina apņemšanos arī turpmāk sniegt 
ieguldījumu Krievijas un Gruzijas konflikta miermīlīgā atrisināšanā, tostarp ar Eiropas 
Savienības īpašā pārstāvja Dienvidkaukāzā un saistībā ar krīzi Gruzijā starpniecību, 
Ženēvas starptautisko apspriežu līdzpriekšsēdētāja starpniecību, ES pārraudzības 
misijas (EUMM) darbībām un neatzīšanas un iesaistīšanās politiku; pauž stingru 
nosodījumu par to, ka Krievijas Federācija ir nelikumīgi okupējusi Gruzijas reģionus 
Abhāziju un Chinvali/Dienvidosetiju un ka Krievijas un faktiskie Dienvidosetijas 
drošības dalībnieki nelikumīgi uzstāda dzeloņstieples žogus un citus mākslīgus šķēršļus 
(“robežu veidošana”) gar administratīvo robežlīniju, un uzsver, ka šie starptautisko 
tiesību pārkāpumi ir jāpārtrauc; prasa, lai Abhāzijas un Chinvali reģiona/Dienvidosetijas 
faktiskās varas iestādes nekavējoties atvērtu slēgtos robežšķērsošanas punktus un 
pārtrauktu ierobežot pārvietošanās brīvību šajos reģionos; aicina Komisijas 
priekšsēdētājas vietnieku / Savienības Augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas 
jautājumos un dalībvalstis nosodīt šo procesu; uzsver, ka asociācijas nolīgums attiecas 
uz visu Gruzijas teritoriju, tostarp okupētajiem reģioniem, un tā mērķis ir sniegt labumu 
visiem iedzīvotājiem; aicina Krievijas Federāciju pildīt ar ES starpniecību panāktajā 
2008. gada 12. augusta pamiera nolīgumā paredzētās saistības, proti, izvest visus 
militāros spēkus no okupētajām Gruzijas teritorijām un ļaut EUMM netraucēti piekļūt 
visai Gruzijas teritorijai; šajā sakarībā aicina Eiropas Ārējās darbības dienestu (EĀDD) 
skaidri paziņot par noteikumiem, kurus Krievijas Federācija vēl joprojām nav 
izpildījusi; aicina Komisiju un EĀDD pastiprināt centienus šo konfliktu atrisināt 
mierīgā ceļā, tostarp izmantojot visus diplomātiskos instrumentus, tostarp arEUMM un 
Eiropas Savienības īpašā pārstāvja Dienvidkaukāzā un saistībā ar krīzi Gruzijā 
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starpniecību, un turpināt atbalstīt Gruzijas parlamenta dokumentu kopumu “Solis ceļā 
uz labāku nākotni” un sekmēt tiešus personiskus kontaktus un uzticības veicināšanas 
pasākumus; atzinīgi vērtē Gruzijas centienus veicināt labas kaimiņattiecības un 
konstruktīvu sadarbību starp Dienvidkaukāza valstīm;

3. atzinīgi vērtē starptautiski slavēto Gruzijas iedzīvotāju un valsts iestāžu reakciju uz 
Covid-19 uzliesmojumu un uzsver, ka medicīnas darbinieki un valdības iestādes veica 
efektīvus profilaktiskos pasākumus, kas ļāva mazināt Gruzijas veselības aprūpes 
sistēmas slogu un negatīvo ietekmi uz ekonomiku; pauž atzinību Gruzijas iedzīvotājiem 
par to, ka viņi ievēroja šos pasākumus, saskaroties ar ekonomiskām un sociālām 
grūtībām; mudina ģenerēt investīcijas, lai uzlabotu veselības aprūpes kvalitāti un 
nodrošinātu vienlīdzīgu piekļuvi tās pakalpojumiem; atzinīgi vērtē to, ka ES ir 
paredzējusi Gruzijai 183 miljonus EUR dotāciju veidā reaģēšanai uz Covid-19 
radītajiem sarežģījumiem un 150 miljonus EUR aizdevumu veidā, lai uzlabotu 
makroekonomisko stabilitāti un ļautu novirzīt resursus iedzīvotāju aizsardzībai un 
ārkārtīgi smago pandēmijas sociālekonomisko seku mazināšanai, kā arī pastiprinātu 
sadarbību ar ES sabiedrības veselības noturības jomā, tostarp apmaiņu ar paraugpraksi 
un darbu ar pilsonisko sadarbību, lai izveidotu epidēmijas stratēģijas, kurās galvenā 
uzmanība pievērsta visneaizsargātākajām grupām;

