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Poprawka 1
Markéta Gregorová
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 12 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając protokół ustaleń i 
wspólne oświadczenie, podpisane przez 
partię rządzącą i partie opozycyjne Gruzji 
w dniu 8 marca, dotyczące wyborów 
parlamentarnych w 2020 r.,

Or. en

Poprawka 2
Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
Umocowanie 12 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając ekspertyzę 
zatytułowaną „Association agreement 
between the EU and Georgia. European 
Implementation Assessment (update)” 
[Układ o stowarzyszeniu UE z Gruzją. 
Ocena wdrożenia w Europie 
(aktualizacja)], opublikowaną w kwietniu 
2020 r.,

Or. en

Poprawka 3
Markéta Gregorová
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 12 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając końcowe 
sprawozdanie misji ds. obserwacji 
wyborów z ramienia ODIHR z dnia 28 
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lutego 2019 r. w sprawie wyborów 
prezydenckich w Gruzji,

Or. en

Poprawka 4
Markéta Gregorová
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 12 c (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając opinię w sprawie 
projektu zmiany konstytucji Gruzji 
sporządzoną w dniu 19 czerwca 2017 r. 
przez Komisję Wenecką,

Or. en

Poprawka 5
Markéta Gregorová
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 12 d (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając końcową opinię 
Komisji Weneckiej z dnia 19 marca 
2018 r. w sprawie reformy konstytucyjnej 
w Gruzji (CDL-AD(2018)005),

Or. en

Poprawka 6
Markéta Gregorová
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 12 e (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając opinię w sprawie 
wyboru i mianowania sędziów Sądu 
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Najwyższego Gruzji sporządzoną w trybie 
pilnym przez Komisję Wenecką w dniu 
16 kwietnia 2019 r. oraz drugie 
sprawozdanie ODIHR w sprawie 
powoływania i mianowania sędziów Sądu 
Najwyższego w Gruzji z dnia 9 stycznia 
2020 r.,

Or. en

Poprawka 7
Markéta Gregorová
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że Gruzja i UE, 
jako partnerzy stowarzyszeni, dążą do 
wspierania stowarzyszenia politycznego i 
integracji gospodarczej w oparciu o 
wspólne wartości i zasady, takie jak 
demokracja, prawa człowieka i 
podstawowe wolności, praworządność i 
dobre rządy;

A. mając na uwadze, że Gruzja i UE, 
jako partnerzy stowarzyszeni, dążą do 
wspierania stowarzyszenia politycznego i 
integracji gospodarczej w oparciu o 
wspólne wartości i zasady, takie jak 
demokracja, prawa człowieka i 
podstawowe wolności, praworządność i 
dobre rządy; mając na uwadze, że 
społeczeństwo gruzińskie w dalszym ciągu 
wykazuje silne poparcie dla europejskich 
aspiracji tego kraju;

Or. en

Poprawka 8
Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że Gruzja i UE, 
jako partnerzy stowarzyszeni, dążą do 
wspierania stowarzyszenia politycznego i 
integracji gospodarczej w oparciu o 
wspólne wartości i zasady, takie jak 
demokracja, prawa człowieka i 
podstawowe wolności, praworządność i 

A. mając na uwadze, że Gruzja i UE, 
jako partnerzy stowarzyszeni, dążą do 
wspierania przyspieszonego 
stowarzyszenia politycznego i dalszej 
integracji gospodarczej w oparciu o 
wspólne wartości i zasady, takie jak 
demokracja, prawa człowieka i 
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dobre rządy; podstawowe wolności, praworządność i 
dobre rządy;

Or. en

Poprawka 9
Markéta Gregorová
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że wejście w 
życie w grudniu 2018 r. zmienionej 
konstytucji zakończyło przejście Gruzji do 
pełnego systemu parlamentarnego; mając 
na uwadze, że dokonano postępu we 
wdrażaniu układu o stowarzyszeniu UE–
Gruzja, między innymi przez przejście od 
2024 r. na w pełni proporcjonalny system 
wyborczy;

Or. en

Poprawka 10
Sven Mikser, Raphaël Glucksmann, Nacho Sánchez Amor

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że Gruzja w 
dalszym ciągu angażuje się we wdrażanie 
układu o stowarzyszeniu oraz pogłębionej 
i kompleksowej strefy wolnego handlu i 
kontynuuje dostosowywanie do dorobku 
prawnego UE, a także do standardów UE, 
co przynosi coraz większe korzyści;

Or. en

Poprawka 11
Sven Mikser, Raphaël Glucksmann, Nacho Sánchez Amor
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Projekt rezolucji
Motyw B b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bb. mając na uwadze, że nadal trwają 
próby destabilizacji Gruzji, między innymi 
przez wdrażanie tzw. „traktatów” między 
Federacją Rosyjską a gruzińskimi 
regionami Abchazji i Cchinwali/Osetii 
Południowej, zamknięcie od sierpnia 
2019 r. przejść granicznych w pobliżu 
Administracyjnej Linii Granicznej w 
regionie Cchinwali/Osetii Południowej, 
zwiększenie „borderyzacji” wzdłuż 
Administracyjnej Linii Granicznej oraz 
przeprowadzenie tzw. „wyborów 
prezydenckich” w Abchazji w marcu 
2020 r.;

Or. en

Poprawka 12
Markéta Gregorová
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw B b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bb. mając na uwadze, że niedawny 
dialog między partią rządzącą a opozycją, 
prowadzony z udziałem UE i USA, 
zaowocował protokołem ustaleń i 
wspólnym oświadczeniem podpisanym 
przez wszystkie najważniejsze partie w 
dniu 8 marca 2020 r., co stanowi 
kluczowy krok w kierunku depolaryzacji i 
normalizacji środowiska politycznego w 
Gruzji w okresie poprzedzającym wybory 
parlamentarne w październiku 2020 r.;

Or. en

Poprawka 13
Markéta Gregorová
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Motyw B c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bc. mając na uwadze, że reformy 
wymiaru sprawiedliwości nadal są 
skromne, a niedawne mianowanie 
czternastu sędziów Sądu Najwyższego na 
dożywotnie stanowiska było pozbawione 
przejrzystości, odbiegało od obiektywnych 
kryteriów opartych na zasługach i ukazało 
wpływ polityki partyjnej; mając na 
uwadze, że głosowanie plenarne w 
sprawie mianowania sędziów odbywało się 
w warunkach kryzysu politycznego, 
bojkotu opozycji, powszechnych apeli o 
odroczenie i poważnych zakłóceń w 
komisji i na posiedzeniu plenarnym;

Or. en

Poprawka 14
Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Nicolas Bay

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje ciągłe 
pogłębianie stosunków między UE a 
Gruzją, a także zdecydowane poparcie, 
jakim wybrana przez Gruzję ścieżka 
integracji europejskiej i euroatlantyckiej 
cieszy się na całej scenie politycznej i w 
społeczeństwie; uznaje postępy osiągnięte 
przez Gruzję, dzięki którym kraj ten stał 
się kluczowym partnerem UE w regionie, i 
przypomina o potrzebie kontynuowania 
reform w ramach układu o stowarzyszeniu 
oraz pogłębionej i kompleksowej strefy 
wolnego handlu;

skreśla się

Or. fr
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Poprawka 15
Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Sandra Kalniete, Miriam Lexmann, Andrzej 
Halicki

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje ciągłe 
pogłębianie stosunków między UE a 
Gruzją, a także zdecydowane poparcie, 
jakim wybrana przez Gruzję ścieżka 
integracji europejskiej i euroatlantyckiej 
cieszy się na całej scenie politycznej i w 
społeczeństwie; uznaje postępy osiągnięte 
przez Gruzję, dzięki którym kraj ten stał 
się kluczowym partnerem UE w regionie, i 
przypomina o potrzebie kontynuowania 
reform w ramach układu o stowarzyszeniu 
oraz pogłębionej i kompleksowej strefy 
wolnego handlu;

1. z zadowoleniem przyjmuje ciągłe 
pogłębianie stosunków między UE a 
Gruzją, a także zdecydowane poparcie, 
jakim wybrana przez Gruzję ścieżka 
integracji europejskiej i euroatlantyckiej 
cieszy się na całej scenie politycznej i w 
społeczeństwie; uznaje postępy osiągnięte 
przez Gruzję, dzięki którym kraj ten stał 
się kluczowym partnerem UE w regionie, i 
przypomina o potrzebie kontynuowania 
reform w ramach układu o stowarzyszeniu 
oraz pogłębionej i kompleksowej strefy 
wolnego handlu; przypomina, że pomoc 
UE opiera się na zasadzie „więcej za 
więcej” i jest uzależniona od postępów, 
między innymi w zakresie reform w 
obszarach demokracji i praworządności, 
niezależności sądownictwa i reformy 
systemu wyborczego;