4. atzinīgi vērtē to, ka Gruzijas pilsoņi kopš 2017. gada marta ir 900 000 reizes bez vīzām 
apmeklējuši Šengenas valstis un Šengenas asociētās valstis; norāda, ka aizvien vairāk 
Gruzijas pilsoņu iesniedz nepamatotus patvēruma pieteikumus un aicina visas 
dalībvalstis atzīt Gruziju par drošu izcelsmes valsti, lai paātrinātu šādu pieteikumu 
apstrādi un atpakaļuzņemšanu; uzsver, ka ir svarīgi, lai Gruzija pastāvīgi īstenotu vīzu 
režīma liberalizācijas kritērijus, un ka ir svarīgi stiprināt Gruzijas tiesu iestāžu un 
tiesībaizsardzības iestāžu un dalībvalstu sadarbību, lai mazinātu pārrobežu noziedzību, 
jo īpaši cilvēku tirdzniecību un nelegālo narkotiku tirdzniecību; atzinīgi vērtē 
pastiprināto starptautisko sadarbību tiesībaizsardzības jomā starp Gruziju un Eiropolu;

5. uzsver Gruzijas lomu kā uzticamai Eiropas Savienības partnerei un nozīmīga 
ieguldījuma sniedzējai kopējās drošības un aizsardzības politikas (KDAP) un NATO 
misijās un operācijās; aicina Padomi un EĀDD turpināt sadarbību ar Gruziju KDAP 
jomā, jo īpaši ņemot vērā Gruzijas ieinteresētību apspriest iespēju piedalīties PESCO 
projektos un attīstīt sadarbību ar attiecīgajām ES aģentūrām, ja tas ir gan ES, gan 
Gruzijas interesēs;

Politiskais dialogs un parlamentārās vēlēšanas

6. uzteic visas galvenās politiskās partijas par to, ka tās 2020. gada 8. martā parakstīja 
starptautiski panākto saprašanās memorandu un kopīgo paziņojumu, kuros tika noteikti 
vēlēšanu sistēmas pamatprincipi, kas balstās uz 120 proporcionālās un 30 mažoritārās 
sistēmas deputātu vietām un taisnīgu vēlēšanu apgabalu sastāvu un ir saskaņā ar 
Venēcijas komisijas ieteikumiem, un paredzēta iespēja šo sistēmu izmantot 2020. gada 
oktobra parlamenta vēlēšanās; atzinīgi vērtē partiju dialoga rezultātus kā skaidru 
apliecinājumu vēlmei rast kopīgu risinājumu un uzsver, ka ir svarīgi turpināt atjaunot 
politisko partiju savstarpējo uzticēšanos un turpināt partiju dialogu, gatavojoties 
2020. gada oktobra parlamenta vēlēšanām un to izmantojot par pamatu politiskajai 
stabilitātei; atzinīgi vērtē 8. marta vienošanās īstenošanu un prezidentes S. Zurabišvili 
15. maija lēmumu apžēlot divus apcietinātos opozīcijas vadītājus, jo tas ir svarīgs solis 
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spriedzes mazināšanā; šajā sakarībā aicina visas puses ievērot šīs vienošanās burtu un 
garu, pilnībā īstenot visus vienošanās aspektus, proti, nodrošināt, ka visi vēlēšanu 
reformas elementi tiek iestrādāti konstitūcijā un tiesību aktos un īstenoti un ka 
nekavējoties tiek atrisināti visi politizētās tiesvedības procesi; 

7. atzinīgi vērtē to, ka Gruzijas parlaments sāka apspriest vēlēšanu sistēmas reformu tūdaļ 
pēc ārkārtas stāvokļa atcelšanas un veiksmīgi pieņēma konstitūcijas un vēlēšanu 
kodeksa grozījumus; apsveic Gruziju ar pasākumiem, ko tā veikusi, lai panāktu lielāku 
parlamenta pārstāvību un depolarizētu politisko vidi; aicina visas politiskās partijas un 
parlamenta deputātus arī turpmāk godprātīgi strādāt pie Gruzijas demokrātiskās 
attīstības;

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”6; 
aicina iestādes aizsargāt pilsoniskās sabiedrības organizāciju un vēlēšanu novērotāju 
darbu, lai tie varētu darboties bez iebiedēšanas vai iejaukšanās;

9. mudina Gruzijas iestādes un Gruzijas Vēlēšanu pārvaldi nodrošināt drošu vidi 
2020. gada oktobra parlamenta vēlēšanās, paredzot individuālos aizsardzības līdzekļus 
vēlēšanu personālam, pielāgojot balsošanas iespējas, lai garantētu to pilsoņu veselību un 
drošību, kuri piedalās vēlēšanās, un nodrošinot vēlēšanu novērotāju netraucētu darbu;