Or. en

Poprawka 16
Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje ciągłe 
pogłębianie stosunków między UE a 
Gruzją, a także zdecydowane poparcie, 
jakim wybrana przez Gruzję ścieżka 
integracji europejskiej i euroatlantyckiej 
cieszy się na całej scenie politycznej i w 
społeczeństwie; uznaje postępy osiągnięte 
przez Gruzję, dzięki którym kraj ten stał 
się kluczowym partnerem UE w regionie, i 
przypomina o potrzebie kontynuowania 

1. z zadowoleniem przyjmuje ciągłe 
pogłębianie stosunków między UE a 
Gruzją, a także zdecydowane poparcie, 
jakim wybrana przez Gruzję ścieżka 
integracji europejskiej i euroatlantyckiej 
cieszy się na całej scenie politycznej i w 
społeczeństwie; uznaje postępy osiągnięte 
przez Gruzję we wdrażaniu 
kompleksowych reform w obszarze 
praworządności, dzięki którym kraj ten 
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reform w ramach układu o stowarzyszeniu 
oraz pogłębionej i kompleksowej strefy 
wolnego handlu;

stał się kluczowym partnerem UE w 
regionie, i wzywa do dalszych postępów w 
stałym wdrażaniu i monitorowaniu reform 
w ramach układu o stowarzyszeniu oraz 
pogłębionej i kompleksowej strefy 
wolnego handlu;

Or. en

Poprawka 17
Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Dragoş Tudorache, Javier Nart, 
Malik Azmani, Bart Groothuis, María Soraya Rodríguez Ramos, Klemen Grošelj

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. wyraża zaniepokojenie z powodu 
ciągłej polaryzacji sceny politycznej i 
braku skutecznego dialogu politycznego w 
Gruzji, co sprawiło, że uzgodnienie 
protokołu ustaleń z dnia 8 marca 2020 r. 
wymagało pomocy ze strony szefa 
delegatury UE w Tbilisi, a także z powodu 
negatywnego wpływu, jaki ten podział 
polityczny może mieć na reformy związane 
z realizacją układu o stowarzyszeniu i 
pogłębionej i kompleksowej strefy 
wolnego handlu;

Or. en

Poprawka 18
Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Nicolas Bay

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. ponownie wyraża pełne poparcie 
dla suwerenności i integralności 
terytorialnej Gruzji w granicach uznanych 
przez społeczność międzynarodową i 
potępia nielegalną okupację gruzińskich 
regionów Abchazji i Cchinwali/Osetii 
Południowej przez Federację Rosyjską; 

2. ponownie wyraża pełne poparcie 
dla suwerenności i integralności 
terytorialnej Gruzji w granicach uznanych 
przez społeczność międzynarodową; 
wzywa państwa sąsiadujące do 
wypełnienia ich międzynarodowych 
zobowiązań w odniesieniu do 



AM\1203807PL.docx 11/92 PE650.567v01-00

PL

podkreśla, że układ o stowarzyszeniu 
obejmuje całe terytorium Gruzji, w tym 
regiony okupowane, i ma na celu 
przyniesienie korzyści całemu 
społeczeństwu; wzywa Federację 
Rosyjską do wypełnienia jej zobowiązań 
wynikających z wynegocjowanego przy 
wsparciu UE porozumienia o zawieszeniu 
broni z dnia 12 sierpnia 2008 r., w 
szczególności do wycofania wszystkich sił 
zbrojnych z okupowanych terytoriów 
Gruzji oraz do umożliwienia misji 
obserwacyjnej Unii Europejskiej (EUMM) 
swobodnego dostępu do całego terytorium 
Gruzji; zwraca się do Komisji i ESDZ o 
wzmożenie wysiłków na rzecz pokojowego 
rozwiązania konfliktu, w tym za 
pośrednictwem EUMM i Specjalnego 
Przedstawiciela UE w Regionie Kaukazu 
Południowego i ds. Kryzysu w Gruzji;

integralności terytorialnej Gruzji; wyraża 
ubolewanie z powodu wszystkich 
prowokacji dyplomatycznych, które 
nasilają napięcia w tej części Kaukazu;

Or. fr

Poprawka 19
Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Kosma Złotowski, Jacek Saryusz-Wolski, Charlie 
Weimers

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. ponownie wyraża pełne poparcie 
dla suwerenności i integralności 
terytorialnej Gruzji w granicach uznanych 
przez społeczność międzynarodową i 
potępia nielegalną okupację gruzińskich 
regionów Abchazji i Cchinwali/Osetii 
Południowej przez Federację Rosyjską; 
podkreśla, że układ o stowarzyszeniu 
obejmuje całe terytorium Gruzji, w tym 
regiony okupowane, i ma na celu 
przyniesienie korzyści całemu 
społeczeństwu; wzywa Federację Rosyjską 
do wypełnienia jej zobowiązań 
wynikających z wynegocjowanego przy 
wsparciu UE porozumienia o zawieszeniu 
broni z dnia 12 sierpnia 2008 r., w 
szczególności do wycofania wszystkich sił 

2. ponownie wyraża pełne poparcie 
dla suwerenności i integralności 
terytorialnej Gruzji w granicach uznanych 
przez społeczność międzynarodową i 
zobowiązanie do dalszego przyczyniania 
się do pokojowego rozwiązania konfliktu 
rosyjsko-gruzińskiego, w tym za 
pośrednictwem Specjalnego 
Przedstawiciela UE w Regionie Kaukazu 
Południowego i ds. Kryzysu w Gruzji, 
przez współprzewodniczenie 
międzynarodowym rozmowom w Genewie, 
działania EUMM oraz politykę 
nieuznawania i zaangażowania; 
stanowczo potępia nielegalną okupację 
gruzińskich regionów Abchazji i 
Cchinwali/Osetii Południowej przez 
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zbrojnych z okupowanych terytoriów 
Gruzji oraz do umożliwienia misji 
obserwacyjnej Unii Europejskiej (EUMM) 
swobodnego dostępu do całego terytorium 
Gruzji; zwraca się do Komisji i ESDZ o 
wzmożenie wysiłków na rzecz pokojowego 
rozwiązania konfliktu, w tym za 
pośrednictwem EUMM i Specjalnego 
Przedstawiciela UE w Regionie Kaukazu 
Południowego i ds. Kryzysu w Gruzji;

Federację Rosyjską oraz trwający proces 
borderyzacji; podkreśla, że układ o 
stowarzyszeniu obejmuje całe terytorium 
Gruzji, w tym regiony okupowane, i ma na 
celu przyniesienie korzyści całemu 
społeczeństwu; wzywa Federację Rosyjską 
do wypełnienia jej zobowiązań 
wynikających z wynegocjowanego przy 
wsparciu UE porozumienia o zawieszeniu 
broni z dnia 12 sierpnia 2008 r., w 
szczególności do wycofania wszystkich sił 
zbrojnych z okupowanych terytoriów 
Gruzji oraz do umożliwienia misji 
obserwacyjnej Unii Europejskiej (EUMM) 
swobodnego dostępu do całego terytorium 
Gruzji; zwraca się do Komisji i ESDZ o 
wzmożenie wysiłków na rzecz pokojowego 
rozwiązania konfliktu, w tym za 
pośrednictwem EUMM i Specjalnego 
Przedstawiciela UE w Regionie Kaukazu 
Południowego i ds. Kryzysu w Gruzji;

Or. en

Poprawka 20
Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Dragoş Tudorache, Nathalie Loiseau, 
Malik Azmani, Bart Groothuis, María Soraya Rodríguez Ramos, Klemen Grošelj

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. ponownie wyraża pełne poparcie 
dla suwerenności i integralności 
terytorialnej Gruzji w granicach uznanych 
przez społeczność międzynarodową i 
potępia nielegalną okupację gruzińskich 
regionów Abchazji i Cchinwali/Osetii 
Południowej przez Federację Rosyjską; 
podkreśla, że układ o stowarzyszeniu 
obejmuje całe terytorium Gruzji, w tym 
regiony okupowane, i ma na celu 
przyniesienie korzyści całemu 
społeczeństwu; wzywa Federację Rosyjską 
do wypełnienia jej zobowiązań 
wynikających z wynegocjowanego przy 
wsparciu UE porozumienia o zawieszeniu 
broni z dnia 12 sierpnia 2008 r., w 