10. atkārtoti pauž atbalstu Gruzijas dinamiskajai pilsoniskajai sabiedrībai un uzsver tās lielo 
nozīmi demokrātiskās pārraudzības sniegšanā un asociācijas nolīguma un DCFTA 
īstenošanas uzraudzībā; aicina Gruzijas valdību un parlamentu izveidot oficiālus 
mehānismus pilsoniskās sabiedrības dalībai politiskajos procesos; aicina Komisiju un 
dalībvalstis sniegt politisku, tehnisku un finansiālu atbalstu pilsoniskās sabiedrības 
darbībām; aicina Gruzijas iestādes ieviest valsts atbalsta programmas pilsoniskajai 
sabiedrībai papildus tām, ko nodrošina ES un starptautiskā līdzekļu devēju kopiena;

Tiesiskums, laba pārvaldība un plašsaziņas līdzekļu brīvība

11. atzīst Gruzijas progresu attiecībā uz reformām, kas stiprina demokrātiju, tiesiskumu, 
cilvēktiesības un pamatbrīvības, jo īpaši 2018. gadā īstenotajām konstitucionālajām 
reformām; mudina Gruzijas valdību konsolidēt tiesiskumu un turpināt tieslietu reformu, 
cīņu pret korupciju un valsts nozagšanu, valsts pārvaldes reformu, decentralizāciju, labu 
pārvaldību, diskriminācijas novēršanas tiesību aktu īstenošanu un darba tiesību 
nodrošināšanu, lai sekmētu turpmāku Gruzijas un ES integrāciju;

12. pauž bažas par nesenajām tiesas prāvām pret opozīcijas politiķiem, kas ir mazinājušas 
uzticēšanos starp vadošo partiju un opozīciju, var negatīvi ietekmēt ar asociācijas 
nolīgumu un DCFTA saistītās reformas un ir pretrunā asociācijas nolīguma burtam un 

6 ODIHR vēlēšanu novērošanas misijas 2019. gada 28. februāra galīgais ziņojums par prezidenta vēlēšanām 
Gruzijā, 30. lpp.
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garam;  atzinīgi vērtē to, ka prezidente ir apžēlojusi notiesātos opozīcijas politiķus, jo 
tas paver ceļu politikas un sabiedrības polarizācijas mazināšanai; aicina Gruzijas 
iestādes atturēties no politiski motivētu lietu izskatīšanas un aicina ES delegāciju 
uzraudzīt visas attiecīgās tiesas prāvas; aicina Gruziju ievērot augstākos tiesiskuma 
standartus, jo īpaši attiecībā uz tiesu varas neatkarību un tiesībām uz taisnīgu tiesu, un 
cilvēktiesību standartus, ko tā ir apņēmusies darīt asociācijas nolīgumā;

13. aicina pārskatīt tiesnešu atlases procedūru, lai nodrošinātu, ka pirms jaunu tiesnešu 
iecelšanas ir pilnībā īstenoti Venēcijas komisijas ieteikumi; pauž nožēlu par to, ka 
nesenā Augstākās tiesas tiesnešu atlases procedūra pilnībā neatbilda minētajiem 
ieteikumiem un tai bija būtiski trūkumi; uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt depolitizētu 
tiesu sistēmu, kurā nenotiktu politiska iejaukšanās, un ievērot pārredzamību, 
meritokrātiju un pārskatatbildību Gruzijas Augstākās tiesas un citu tiesu iestāžu tiesnešu 
iecelšanā; tādēļ mudina Gruzijas valdību turpināt un nostiprināt tiesu sistēmas, tostarp 
prokuratūras, reformas, vienlaikus veicinot atklātu dialogu ar visiem politiskajiem 
dalībniekiem un pilsonisko sabiedrību un nodrošinot starptautisko standartu ievērošanu;

14. uzsver, ka ir svarīgi turpināt pilnīgu un pastāvīgu sadarbību ar Starptautisko 
Krimināltiesu, lai tās izskatītajām lietām nodrošinātu visaptverošu pārskatatbildību;

15. aicina izmeklēt visus gadījumus, kuros Gruzijas tiesībaizsardzības iestāžu darbinieki ir 
pārmērīgi lietojuši spēku pret miermīlīgiem protestētājiem un žurnālistiem, tostarp 
2019. gada jūnija protestos; uzsver, ka nedrīkst pieļaut nesodāmību un ir jānodrošina, ka 
vainīgie tiek saukti pie atbildības; mudina Gruzijas valdību atbalstīt tiesības uz 
miermīlīgu pulcēšanos un vārda brīvību, kas atbilst asociācijas nolīgumā paredzētajām 
saistībām, tostarp mīkstinot nesamērīgās sankcijas, ko piemēro protestētājiem;

16. atzīst, ka plašsaziņas līdzekļu vide Gruzijā ir dinamiska un plurālistiska, tomēr 
polarizēta; uzsver to, cik liela nozīme ir plašsaziņas līdzekļu brīvībai, saskaņā ar kuru 
gaidāmajā vēlēšanu kampaņā visām politiskajām partijām vajadzētu būt līdzvērtīgai 
piekļuvei plašsaziņas līdzekļiem, būtu jānodrošina redakcionālā neatkarība un 
sabiedriskajām un jo īpaši privātajām raidorganizācijām vajadzētu politiskos uzskatus 
atspoguļot plurālistiski, neatkarīgi, objektīvi un nediskriminējoši; uzsver, ka būtu 
jāparedz skaidri noteikumi par bezmaksas un maksas reklāmām un jānodrošina lielāka 
pārredzamība, veicot stingrāku plašsaziņas līdzekļu monitoringu; mudina iestādes 
neiejaukties plašsaziņas līdzekļu brīvībā un neizskatīt politiski motivētas tiesas lietas, 
kas ierosinātas pret plašsaziņas līdzekļu īpašniekiem vai pārstāvjiem; mudina Gruzijas 
valdību rīkoties, lai novērstu dezinformācijas kampaņas, ko pret valsti vai jebkuru 
politisko grupu īsteno ārvalstu vai vietējie dalībnieki; mudina sociālo mediju platformas 
nodrošināt, ka tās netiek ļaunprātīgi izmantotas vēlēšanu procesa integritātes 
apdraudēšanai;

17. pauž stingru nosodījumu par Krievijas struktūrām plaši piedēvētajiem 
kiberuzbrukumiem Gruzijas iestādēm un plašsaziņas līdzekļu kanāliem; uzsver 
nepieciešamību efektīvi izmeklēt un apkarot ārvalstu dezinformācijas kampaņas un 
propagandu, kas grauj Gruzijas iestādes un veicina polarizāciju sabiedrībā; tādēļ aicina 
Padomi un EĀDD palielināt sadarbību kiberdrošības jautājumā, lai stiprinātu Gruzijas 
noturību šajā jomā, Komisiju atbalstīt reformas medijpratībā un informācijpratībā un 
Gruzijas valdību sadarboties ar ES iestādēm par paraugprakses izstrādi dezinformācijas 
apkarošanā; turklāt aicina visus Gruzijas politiskos dalībniekus atturēties no sociālo 
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plašsaziņas līdzekļu izmantošanas ar mērķi uzbrukt cilvēkiem, organizācijām un 
iestādēm un apzināti izplatīt maldinošu informāciju; norāda sociālo plašsaziņas līdzekļu 
platformu nesenos pasākumus pret lietotāju kontiem un lapām, kas īstenoja “koordinētu 
neautentisku rīcību” un uzbrukumus opozīcijai, plašsaziņas līdzekļiem un pilsoniskajai 
sabiedrībai;

Cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošana

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;

19. uzsver, ka dzimumu līdztiesība ir svarīgs ilgtspējīgas un iekļaujošas attīstības 
priekšnoteikums; atzinīgi vērtē Gruzijas parlamenta Dzimumu līdztiesības padomes 
darbu un tās centienus klasificēt seksuālu uzmākšanos kā diskriminācijas veidu un 
vairot informētību par to; mudina Gruzijas valdību un iestādes turpināt uzlabot sieviešu 
pārstāvību un vienlīdzīgu attieksmi visos politiskās un sabiedriskās dzīves līmeņos; 
prasa Komisijai integrēt dzimumu līdztiesību visās tās politikas jomās, programmās un 
darbībās attiecībā uz Gruziju; aicina pilnībā īstenot Stambulas konvenciju;

20. atzinīgi vērtē Gruzijas Iekšlietu ministrijas Cilvēktiesību departamenta darbu un stingri 
prasa visaptveroši un efektīvi īstenot pašreizējos tiesību aktus cilvēktiesību un 
diskriminācijas novēršanas jomā; prasa darīt vairāk, lai risināt sieviešu, LGBT personu, 
romu un reliģisko minoritāšu diskrimināciju sociālajā, ekonomiskajā, darba tiesību un 
veselības aprūpes jomā un pastiprināt izmeklēšanu un kriminālvajāšanu attiecībā uz 
naida runu un vardarbīgiem noziegumiem pret visām minoritātēm un neaizsargātām 
grupām; aicina visas reliģiskās kopienas, tostarp Gruzijas pareizticīgo baznīcu, un 
pilsonisko sabiedrību strādāt pie tā, lai veicinātu iecietības gaisotni;