2. ponownie wyraża pełne poparcie 
dla suwerenności i integralności 
terytorialnej Gruzji w granicach uznanych 
przez społeczność międzynarodową i 
potępia nielegalną okupację gruzińskich 
regionów Abchazji i Cchinwali/Osetii 
Południowej przez Federację Rosyjską, a 
także trwający proces borderyzacji wzdłuż 
linii podziału, który powoduję eskalację 
sytuacji, niszczy bezpieczeństwo i jest 
powodem dalszych utrudnień dla 
miejscowej ludności, w tym także 
uprowadzeń obywateli gruzińskich z 
nieokupowanego terytorium Gruzji; 
podkreśla, że układ o stowarzyszeniu 
obejmuje całe terytorium Gruzji, w tym 
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szczególności do wycofania wszystkich sił 
zbrojnych z okupowanych terytoriów 
Gruzji oraz do umożliwienia misji 
obserwacyjnej Unii Europejskiej (EUMM) 
swobodnego dostępu do całego terytorium 
Gruzji; zwraca się do Komisji i ESDZ o 
wzmożenie wysiłków na rzecz pokojowego 
rozwiązania konfliktu, w tym za 
pośrednictwem EUMM i Specjalnego 
Przedstawiciela UE w Regionie Kaukazu 
Południowego i ds. Kryzysu w Gruzji;

regiony okupowane, i ma na celu 
przyniesienie korzyści całemu 
społeczeństwu; wzywa Federację Rosyjską 
do wypełnienia jej zobowiązań 
wynikających z wynegocjowanego przy 
wsparciu UE porozumienia o zawieszeniu 
broni z dnia 12 sierpnia 2008 r., w 
szczególności do wycofania wszystkich sił 
zbrojnych z okupowanych terytoriów 
Gruzji oraz do umożliwienia misji 
obserwacyjnej Unii Europejskiej (EUMM) 
swobodnego dostępu do całego terytorium 
Gruzji; zwraca się do Komisji i ESDZ o 
wzmożenie wysiłków na rzecz pokojowego 
rozwiązania konfliktu, w tym za 
pośrednictwem EUMM i Specjalnego 
Przedstawiciela UE w Regionie Kaukazu 
Południowego i ds. Kryzysu w Gruzji;

Or. en

Poprawka 21
Markéta Gregorová
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. ponownie wyraża pełne poparcie 
dla suwerenności i integralności 
terytorialnej Gruzji w granicach uznanych 
przez społeczność międzynarodową i 
potępia nielegalną okupację gruzińskich 
regionów Abchazji i Cchinwali/Osetii 
Południowej przez Federację Rosyjską; 
podkreśla, że układ o stowarzyszeniu 
obejmuje całe terytorium Gruzji, w tym 
regiony okupowane, i ma na celu 
przyniesienie korzyści całemu 
społeczeństwu; wzywa Federację Rosyjską 
do wypełnienia jej zobowiązań 
wynikających z wynegocjowanego przy 
wsparciu UE porozumienia o zawieszeniu 
broni z dnia 12 sierpnia 2008 r., w 
szczególności do wycofania wszystkich sił 
zbrojnych z okupowanych terytoriów 
Gruzji oraz do umożliwienia misji 

2. ponownie wyraża pełne poparcie 
dla suwerenności i integralności 
terytorialnej Gruzji w granicach uznanych 
przez społeczność międzynarodową i 
potępia nielegalną okupację gruzińskich 
regionów Abchazji i Cchinwali/Osetii 
Południowej przez Federację Rosyjską; 
podkreśla, że układ o stowarzyszeniu 
obejmuje całe terytorium Gruzji, w tym 
regiony okupowane, i ma na celu 
przyniesienie korzyści całemu 
społeczeństwu; wzywa Federację Rosyjską 
do wypełnienia jej zobowiązań 
wynikających z wynegocjowanego przy 
wsparciu UE porozumienia o zawieszeniu 
broni z dnia 12 sierpnia 2008 r., w 
szczególności do wycofania wszystkich sił 
zbrojnych z okupowanych terytoriów 
Gruzji oraz do usunięcia wszelkich 
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obserwacyjnej Unii Europejskiej (EUMM) 
swobodnego dostępu do całego terytorium 
Gruzji; zwraca się do Komisji i ESDZ o 
wzmożenie wysiłków na rzecz pokojowego 
rozwiązania konfliktu, w tym za 
pośrednictwem EUMM i Specjalnego 
Przedstawiciela UE w Regionie Kaukazu 
Południowego i ds. Kryzysu w Gruzji;

przeszkód dla ustanowienia tam 
międzynarodowych mechanizmów 
bezpieczeństwa; zwraca się do Komisji i 
ESDZ o wzmożenie wysiłków na rzecz 
pokojowego rozwiązania konfliktu, w tym 
za pośrednictwem EUMM i Specjalnego 
Przedstawiciela UE w Regionie Kaukazu 
Południowego i ds. Kryzysu w Gruzji, 
przez dalsze wsparcie dla przedstawionego 
przez gruziński parlament pakietu „Krok 
ku lepszej przyszłości”, a także przez 
kontakty międzyludzkie i środki budowy 
zaufania;

Or. en

Poprawka 22
Mick Wallace, Clare Daly

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. ponownie wyraża pełne poparcie 
dla suwerenności i integralności 
terytorialnej Gruzji w granicach uznanych 
przez społeczność międzynarodową i 
potępia nielegalną okupację gruzińskich 
regionów Abchazji i Cchinwali/Osetii 
Południowej przez Federację Rosyjską; 
podkreśla, że układ o stowarzyszeniu 
obejmuje całe terytorium Gruzji, w tym 
regiony okupowane, i ma na celu 
przyniesienie korzyści całemu 
społeczeństwu; wzywa Federację Rosyjską 
do wypełnienia jej zobowiązań 
wynikających z wynegocjowanego przy 
wsparciu UE porozumienia o zawieszeniu 
broni z dnia 12 sierpnia 2008 r., w 
szczególności do wycofania wszystkich sił 
zbrojnych z okupowanych terytoriów 
Gruzji oraz do umożliwienia misji 
obserwacyjnej Unii Europejskiej (EUMM) 
swobodnego dostępu do całego terytorium 
Gruzji; zwraca się do Komisji i ESDZ o 
wzmożenie wysiłków na rzecz pokojowego 
rozwiązania konfliktu, w tym za 
pośrednictwem EUMM i Specjalnego 

2. ponownie wyraża pełne poparcie 
dla suwerenności i integralności 
terytorialnej Gruzji w granicach uznanych 
przez społeczność międzynarodową i 
potępia nielegalną okupację gruzińskich 
regionów Abchazji i Cchinwali/Osetii 
Południowej przez Federację Rosyjską; 
podkreśla, że układ o stowarzyszeniu 
obejmuje całe terytorium Gruzji, w tym 
regiony okupowane, i ma na celu 
przyniesienie korzyści całemu 
społeczeństwu; wzywa wszystkie strony do 
wypełnienia ich zobowiązań wynikających 
z porozumienia Miedwiediew–Sarkozy o 
zawieszeniu broni z dnia 12 sierpnia 
2008 r.; zwraca się do Komisji i ESDZ o 
wzmożenie wysiłków na rzecz pokojowego 
rozwiązania konfliktu, w tym za 
pośrednictwem EUMM i Specjalnego 
Przedstawiciela UE w Regionie Kaukazu 
Południowego i ds. Kryzysu w Gruzji;
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Przedstawiciela UE w Regionie Kaukazu 
Południowego i ds. Kryzysu w Gruzji;

Or. en

Poprawka 23
Dietmar Köster

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. ponownie wyraża pełne poparcie 
dla suwerenności i integralności 
terytorialnej Gruzji w granicach uznanych 
przez społeczność międzynarodową i 
potępia nielegalną okupację gruzińskich 
regionów Abchazji i Cchinwali/Osetii 
Południowej przez Federację Rosyjską; 
podkreśla, że układ o stowarzyszeniu 
obejmuje całe terytorium Gruzji, w tym 
regiony okupowane, i ma na celu 
przyniesienie korzyści całemu 
społeczeństwu; wzywa Federację Rosyjską 
do wypełnienia jej zobowiązań 
wynikających z wynegocjowanego przy 
wsparciu UE porozumienia o zawieszeniu 
broni z dnia 12 sierpnia 2008 r., w 
szczególności do wycofania wszystkich sił 
zbrojnych z okupowanych terytoriów 
Gruzji oraz do umożliwienia misji 
obserwacyjnej Unii Europejskiej (EUMM) 
swobodnego dostępu do całego terytorium 
Gruzji; zwraca się do Komisji i ESDZ o 
wzmożenie wysiłków na rzecz pokojowego 
rozwiązania konfliktu, w tym za 
pośrednictwem EUMM i Specjalnego 
Przedstawiciela UE w Regionie Kaukazu 
Południowego i ds. Kryzysu w Gruzji;