21. uzsver, ka ir svarīgi turpināt stiprināt bērnu aizsardzības sistēmu, tostarp novēršot 
vardarbību pret nepilngadīgajiem un nepilngadīgo seksuālu izmantošanu; aicina 
palielināt informētību par digitālajiem riskiem un garantēt izglītības pieejamību visiem, 
tostarp bērniem ar invaliditāti; uzsver Gruzijas valdības atbildību uzraudzīt bērnu dzīves 
apstākļus bāreņu namos;

Institucionālie noteikumi

22. uzsver, ka ir svarīgi mazināt politikas antagonismu un polarizāciju un nodrošināt valsts 
demokrātijas institūciju, jo īpaši Gruzijas parlamenta, konstruktīvu sadarbību; tādēļ 
uzsver nepieciešamību uzlabot politisko gaisotni un vairot uzticēšanos starp visiem 
politiskajiem un institucionālajiem dalībniekiem, kā arī starp tiem un Gruzijas tautu;
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23. aicina Gruzijas parlamentu pilnībā izmantot Gruzijai kā prioritārajai valstij pieejamās 
iespējas attiecībā uz Eiropas Parlamenta demokrātijas atbalsta pasākumiem un 
iesaistīties dialogā, lai apzinātu savas vajadzības;

24. aicina Gruzijas parlamentu stiprināt spējas īstenot parlamentārās kontroles mehānismus, 
jo īpaši kontroli pār drošības sistēmu; mudina palielināt opozīcijas lomu parlamentārās 
uzraudzības procesā, vienkāršot valdības locekļu un citu atbildīgo amatpersonu 
uzaicināšanas procedūras un izveidot centralizētu reģistrācijas sistēmu, lai visām 
ieinteresētajām personām nodrošinātu savlaicīgu un pilnīgu informāciju par 
parlamentāro kontroli;

Ekonomiskās un tirdzniecības attiecības 

25. ar gandarījumu norāda, ka ES ir Gruzijas lielākā tirdzniecības partnere, jo veido 27 % 
īpatsvaru no kopējā tirdzniecības apjoma; atzinīgi vērtē Gruzijas tiesību aktu turpmāku 
tuvināšanu ar tirdzniecību saistītās jomās; uzsver nepieciešamību palielināt un dažādot 
Gruzijas eksportu uz ES, lai tas būtu vairāk nekā lauksaimniecības preces un 
izejmateriāli, un piesaistīt ES investīcijas Gruzijā, lai nodrošinātu vairāk darbvietu un 
uzlabotu Gruzijas tirdzniecības bilanci ar ES un tās makrofinansiālo stabilitāti, pirmkārt 
un galvenokārt stiprinot tiesiskumu, apkarojot korupciju, nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizāciju un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un atbalstot tuvināšanos ES 
standartiem; uzsver, ka ir svarīgi atbalstīt labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi reģionālajiem 
un mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, lai palielinātu Gruzijas spēju turpināt 
inovācijas dažādās ekonomikas nozarēs; aicina Komisiju izvērtēt iespēju palielināt 
nozaru sadarbību digitālās ekonomikas, izglītības, pētniecības un inovācijas jomā, 
sekmēt IKT nozari, digitalizāciju un zaļās tehnoloģijas un apmainīties ar zinātību un 
paraugpraksi; uzsver, ka ir svarīgi īstenot mērķtiecīgas jaunatnes programmas, lai radītu 
taisnīgas darba iespējas;

26.   atgādina, ka ES un Gruzijas asociācijas nolīgums/ DCFTA paredz pakāpeniski integrēt 
Gruziju vienotajā tirgū; aicina Komisiju vairāk uzstāt uz to, lai tiktu izvirzīts mērķis par 
vienotā tirgus piekļuves nodrošināšanu Gruzijai, un pastiprināt iniciatīvas, kas paredz 
dziļāku nozaru integrāciju, lai panāktu lielāku politikas konverģenci ar ES un padarītu 
abām pusēm redzamākus un jūtamākus divpusējās sadarbības nodevumus;

27. uzsver pārredzamības nozīmi un mudina Gruzijas iestādes vairāk informēt vietējos 
uzņēmējus un plašsaziņas līdzekļus par DCFTA īstenošanu;

28. aicina Komisiju atbalstīt DCFTA pilnīgu īstenošanu, sniedzot koordinētu palīdzību, kas 
koncentrētos uz ilgtspējīgu ekonomikas attīstību atbilstīgi Eiropas zaļajam kursam un 
atbalstu MVU un strukturālajām reformām sadarbībā ar uzņēmumiem un pilsonisko 
sabiedrību, tostarp nozīmīgai reformai banku un finanšu nozarē, kuras mērķis ir apkarot 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas;

29. uzsver, ka ir svarīgi veikt strukturālās reformas, lai turpinātu uzlabot investīciju vidi 
Gruzijā, tostarp piesaistītu ārvalstu tiešos ieguldījumus un nodrošinātu to pārredzamību; 
mudina Gruzijas iestādes sekmēt atbildīgo iestāžu spējas un palielināt politisko atbalstu 
un vienotību attiecībā uz stratēģiskas nozīmes infrastruktūras projektiem;

Nozaru sadarbība
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30. mudina Gruzijas valdību turpināt visaptverošo darba tiesību aktu reformu, lai 
nodrošinātu labāku darba apstākļu regulējumu, tostarp pastāvīgus darba inspekciju un 
sociālā dialoga uzlabojumus; jo īpaši uzsver nepieciešamību grozīt Darba drošības 
likumu nolūkā izveidot pilnvērtīgu pārbaudes sistēmu un pienācīgu diskriminācijas 
novēršanas mehānismu, lai skaidri uzraudzītu darba tiesības un sistemātiski pārbaudītu 
visus apdraudējumus darbavietā, iekļaut modernu korupcijas apkarošanas mehānismu 
un ratificēt visas attiecīgās SDO konvencijas; mudina šajās reformās iesaistīt 
pilsoniskās sabiedrības organizācijas un arodbiedrības, ņemot vērā to nozīmi darba 
ņēmēju un sociālo tiesību nodrošināšanā Gruzijā;

31. atgādina, ka DCFTA vienmēr ir jāietver spēcīgas, saistošas un izpildāmas nodaļas par 
ilgtspējīgu attīstību, kurās pilnībā ievērotas starptautiskās saistības, jo īpaši Parīzes 
nolīgums, un kurām ir jāatbilst PTO noteikumiem; mudina paātrināt trešās nacionālās 
vides rīcības programmas īstenošanu un Gruzijas tiesību aktu tuvināšanu ES vides 
tiesību kopumam saskaņā ar asociācijas nolīguma prasībām par vides aizsardzību; 
aicina Gruziju vēl vairāk pastiprināt iesaisti cīņā pret klimata pārmaiņām un aicina 
Komisiju veicināt Gruzijas dalību Eiropas zaļajā kursā un nodrošināt, ka DCFTA nav 
pretrunā tajā izklāstītajiem vides mērķiem un iniciatīvām;

32.  atzinīgi vērtē vienotajā atbalsta shēmā gūtos panākumus un mudina ātri un efektīvi 
īstenot jaunās palīdzības programmas, kas koncentrējas uz energoefektivitāti, cieto 
atkritumu apsaimniekošanu, ūdensapgādi un sanitāriju;

33. atzinīgi vērtē to, ka Komisija indikatīvajā Eiropas transporta tīkla (TEN-T) investīciju 
rīcības plānā ir piešķīrusi 3,4 miljardus EUR 18 Gruzijā īstenotiem prioritāriem 
projektiem; aicina Gruziju veikt uzlabojumus enerģētikas nozarē un savienojamībā, 
vienlaikus nodrošinot vides ilgtspēju, jo īpaši bioloģiskās daudzveidības un 
aizsargājamo teritoriju saglabāšanu, un īstenošanas procesā ņemot vērā arī vietējās 
sabiedrības vajadzības;

34. atzinīgi vērtē Gruzijas jauno izglītības programmu, 2017.-2021. gada visaptverošās 
izglītības un zinātnes stratēģijas pārskatīšanu, jauno profesionālās izglītības un 
apmācības tiesību aktu un panākto progresu izglītības kvalitātes nodrošināšanas 
mehānisma saskaņošanā ar asociācijas nolīgumu; atzinīgi vērtē Gruzijas sekmīgo dalību 
programmā “Erasmus+”, kuras ietvaros gandrīz 7500 studentu un akadēmisko 
mācībspēku piedalījās studentu apmaiņā starp Gruziju un ES, Austrumu partnerības 
Eiropas skolu un ES un Gruzijas valdības izveidoto pirmo Eiropas skolu;