2. ponownie wyraża pełne poparcie 
dla suwerenności i integralności 
terytorialnej Gruzji w granicach uznanych 
przez społeczność międzynarodową i 
potępia nielegalną okupację gruzińskich 
regionów Abchazji i Cchinwali/Osetii 
Południowej przez Federację Rosyjską; 
podkreśla, że układ o stowarzyszeniu 
obejmuje całe terytorium Gruzji, w tym 
regiony okupowane, i ma na celu 
przyniesienie korzyści całemu 
społeczeństwu; wzywa Federację Rosyjską 
do wypełnienia jej zobowiązań 
wynikających z wynegocjowanego przy 
wsparciu UE porozumienia o zawieszeniu 
broni z dnia 12 sierpnia 2008 r., w 
szczególności do wycofania wszystkich sił 
zbrojnych z okupowanych terytoriów 
Gruzji oraz do umożliwienia misji 
obserwacyjnej Unii Europejskiej (EUMM) 
swobodnego dostępu do całego terytorium 
Gruzji; zwraca się do Komisji i ESDZ o 
wzmożenie wysiłków na rzecz pokojowego 
rozwiązania konfliktu, w tym za 
pośrednictwem EUMM i Specjalnego 
Przedstawiciela UE w Regionie Kaukazu 
Południowego i ds. Kryzysu w Gruzji; 
wzywa Komisję, by wzmocniła strategię 
demilitaryzacji w celu zminimalizowania 
napięć, wykorzystując wszystkie 
instrumenty z zakresu środków 
dyplomatycznych;

Or. en
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Poprawka 24
Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Sandra Kalniete, Miriam Lexmann, Andrzej 
Halicki

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. ponownie wyraża pełne poparcie 
dla suwerenności i integralności 
terytorialnej Gruzji w granicach uznanych 
przez społeczność międzynarodową i 
potępia nielegalną okupację gruzińskich 
regionów Abchazji i Cchinwali/Osetii 
Południowej przez Federację Rosyjską; 
podkreśla, że układ o stowarzyszeniu 
obejmuje całe terytorium Gruzji, w tym 
regiony okupowane, i ma na celu 
przyniesienie korzyści całemu 
społeczeństwu; wzywa Federację Rosyjską 
do wypełnienia jej zobowiązań 
wynikających z wynegocjowanego przy 
wsparciu UE porozumienia o zawieszeniu 
broni z dnia 12 sierpnia 2008 r., w 
szczególności do wycofania wszystkich sił 
zbrojnych z okupowanych terytoriów 
Gruzji oraz do umożliwienia misji 
obserwacyjnej Unii Europejskiej (EUMM) 
swobodnego dostępu do całego terytorium 
Gruzji; zwraca się do Komisji i ESDZ o 
wzmożenie wysiłków na rzecz pokojowego 
rozwiązania konfliktu, w tym za 
pośrednictwem EUMM i Specjalnego 
Przedstawiciela UE w Regionie Kaukazu 
Południowego i ds. Kryzysu w Gruzji;

2. ponownie wyraża pełne poparcie 
dla suwerenności i integralności 
terytorialnej Gruzji w granicach uznanych 
przez społeczność międzynarodową i 
potępia nielegalną okupację gruzińskich 
regionów Abchazji i Cchinwali/Osetii 
Południowej przez Federację Rosyjską; 
podkreśla, że układ o stowarzyszeniu 
obejmuje całe terytorium Gruzji, w tym 
regiony okupowane, i ma na celu 
przyniesienie korzyści całemu 
społeczeństwu; wzywa Federację Rosyjską 
do wypełnienia jej zobowiązań 
wynikających z wynegocjowanego przy 
wsparciu UE porozumienia o zawieszeniu 
broni z dnia 12 sierpnia 2008 r., w 
szczególności do wycofania wszystkich sił 
zbrojnych z okupowanych terytoriów 
Gruzji oraz do umożliwienia misji 
obserwacyjnej Unii Europejskiej (EUMM) 
swobodnego dostępu do całego terytorium 
Gruzji; potępia działania służące 
„borderyzacji”, prowadzone wzdłuż 
Administracyjnej Linii Granicznej przez 
rosyjskie i faktyczne 
południowoosetyńskie podmioty 
odpowiedzialne za bezpieczeństwo; zwraca 
się do Komisji i ESDZ o wzmożenie 
wysiłków na rzecz pokojowego 
rozwiązania konfliktu, w tym za 
pośrednictwem EUMM i Specjalnego 
Przedstawiciela UE w Regionie Kaukazu 
Południowego i ds. Kryzysu w Gruzji;

Or. en

Poprawka 25
Nicolae Ştefănuță
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Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. ponownie wyraża pełne poparcie 
dla suwerenności i integralności 
terytorialnej Gruzji w granicach uznanych 
przez społeczność międzynarodową i 
potępia nielegalną okupację gruzińskich 
regionów Abchazji i Cchinwali/Osetii 
Południowej przez Federację Rosyjską; 
podkreśla, że układ o stowarzyszeniu 
obejmuje całe terytorium Gruzji, w tym 
regiony okupowane, i ma na celu 
przyniesienie korzyści całemu 
społeczeństwu; wzywa Federację Rosyjską 
do wypełnienia jej zobowiązań 
wynikających z wynegocjowanego przy 
wsparciu UE porozumienia o zawieszeniu 
broni z dnia 12 sierpnia 2008 r., w 
szczególności do wycofania wszystkich sił 
zbrojnych z okupowanych terytoriów 
Gruzji oraz do umożliwienia misji 
obserwacyjnej Unii Europejskiej (EUMM) 
swobodnego dostępu do całego terytorium 
Gruzji; zwraca się do Komisji i ESDZ o 
wzmożenie wysiłków na rzecz pokojowego 
rozwiązania konfliktu, w tym za 
pośrednictwem EUMM i Specjalnego 
Przedstawiciela UE w Regionie Kaukazu 
Południowego i ds. Kryzysu w Gruzji;

2. ponownie wyraża pełne poparcie 
dla suwerenności i integralności 
terytorialnej Gruzji w granicach uznanych 
przez społeczność międzynarodową i 
potępia nielegalną okupację gruzińskich 
regionów Abchazji i Cchinwali/Osetii 
Południowej przez Federację Rosyjską; 
podkreśla, że układ o stowarzyszeniu 
obejmuje całe terytorium Gruzji, w tym 
regiony okupowane, i ma na celu 
przyniesienie korzyści całemu 
społeczeństwu; wzywa Federację Rosyjską 
do bezwarunkowego wypełnienia jej 
zobowiązań wynikających z 
wynegocjowanego przy wsparciu UE 
porozumienia o zawieszeniu broni z dnia 
12 sierpnia 2008 r., w szczególności do 
wycofania wszystkich sił zbrojnych z 
okupowanych terytoriów Gruzji oraz do 
umożliwienia misji obserwacyjnej Unii 
Europejskiej (EUMM) swobodnego 
dostępu do całego terytorium Gruzji; 
zwraca się do Komisji i ESDZ o 
wzmożenie wysiłków na rzecz pokojowego 
rozwiązania konfliktu, w tym za 
pośrednictwem EUMM i Specjalnego 
Przedstawiciela UE w Regionie Kaukazu 
Południowego i ds. Kryzysu w Gruzji;

Or. en

Poprawka 26
Sven Mikser, Raphaël Glucksmann, Nacho Sánchez Amor

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. wyraża uznanie dla reakcji narodu 
gruzińskiego i organów publicznych na 
wybuch pandemii COVID-19 i podkreśla 
skuteczne środki zapobiegawcze podjęte 
przez pracowników medycznych, 
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laboratorium im. Lugara i organy 
rządowe, które doprowadziły do 
zmniejszenia obciążenia gruzińskiego 
systemu opieki zdrowotnej i złagodzenia 
negatywnego wpływu na gospodarkę; 
gratuluje obywatelom Gruzji, że w obliczu 
trudności gospodarczych i społecznych 
zastosowali się do tych środków; z 
zadowoleniem przyjmuje fakt, że Unia 
Europejska przeznaczyła ponad 250 mln 
EUR w formie dotacji dla Gruzji w 
odpowiedzi na pandemię COVID-19 oraz 
150 mln EUR w formie pożyczek na 
zwiększenie stabilności 
makroekonomicznej i umożliwienie 
skierowania środków na ochronę 
obywateli i złagodzenie poważnych 
negatywnych skutków społeczno-
gospodarczych pandemii;