35. iesaka Komisijai arī turpmāk veicināt Gruzijas dalību ES atbalstītās programmās un 
aģentūrās, kas ir atvērtas trešām valstīm, juridiski atbilstīgā statusā;

°

° °

36. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Komisijas 
priekšsēdētājas vietniekam / Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas 
jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Gruzijas valdībai un 
parlamentam.
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STARPTAUTISKĀS TIRDZNIECĪBAS KOMITEJAS VĒSTULE

David McALLISTER
Ārlietu komitejas 
priekšsēdētājam

Temats: INTA atzinums AFET ziņojumam par gada ziņojumu par ES un Gruzijas 
asociācijas nolīguma īstenošanu (2019/2201(INI))

Godātais McAllister kungs!

Nosūtu Jums šo vēstuli kā referente INTA atzinumam attiecībā uz AFET ziņojumu par gada 
ziņojumu par ES un Gruzijas asociācijas nolīguma īstenošanu.

Balsojums par šo atzinumu INTA komitejā bija paredzēts aprīlī, bet Covid-19 izraisītajos 
ārkārtas apstākļos sākotnēji plānotās kārtējās sanāksmes tika pārceltas uz vēlāku laiku un bija 
ierobežotas iespējas iesniegt dokumentus balsošanai. Saprotam, ka AFET ir apņēmusies 
drīzumā pieņemt šo ziņojumu. 

Ņemot vērā minētos ārkārtas apstākļus un laika ierobežojumus, nebija iespējams balsot par 
INTA oficiālo atzinumu pirms AFET balsojuma, tāpēc INTA koordinatori 21. aprīļa 
sanāksmē vienojās izņēmuma kārtā iesniegt INTA atzinumu AFET vēstules veidā. 

Tādēļ šo iemeslu dēļ aicinu Jūs nodot šo vēstuli referentam un uzskatīt pievienotos 
grozījumus par INTA ieguldījumu AFET ziņojumā par Gruziju. Šajos izņēmuma apstākļos es 
ceru, ka Jūsu komitejas balsošanas procedūras laikā Jūs šo vēstuli pienācīgi ņemsit vērā.

Ar cieņu,

Markéta GREGOROVÁ

Cc:
Bernd LANGE, INTA priekšsēdētājam
Petras AUŠTREVIČIUS, AFET referentam

INTA atzinums vēstules veidā AFET komitejas ziņojumam par gada 
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ziņojumu par ES un Gruzijas asociācijas nolīguma īstenošanu

(INTA referente Markéta GREGOROVÁ)

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1.  uzsver, ka Gruzija joprojām ir Eiropas Savienības galvenā partnere šajā reģionā; norāda, 
ka ES ir Gruzijas lielākā tirdzniecības partnere, jo veido 27 % no kopējā tirdzniecības 
apjoma; 2020. gada 14. jūnijā godina Gruzijas divdesmito gadadienu Pasaules 
Tirdzniecības organizācijas (PTO) locekles statusā; uzskata Gruziju par sabiedroto 
aicinājumā palielināt multilaterālismu;

2. atzinīgi vērtē ES un Gruzijas pastāvīgo labo sadarbību tirdzniecības un ekonomiskajās 
attiecībās un atzīst abu pušu svarīgās un aizvien plašākās partnerattiecības;

3.  atzinīgi vērtē vienotajā atbalsta shēmā gūtos panākumus un mudina ātri un efektīvi 
īstenot jaunās palīdzības programmas, kas koncentrējas uz energoefektivitāti, cieto 
atkritumu apsaimniekošanu, ūdensapgādi un sanitāriju;

4. prasa vairāk un mērķtiecīgāk tuvināt tiesiskuma standartus, jo īpaši tos, kas paredz 
stiprināt neatkarīgu tiesu varu, reformēt ģenerālprokuratūru, kā arī nodrošināt 
pārredzamību, starptautiskos standartus un uz nopelniem balstītus kritērijus Gruzijas 
Augstākās tiesas un cita augsta līmeņa tiesu iestāžu augsta līmeņa tiesnešu iecelšanā, 
kas ir viens no nobriedušas tirgus ekonomikas priekšnosacījumiem;

5. aicina Komisiju pastāvīgi meklēt veidus, kā uzlabot tirdzniecības attiecības un sniegt 
Gruzijai tehnisku palīdzību, kā arī turpmāk padziļināt ekonomisko integrāciju, pastāvīgi 
atbalstot pašreizējās DCFTA pilnīgu īstenošanu;