Or. en

Poprawka 27
Markéta Gregorová
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. domaga się, aby faktyczne władze 
regionu Abchazji i Cchinwali/Osetii 
Południowej bezzwłocznie ponownie 
otworzyły zamknięte przejścia graniczne, 
zaprzestały prób uniemożliwienia pracy 
EUMM i ograniczenia jej mandatu oraz 
prób ograniczania swobody 
przemieszczania się w tych regionach; 
wzywa do natychmiastowego zakończenia 
narastającego procesu borderyzacji 
wzdłuż linii podziału między regionem 
Cchinwali/Osetią Południową a 
terytorium kontrolowanym przez Tbilisi i 
zwraca się do wysokiego 
przedstawiciela / wiceprzewodniczącego 
Komisji i państw członkowskich UE o 
potępienie tego procesu;
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Or. en

Poprawka 28
Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Kosma Złotowski, Jacek Saryusz-Wolski, Charlie 
Weimers

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. zwraca się do Komisji i ESDZ, by 
utrzymały wysoki priorytet pokojowego 
rozwiązania konfliktu rosyjsko-
gruzińskiego ich programie działań, w 
tym w kontaktach z Rosją, oraz by 
zwiększyły wysiłki na rzecz wsparcia 
wdrażania przez Rosję porozumienia o 
zawieszeniu broni z 12 sierpnia 2008 r., w 
którym pośredniczyła UE; w związku z 
tym wzywa ESDZ do przeprowadzenia 
bezstronnej i dokładnej oceny wszystkich 
istotnych części tego porozumienia oraz 
przedstawienia jasnych informacji, które z 
nich jeszcze nie zostały wypełnione przez 
Federację Rosyjską;

Or. en

Poprawka 29
Urmas Paet, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Klemen Grošelj

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. potępia wciąż trwającą nielegalną 
„borderyzację” na okupowanym przez 
Rosję gruzińskim terytorium Osetii 
Południowej i podkreśla, że te stanowiące 
naruszenie prawa międzynarodowego 
działania muszą zostać powstrzymane;

Or. en
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Poprawka 30
Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Kosma Złotowski, Jacek Saryusz-Wolski, Charlie 
Weimers

Projekt rezolucji
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2b. podkreśla potrzebę wdrożenia 
skutecznych środków w celu skutecznego 
ścigania i zwalczania zagranicznej 
dezinformacji i propagandy, które 
osłabiają instytucje gruzińskie i propagują 
antyzachodnie narracje, a także 
polaryzację w społeczeństwie; zachęca 
rząd gruziński do wdrożenia dobrych 
praktyk i rozwiązań UE, takich jak „Plan 
działania na rzecz zwalczania 
dezinformacji” i „Kodeks dobrych praktyk 
UE dotyczący dezinformacji”, we 
współpracy z unijnymi instytucjami;

Or. en

Poprawka 31
Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Kosma Złotowski, Jacek Saryusz-Wolski, Charlie 
Weimers

Projekt rezolucji
Ustęp 2 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2c. wyraża uznanie dla wysiłków 
pracowników gruzińskiej służby zdrowia, 
rządu i innych osób zaangażowanych w 
walkę z koronawirusem; uznaje istotny 
wkład laboratorium biomedycznego 
im. Lugara z siedzibą w Tbilisi, które jest 
finansowane przez rząd USA i od 
momentu otwarcia jest celem rosyjskich 
kampanii dezinformacyjnych i teorii 
spiskowych;

Or. en
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Poprawka 32
Markéta Gregorová
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
od marca 2017 r. obywatele Gruzji 
dokonali 900 000 bezwizowych wizyt w 
państwach strefy Schengen i w państwach 
stowarzyszonych w ramach Schengen; jest 
zaniepokojony rosnącą liczbą 
nieuzasadnionych wniosków azylowych 
składanych przez obywateli gruzińskich; 
wzywa wszystkie państwa członkowskie, 
które jeszcze tego nie uczyniły, do uznania 
Gruzji za bezpieczny kraj pochodzenia w 
celu przyspieszenia rozpatrywania takich 
wniosków; podkreśla znaczenie ciągłego 
wdrażania przez Gruzję kryteriów 
liberalizacji reżimu wizowego;

3. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
od marca 2017 r. obywatele Gruzji 
dokonali 900 000 bezwizowych wizyt w 
państwach strefy Schengen i w państwach 
stowarzyszonych w ramach Schengen; 
podkreśla znaczenie ciągłego wdrażania 
przez Gruzję kryteriów liberalizacji reżimu 
wizowego;

Or. en

Poprawka 33
Dietmar Köster

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
od marca 2017 r. obywatele Gruzji 
dokonali 900 000 bezwizowych wizyt w 
państwach strefy Schengen i w państwach 
stowarzyszonych w ramach Schengen; jest 
zaniepokojony rosnącą liczbą 
nieuzasadnionych wniosków azylowych 
składanych przez obywateli gruzińskich; 
wzywa wszystkie państwa członkowskie, 
które jeszcze tego nie uczyniły, do uznania 
Gruzji za bezpieczny kraj pochodzenia w 
celu przyspieszenia rozpatrywania takich 
wniosków; podkreśla znaczenie ciągłego 
wdrażania przez Gruzję kryteriów 

3. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
od marca 2017 r. obywatele Gruzji 
dokonali 900 000 bezwizowych wizyt w 
państwach strefy Schengen i w państwach 
stowarzyszonych w ramach Schengen; 
podkreśla znaczenie ciągłego wdrażania 
przez Gruzję kryteriów liberalizacji reżimu 
wizowego;
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liberalizacji reżimu wizowego;

Or. en

Poprawka 34
Sandra Kalniete

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
od marca 2017 r. obywatele Gruzji 
dokonali 900 000 bezwizowych wizyt w 
państwach strefy Schengen i w państwach 
stowarzyszonych w ramach Schengen; jest 
zaniepokojony rosnącą liczbą 
nieuzasadnionych wniosków azylowych 
składanych przez obywateli gruzińskich; 
wzywa wszystkie państwa członkowskie, 
które jeszcze tego nie uczyniły, do uznania 
Gruzji za bezpieczny kraj pochodzenia w 
celu przyspieszenia rozpatrywania takich 
wniosków; podkreśla znaczenie ciągłego 
wdrażania przez Gruzję kryteriów 
liberalizacji reżimu wizowego;

3. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
od marca 2017 r. obywatele Gruzji 
dokonali 900 000 bezwizowych wizyt w 
państwach strefy Schengen i w państwach 
stowarzyszonych w ramach Schengen; jest 
zaniepokojony rosnącą liczbą 
nieuzasadnionych wniosków azylowych 
składanych przez obywateli gruzińskich; 
wzywa wszystkie państwa członkowskie, 
które jeszcze tego nie uczyniły, do uznania 
Gruzji za bezpieczny kraj pochodzenia w 
celu przyspieszenia rozpatrywania takich 
wniosków; podkreśla znaczenie ciągłego 
wdrażania przez Gruzję kryteriów 
liberalizacji reżimu wizowego; ponownie 
potwierdza gotowość UE i jej państw 
członkowskich do dalszej współpracy z 
władzami gruzińskimi;

Or. en

Poprawka 35
David Lega

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
od marca 2017 r. obywatele Gruzji 
dokonali 900 000 bezwizowych wizyt w 
państwach strefy Schengen i w państwach 
stowarzyszonych w ramach Schengen; jest 
zaniepokojony rosnącą liczbą 
nieuzasadnionych wniosków azylowych 

3. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
od marca 2017 r. obywatele Gruzji 
dokonali 900 000 bezwizowych wizyt w 
państwach strefy Schengen i w państwach 
stowarzyszonych w ramach Schengen; w 
tym kontekście podkreśla znaczenie 
pogłębienia współpracy między organami 
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składanych przez obywateli gruzińskich; 
wzywa wszystkie państwa członkowskie, 
które jeszcze tego nie uczyniły, do uznania 
Gruzji za bezpieczny kraj pochodzenia w 
celu przyspieszenia rozpatrywania takich 
wniosków; podkreśla znaczenie ciągłego 
wdrażania przez Gruzję kryteriów 
liberalizacji reżimu wizowego;

wymiaru sprawiedliwości i organami 
ścigania Gruzji i państw członkowskich 
UE w celu ograniczenia przestępczości 
transgranicznej; jest zaniepokojony 
rosnącą liczbą nieuzasadnionych wniosków 
azylowych składanych przez obywateli 
gruzińskich;

Or. en

Poprawka 36
Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Kosma Złotowski, Jacek Saryusz-Wolski

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
od marca 2017 r. obywatele Gruzji 
dokonali 900 000 bezwizowych wizyt w 
państwach strefy Schengen i w państwach 
stowarzyszonych w ramach Schengen; jest 
zaniepokojony rosnącą liczbą 
nieuzasadnionych wniosków azylowych 
składanych przez obywateli gruzińskich; 
wzywa wszystkie państwa członkowskie, 
które jeszcze tego nie uczyniły, do uznania 
Gruzji za bezpieczny kraj pochodzenia w 
celu przyspieszenia rozpatrywania takich 
wniosków; podkreśla znaczenie ciągłego 
wdrażania przez Gruzję kryteriów 
liberalizacji reżimu wizowego;

3. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
od marca 2017 r. obywatele Gruzji 
dokonali 900 000 bezwizowych wizyt w 
państwach strefy Schengen i w państwach 
stowarzyszonych w ramach Schengen; 
wzywa wszystkie państwa członkowskie, 
które jeszcze tego nie uczyniły, do uznania 
Gruzji za bezpieczny kraj pochodzenia w 
celu przyspieszenia rozpatrywania takich 
wniosków; podkreśla znaczenie ciągłego 
wdrażania przez Gruzję kryteriów 
liberalizacji reżimu wizowego; zauważa 
jednak rosnącą liczbą nieuzasadnionych 
wniosków azylowych składanych przez 
obywateli gruzińskich;

Or. en

Poprawka 37
Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Kosma Złotowski, Jacek Saryusz-Wolski

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. podkreśla rolę Gruzji jako 
wiarygodnego partnera Unii Europejskiej 
i znaczącego uczestnika misji i operacji w 
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ramach WPBiO oraz NATO; wzywa Radę 
i ESDZ, by w dalszym stopniu angażowały 
się wraz z Gruzją w dziedzinie WPBiO, w 
szczególności biorąc pod uwagę 
zainteresowanie Gruzji omówieniem 
możliwości jej udziału w projektach 
PESCO, a także rozwijaniem współpracy z 
odpowiednimi agencjami UE, gdy leży to 
we wspólnym interesie zarówno UE, jak i 
Gruzji.

Or. en

Poprawka 38
Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Dragoş Tudorache, Javier Nart, 
Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Bart Groothuis, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Klemen Grošelj

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. z zadowoleniem przyjmuje 
zacieśnienie międzynarodowej współpracy 
organów ścigania między Gruzją a 
Europolem i zwraca uwagę na znaczenie 
ciągłych wysiłków na rzecz zwalczania 
poważnej i zorganizowanej 
transgranicznej działalności przestępczej, 
w szczególności handlu ludźmi i przemytu 
narkotyków;

Or. en

Poprawka 39
Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Kosma Złotowski, Jacek Saryusz-Wolski, Charlie 
Weimers

Projekt rezolucji
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3b. potępia hybrydowe działania 
wojenne Rosji przeciwko Gruzji i częste 
próby wykorzystania Gruzji jako poligonu 
doświadczalnego dla jej działań 
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dezinformacyjnych, a także jej zdolności 
do szkodliwych działań cybernetycznych, 
niedawno ujawnionych w wyniku 
masowego ataku cybernetycznego na 
gruzińską infrastrukturę w październiku 
2019 roku; wzywa Radę i ESDZ do 
zacieśnienia współpracy z Gruzją w 
dziedzinie bezpieczeństwa 
cybernetycznego, co leży we wspólnym 
interesie;

Or. en

Poprawka 40
Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Dragoş Tudorache, Javier Nart, 
María Soraya Rodríguez Ramos, Klemen Grošelj

Projekt rezolucji
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3b. z zadowoleniem przyjmuje 
działania podjęte przez władze, instytucje i 
społeczeństwo obywatelskie Gruzji w celu 
spłaszczenia krzywej zachorowań i 
opanowania skutków kryzysu wywołanego 
pandemią COVID-19; zachęca do 
dalszych inwestycji w poprawę jakości 
opieki i ograniczenie nierówności w 
systemie opieki zdrowotnej;

Or. en

Poprawka 41
Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Dragoş Tudorache, Javier Nart, 
María Soraya Rodríguez Ramos, Klemen Grošelj

Projekt rezolucji
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3c. zachęca władze gruzińskie, by 
wykazały się przywództwem we wspieraniu 
stosunków sąsiedzkich i współpracy 
między krajami Kaukazu Południowego, i 
popiera takie wysiłki;
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Or. en

Poprawka 42
Andrzej Halicki

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wyraża uznanie dla władz Gruzji 
za zakończenie procesu reform 
konstytucyjnych oraz dla największych 
partii politycznych za podpisanie 
protokołu ustaleń z dnia 8 marca 2020 r., 
określającego główne elementy systemu 
wyborczego obowiązującego podczas 
zbliżających się wyborów 
parlamentarnych; wzywa wszystkie partie, 
by zadbały o jak najszybsze wprowadzenie 
tego porozumienia do prawodawstwa i o 
jego pełne wdrożenie;

skreśla się

Or. en

Poprawka 43
Raphaël Glucksmann

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wyraża uznanie dla władz Gruzji za 
zakończenie procesu reform 
konstytucyjnych oraz dla największych 
partii politycznych za podpisanie protokołu 
ustaleń z dnia 8 marca 2020 r., 
określającego główne elementy systemu 
wyborczego obowiązującego podczas 
zbliżających się wyborów 
parlamentarnych; wzywa wszystkie partie, 
by zadbały o jak najszybsze wprowadzenie 
tego porozumienia do prawodawstwa i o 
jego pełne wdrożenie;

4. wyraża uznanie dla władz Gruzji za 
zakończenie procesu reform 
konstytucyjnych oraz dla największych 
partii politycznych za podpisanie protokołu 
ustaleń z dnia 8 marca 2020 r., 
określającego główne elementy systemu 
wyborczego obowiązującego podczas 
zbliżających się wyborów 
parlamentarnych; z zadowoleniem 
przyjmuje niedawne uwolnienie dwóch 
przywódców opozycji jako pierwszy krok w 
kierunku pełnego wdrożenia protokołu 
ustaleń, ale ubolewa, że nie uwolniono 
wszystkich więźniów politycznych; wzywa 
wszystkie partie, by zadbały o jak 
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najszybsze wprowadzenie dwóch części 
tego porozumienia do prawodawstwa i o 
ich pełne wdrożenie, mianowicie części 
skoncentrowanej na reformie systemu 
wyborczego oraz części mającej na celu 
rozwiązanie kwestii politycznej ingerencji 
w system sądowniczy, aby zagwarantować 
niezależność i bezstronność sądownictwa;

Or. en

Poprawka 44
Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wyraża uznanie dla władz Gruzji za 
zakończenie procesu reform 
konstytucyjnych oraz dla największych 
partii politycznych za podpisanie protokołu 
ustaleń z dnia 8 marca 2020 r., 
określającego główne elementy systemu 
wyborczego obowiązującego podczas 
zbliżających się wyborów 
parlamentarnych; wzywa wszystkie partie, 
by zadbały o jak najszybsze wprowadzenie 
tego porozumienia do prawodawstwa i o 
jego pełne wdrożenie;

4. wyraża uznanie dla władz Gruzji za 
zakończenie procesu reform 
konstytucyjnych oraz dla największych 
partii politycznych za podpisanie protokołu 
ustaleń z dnia 8 marca 2020 r., 
określającego główne elementy systemu 
wyborczego obowiązującego podczas 
zbliżających się wyborów 
parlamentarnych; przypomina, że 
porozumienie ma na celu wprowadzenie 
systemu wyborczego opartego na 120 
mandatach proporcjonalnych i 30 
mandatach większościowych, co stanowi 
sprawiedliwy układ okręgów wyborczych 
zgodnie z zaleceniami Komisji Weneckiej; 
z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
rozpatrzenie zmian w kodeksie wyborczym 
przez parlament Gruzji nastąpi po 
zniesieniu stanu wyjątkowego; w związku 
z tym wzywa wszystkie partie, by zadbały 
o jak najszybsze wprowadzenie tego 
porozumienia do prawodawstwa i o jego 
pełne wdrożenie;

Or. en

Poprawka 45
Markéta Gregorová
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wyraża uznanie dla władz Gruzji za 
zakończenie procesu reform 
konstytucyjnych oraz dla największych 
partii politycznych za podpisanie protokołu 
ustaleń z dnia 8 marca 2020 r., 
określającego główne elementy systemu 
wyborczego obowiązującego podczas 
zbliżających się wyborów 
parlamentarnych; wzywa wszystkie partie, 
by zadbały o jak najszybsze wprowadzenie 
tego porozumienia do prawodawstwa i o 
jego pełne wdrożenie;

4. wyraża uznanie dla władz Gruzji za 
zakończenie procesu reform 
konstytucyjnych oraz dla największych 
partii politycznych za podpisanie protokołu 
ustaleń z dnia 8 marca 2020 r., 
określającego główne elementy systemu 
wyborczego obowiązującego podczas 
zbliżających się wyborów 
parlamentarnych; wzywa wszystkie partie, 
by zadbały o jak najszybsze wprowadzenie 
tego porozumienia do prawodawstwa i o 
jego pełne wdrożenie; z zadowoleniem 
przyjmuje wynik dialogu 
międzypartyjnego jako wyraźną oznakę 
chęci znalezienia wspólnego rozwiązania, 
podkreśla jednak znaczenie dalszej 
odbudowy zaufania między partiami 
politycznymi, aby zapewnić sprawne i 
pokojowe wybory parlamentarne w 
2020 r., które staną się podstawą stabilnej 
sytuacji politycznej w Gruzji w 
nadchodzących latach;