6.   atgādina, ka ES un Gruzijas asociācijas nolīgums/ DCFTA paredz pakāpeniski integrēt 
Gruziju vienotajā tirgū; aicina Eiropas Komisiju vairāk uzstāt uz to, lai tiktu izvirzīts 
mērķis par vienotā tirgus piekļuves nodrošināšanu Gruzijai, un pastiprināt iniciatīvas, 
kas paredz dziļāku nozaru integrāciju, lai panāktu lielāku Gruzijas politikas konverģenci 
ar ES un padarītu abām pusēm redzamākus un izmērāmākus divpusējās sadarbības 
nodevumus;

7.  mudina turpināt cīņu pret korupciju un valsts nozagšanu, kā arī veicināt valsts pārvaldes 
reformu un modernizāciju, decentralizāciju un labu pārvaldību, kas sekmētu Gruzijas un 
ES tirgus integrāciju;

8. aicina pastiprināt sadarbību digitālajā ekonomikā un pastāvīgi uzlabot savienojamību, 
kas sekmē e-komerciju un digitālo tirdzniecību, kā arī klimata rīcību un vides 
aizsardzību, un atzinīgi vērtē šajā jomā īstenotos centienus;

9. atgādina, ka pienācīgas kvalitātes nodarbinātība ir ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības 
neatņemama sastāvdaļa; atzinīgi vērtē Gruzijas veiktos pasākumus darba tiesību aktu 
pilnīgas izpildes panākšanai; mudina Gruzijas valdību turpināt plašu darba tiesību aktu 
reformu, lai nodrošinātu labāku darba apstākļu regulējumu, tostarp pastāvīgus darba 
inspekciju un sociālā dialoga uzlabojumus; jo īpaši uzsver nepieciešamību grozīt Darba 
drošības likumu nolūkā izveidot pilnvērtīgu pārbaudes sistēmu un pienācīgu 
diskriminācijas novēršanas mehānismu, lai skaidri uzraudzītu darba tiesības un 
sistemātiski pārbaudītu visus apdraudējumus darbavietā, iekļautu modernu korupcijas 
apkarošanas mehānismu un ratificētu visas attiecīgās SDO konvencijas; mudina šajās 
reformās iesaistīt pilsoniskās sabiedrības organizācijas un arodbiedrības, ņemot vērā to 
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nozīmi darba ņēmēju un sociālo tiesību nodrošināšanā Gruzijā;

10. mudina Eiropas Komisiju atbalstīt Gruziju labākas ES tirgus piekļuves saņemšanā un 
aicina Gruzijas un ES uzņēmumus vairāk izmantot DCFTA sniegtās priekšrocības, jo 
īpaši aicinot MVU, kas ir ekonomikas pamats, un reģionālos uzņēmumus nodibināt 
ciešākas divpusējas tirdzniecības attiecības, tādējādi uzlabojot Gruzijas tirdzniecības 
bilanci ar ES un tās makrofinansiālo stabilitāti; jo īpaši norāda, cik svarīgs ir pastāvīgs 
un pienācīgs ES finansiālais un tehniskais atbalsts standartu harmonizācijai, lai 
nodrošinātu pēc iespējas lielākas ekonomiskās integrācijas iespējas; jo īpaši mudina 
panākt lielāku progresu izcelsmes noteikumu reformā;

11. aicina Komisiju atbalstīt DCFTA pilnīgu īstenošanu, sniedzot koordinētu palīdzību, lai 
veicinātu ilgtspējīgu ekonomikas attīstību un atbalstītu ekonomikas sistēmas 
strukturālas reformas, cita starpā sekmējot tirgus darbības principus, taisnīgu 
uzņēmējdarbības vidi, jo īpaši attiecībā uz MVU, un neatkarīgus regulatīvos 
mehānismus, sadarbībā ar uzņēmumiem un pilsonisko sabiedrību, tostarp nozīmīgu 
reformu banku un finanšu nozarē, kuras mērķis ir apkarot nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizāciju un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas;

12. mudina ES nodrošināt, ka DCFTA nav pretrunā vides vai klimata rīcībai vai iniciatīvām, 
kas ir daļa no Eiropas zaļā kursa;

13. mudina Gruzijas vietējās un valsts iestādēs nodrošināt lielāku sieviešu pārstāvību, 
atgādinot, ka tirdzniecība ir svarīgs sieviešu ekonomiskās iespēcināšanas instruments, 
un, lai to sasniegtu, ir svarīgi panākt lielāku progresu visu diskriminācijas veidu 
izskaušanā;

14. uzsver pārredzamības nozīmi un mudina iestādes vairāk informēt vietējos uzņēmējus un 
plašsaziņas līdzekļus par DCFTA īstenošanu.
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