Or. en

Poprawka 46
Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Kosma Złotowski, Jacek Saryusz-Wolski

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wyraża uznanie dla władz Gruzji za 
zakończenie procesu reform 
konstytucyjnych oraz dla największych 
partii politycznych za podpisanie protokołu 
ustaleń z dnia 8 marca 2020 r., 
określającego główne elementy systemu 
wyborczego obowiązującego podczas 
zbliżających się wyborów 
parlamentarnych; wzywa wszystkie partie, 
by zadbały o jak najszybsze wprowadzenie 

4. wyraża uznanie dla największych 
partii politycznych za podpisanie protokołu 
ustaleń z dnia 8 marca 2020 r., 
określającego główne elementy systemu 
wyborczego obowiązującego podczas 
zbliżających się wyborów parlamentarnych 
i eliminującego ingerencję polityczną w 
system wymiaru sprawiedliwości; 
przyjmuje z zadowoleniem ułaskawienie 
Gigiego Uguławy i Irakliego 
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tego porozumienia do prawodawstwa i o 
jego pełne wdrożenie;

Okruaszwilego przez prezydent Gruzji 
jako ważny krok w kierunku pełnego 
wdrożenia protokołu ustaleń; oczekuje na 
uzgodnione zmiany w systemie wyborczym 
po powrocie gruzińskiego parlamentu do 
pracy w najbliższych tygodniach, a także 
na uwolnienie zatrzymanego w listopadzie 
Giorgiego Ruruy, właściciela mediów;

Or. en

Poprawka 47
Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Sandra Kalniete, Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wyraża uznanie dla władz Gruzji za 
zakończenie procesu reform 
konstytucyjnych oraz dla największych 
partii politycznych za podpisanie protokołu 
ustaleń z dnia 8 marca 2020 r., 
określającego główne elementy systemu 
wyborczego obowiązującego podczas 
zbliżających się wyborów 
parlamentarnych; wzywa wszystkie partie, 
by zadbały o jak najszybsze wprowadzenie 
tego porozumienia do prawodawstwa i o 
jego pełne wdrożenie;

4. wyraża uznanie dla władz Gruzji za 
zakończenie procesu reform 
konstytucyjnych oraz dla największych 
partii politycznych za podpisanie protokołu 
ustaleń i wspólnego oświadczenia z dnia 8 
marca 2020 r., określającego główne 
elementy systemu wyborczego 
obowiązującego podczas zbliżających się 
wyborów parlamentarnych oraz 
stwierdzającego konieczność rozwiązania 
problemu działań, które mogą być 
postrzegane jako niewłaściwe 
upolitycznienie gruzińskiego procesu 
sądowego; wzywa wszystkie partie, by 
zadbały o jak najszybsze wprowadzenie 
tego porozumienia do prawodawstwa i 
całkowite porzucenie praktyk 
upolitycznienia procesów sądowych oraz o 
pełne wdrożenie porozumienia co do litery 
i ducha;

Or. en

Poprawka 48
Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Dragoş Tudorache, Javier Nart, 
Malik Azmani, Bart Groothuis, María Soraya Rodríguez Ramos, Klemen Grošelj

Projekt rezolucji
Ustęp 4
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Projekt rezolucji Poprawka

4. wyraża uznanie dla władz Gruzji za 
zakończenie procesu reform 
konstytucyjnych oraz dla największych 
partii politycznych za podpisanie protokołu 
ustaleń z dnia 8 marca 2020 r., 
określającego główne elementy systemu 
wyborczego obowiązującego podczas 
zbliżających się wyborów 
parlamentarnych; wzywa wszystkie partie, 
by zadbały o jak najszybsze wprowadzenie 
tego porozumienia do prawodawstwa i o 
jego pełne wdrożenie;

4. wyraża uznanie dla wysiłków 
podejmowanych przez główne gruzińskie 
partie polityczne na rzecz zakończenia 
procesu reform konstytucyjnych, w 
szczególności za podpisanie protokołu 
ustaleń z dnia 8 marca 2020 r., 
określającego główne elementy systemu 
wyborczego obowiązującego podczas 
wyborów parlamentarnych w październiku 
2020 r.; wyraża jednak głębokie 
zaniepokojenie próbami uniknięcia przez 
stronę rządzącą pełnego wdrożenia 
porozumienia, z zadowoleniem przyjmuje 
wkład wniesiony przez prezydent Gruzji w 
zapewnienie jego stosowania w formie 
niepodzielonej i wzywa wszystkie partie, 
by zadbały o jak najszybsze wprowadzenie 
tego porozumienia do prawodawstwa i o 
jego pełne wdrożenie;

Or. en

Poprawka 49
Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wyraża uznanie dla władz Gruzji za 
zakończenie procesu reform 
konstytucyjnych oraz dla największych 
partii politycznych za podpisanie protokołu 
ustaleń z dnia 8 marca 2020 r., 
określającego główne elementy systemu 
wyborczego obowiązującego podczas 
zbliżających się wyborów 
parlamentarnych; wzywa wszystkie partie, 
by zadbały o jak najszybsze wprowadzenie 
tego porozumienia do prawodawstwa i o 
jego pełne wdrożenie;

4. wyraża uznanie dla władz Gruzji za 
zakończenie procesu reform 
konstytucyjnych oraz dla największych 
partii politycznych za podpisanie protokołu 
ustaleń z dnia 8 marca 2020 r., 
określającego główne elementy systemu 
wyborczego obowiązującego podczas 
zbliżających się wolnych, uczciwych i 
przejrzystych wyborów parlamentarnych; 
wzywa wszystkie partie, by zadbały o jak 
najszybsze wprowadzenie tego 
porozumienia do prawodawstwa i o jego 
pełne wdrożenie; wzywa wszystkie partie 
polityczne, by skorzystały z okazji i 
rozpoczęły międzypartyjny dialog 
wspomagany przez UE, USA i Radę 
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Europy;
Or. en

Poprawka 50
Urmas Paet, Nathalie Loiseau, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wyraża uznanie dla władz Gruzji za 
zakończenie procesu reform 
konstytucyjnych oraz dla największych 
partii politycznych za podpisanie 
protokołu ustaleń z dnia 8 marca 2020 r., 
określającego główne elementy systemu 
wyborczego obowiązującego podczas 
zbliżających się wyborów 
parlamentarnych; wzywa wszystkie partie, 
by zadbały o jak najszybsze wprowadzenie 
tego porozumienia do prawodawstwa i o 
jego pełne wdrożenie;

4. z zadowoleniem przyjmuje 
ułaskawienie przez prezydent Gruzji 
sekretarza generalnego partii Europejska 
Gruzja, Gigiego Uguławy, jako ważny 
krok w kierunku pełnego wdrożenia 
wynegocjowanego na szczeblu 
międzynarodowym porozumienia między 
rządem gruzińskim a opozycją z dnia 8 
marca 2020 r., obejmującego określenie 
głównych elementów systemu wyborczego 
obowiązującego podczas zbliżających się 
wyborów parlamentarnych oraz 
wyeliminowanie ingerencji politycznej w 
system wymiaru sprawiedliwości; wzywa 
wszystkie partie, by zadbały o jak 
najszybsze wprowadzenie tego 
porozumienia do prawodawstwa i o jego 
pełne wdrożenie;

Or. en

Poprawka 51
Sven Mikser, Raphaël Glucksmann, Nacho Sánchez Amor

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wyraża uznanie dla władz Gruzji za 
zakończenie procesu reform 
konstytucyjnych oraz dla największych 
partii politycznych za podpisanie protokołu 
ustaleń z dnia 8 marca 2020 r., 
określającego główne elementy systemu 
wyborczego obowiązującego podczas 

4. wyraża uznanie dla wszystkich 
największych partii politycznych za 
podpisanie protokołu ustaleń i wspólnego 
oświadczenia z dnia 8 marca 2020 r., 
określającego główne elementy systemu 
wyborczego i umożliwiającego jego 
obowiązywanie podczas zbliżających się 
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zbliżających się wyborów 
parlamentarnych; wzywa wszystkie partie, 
by zadbały o jak najszybsze wprowadzenie 
tego porozumienia do prawodawstwa i o 
jego pełne wdrożenie;

wyborów parlamentarnych; wzywa 
wszystkie partie, by przestrzegały zarówno 
litery, jak i ducha porozumienia, by w 
pełni wdrożyły wszystkie jego aspekty oraz 
by zadbały o jak najszybsze wprowadzenie 
wszystkich elementów reformy wyborczej 
do konstytucji i prawodawstwa;

Or. en

Poprawka 52
Andrzej Halicki

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. z zadowoleniem przyjmuje 
ułaskawienie przez prezydent Gruzji 
Gigiego Uguławy i Irakliego 
Okruaszwilego jako ważny krok w 
kierunku pełnego wdrożenia 
wynegocjowanego na szczeblu 
międzynarodowym porozumienia między 
rządem gruzińskim a opozycją z dnia 8 
marca 2020 r., obejmującego określenie 
głównych elementów systemu wyborczego 
obowiązującego podczas zbliżających się 
wyborów parlamentarnych oraz 
wyeliminowanie ingerencji politycznej w 
system wymiaru sprawiedliwości; oczekuje 
na uzgodnione zmiany w systemie 
wyborczym po powrocie gruzińskiego 
parlamentu do pracy w najbliższych 
tygodniach, a także na zwolnienie z 
więzienia Giorgiego Ruruy, jak 
uzgodniono w porozumieniu z dnia 8 
marca 2020 r.;

Or. en

Poprawka 53
Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Kosma Złotowski, Jacek Saryusz-Wolski

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

4a. po osiągnięciu porozumienia przez 
partie polityczne w dniu 8 marca wyraża 
większą nadzieję na normalizację klimatu 
politycznego w okresie poprzedzającym 
wybory oraz na to, że kampania będzie 
wolna od przemocy i nadużywania 
wymiaru sprawiedliwości do celów 
politycznych; podkreśla jednak, że 
wszelkie dalsze nadużycia zasobów 
administracyjnych i akty przemocy wobec 
przywódców legalnej opozycji mogą 
prowadzić do sankcji personalnych wobec 
sprawców tych aktów i urzędników 
odpowiedzialnych za podżeganie do nich;

Or. en

Poprawka 54
Markéta Gregorová
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. podkreśla kluczową rolę, jaką w 
nadzorze demokratycznym odgrywają 
organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie UE do udzielenia 
społeczeństwu obywatelskiemu przed 
wyborami parlamentarnymi w Gruzji w 
październiku 2020 r. wsparcia 
politycznego, technicznego i finansowego, 
szczególnie grupom obserwatorów 
wyborów i niezależnym działaczom;

Or. en

Poprawka 55
Urmas Paet, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

4a. podkreśla, że wybory 
parlamentarne w 2020 r. muszą być wolne 
i uczciwe;

Or. en

Poprawka 56
Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Dragoş Tudorache, Javier Nart, 
Malik Azmani, Bart Groothuis, María Soraya Rodríguez Ramos, Klemen Grošelj

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. zwraca uwagę, że nadchodzące 
wybory parlamentarne będą miały 
decydujące znaczenie dla potwierdzenia 
demokratycznej legitymacji Gruzji;

Or. en

Poprawka 57
Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Sandra Kalniete, Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa władze Gruzji do szybkiego 
i pełnego wdrożenia zaleceń 
OBWE/ODIHR oraz do przeglądu 
odpowiednich przepisów w celu usunięcia 
stwierdzonych niedociągnięć;

5. wzywa władze Gruzji do szybkiego 
i pełnego wdrożenia zaleceń 
OBWE/ODIHR oraz do przeglądu 
odpowiednich przepisów w celu usunięcia 
stwierdzonych niedociągnięć; przypomina 
ocenę ostatnich bezpośrednich wyborów 
prezydenckich, które odbyły się w 
październiku i listopadzie 2018 r., 
dokonaną przez międzynarodową misję 
obserwacji wyborów działającą pod 
kierownictwem OBWE/ODIHR; z 
zaniepokojeniem zwraca uwagę na 
negatywny charakter kampanii i 
stosowanie ostrej retoryki po obu 
stronach; podkreśla, że proces został 
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zaburzony przez nieuczciwą przewagę 
strony rządowej, stosowanie brutalnej 
retoryki i bezkarność przemocy wobec 
opozycji; odnotowuje przypadki 
nadużywania zasobów administracyjnych, 
wywierania bezprawnej presji na 
wyborców i zastraszania, kupowania 
głosów oraz ogłoszenie masowej redukcji 
zadłużenia oferowanej przez prywatną 
instytucję powiązaną z przewodniczącym 
partii rządzącej; zauważa, że druga tura 
wyborów przebiegała w sposób 
prawidłowy, otwarcie, głosowanie i 
liczenie głosów zostały ocenione 
pozytywnie, lecz zaobserwowane śledzenie 
wyborców wzmogło obawy o potencjalne 
zastraszanie; wzywa wszystkie 
zainteresowane strony do pełnego 
zastosowania się do zaleceń 
OBWE/ODIHR;

Or. en

Poprawka 58
Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Dragoş Tudorache, Javier Nart, 
Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Bart Groothuis, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Klemen Grošelj

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa władze Gruzji do szybkiego 
i pełnego wdrożenia zaleceń 
OBWE/ODIHR oraz do przeglądu 
odpowiednich przepisów w celu usunięcia 
stwierdzonych niedociągnięć;

5. wzywa władze Gruzji do szybkiego 
i pełnego wdrożenia zaleceń 
OBWE/ODIHR oraz do przeglądu 
odpowiednich przepisów w celu usunięcia 
stwierdzonych niedociągnięć; wzywa do 
zapewnienia, by usunięto obawy 
wymienione w sprawozdaniach 
OBWE/ODIHR i innych sprawozdaniach 
z obserwacji legalnych wyborów, 
dotyczące w szczególności 
wykorzystywania środków publicznych do 
prowadzenia kampanii politycznych, 
bezkarności przemocy, kupowania głosów, 
a także możliwości „głosowania wolnego 
od nacisków i obawy przed zemstą” przez 
wyborców, zwłaszcza urzędników służby 
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cywilnej;
Or. en

Poprawka 59
Andrzej Halicki

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa władze Gruzji do szybkiego 
i pełnego wdrożenia zaleceń 
OBWE/ODIHR oraz do przeglądu 
odpowiednich przepisów w celu usunięcia 
stwierdzonych niedociągnięć;

5. wzywa władze Gruzji do szybkiego 
i pełnego wdrożenia zaleceń 
OBWE/ODIHR oraz do przeglądu 
odpowiednich przepisów w celu usunięcia 
stwierdzonych niedociągnięć, a także do 
zapewnienia, by usunięto obawy 
wymienione w sprawozdaniach 
OBWE/ODIHR i innych sprawozdaniach 
z obserwacji legalnych wyborów, 
dotyczące w szczególności bezkarności 
przemocy, kupowania głosów, a także 
możliwości „głosowania wolnego od 
nacisków i obawy przed zemstą” przez 
wyborców, zwłaszcza urzędników służby 
cywilnej;

Or. en

Poprawka 60
Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Kosma Złotowski, Jacek Saryusz-Wolski

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa władze Gruzji do szybkiego 
i pełnego wdrożenia zaleceń 
OBWE/ODIHR oraz do przeglądu 
odpowiednich przepisów w celu usunięcia 
stwierdzonych niedociągnięć;

5. wzywa władze Gruzji do szybkiego 
i pełnego wdrożenia zaleceń 
OBWE/ODIHR oraz do przeglądu 
odpowiednich przepisów w celu usunięcia 
stwierdzonych niedociągnięć i obaw 
wymienionych w sprawozdaniach 
OBWE/ODIHR i innych sprawozdaniach 
z obserwacji legalnych wyborów, 
dotyczących w szczególności bezkarności 
przemocy, kupowania głosów, a także 
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możliwości „głosowania wolnego od 
nacisków i obawy przed zemstą” przez 
wyborców, zwłaszcza urzędników służby 
cywilnej;

Or. en

Poprawka 61
Markéta Gregorová
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa władze Gruzji do szybkiego 
i pełnego wdrożenia zaleceń 
OBWE/ODIHR oraz do przeglądu 
odpowiednich przepisów w celu usunięcia 
stwierdzonych niedociągnięć;

5. wzywa władze Gruzji do szybkiego 
i pełnego wdrożenia zaleceń 
OBWE/ODIHR oraz do przeglądu 
odpowiednich przepisów w celu usunięcia 
stwierdzonych niedociągnięć, w tym do 
rozwiązania problemów nadużywania 
zasobów administracyjnych, finansowania 
kampanii, rozpowszechniania mowy 
nienawiści i ksenofobii, reprezentacji 
opozycji w administracji wyborczej oraz 
wywierania presji na wyborców;

Or. en

Poprawka 62
Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa władze Gruzji do szybkiego 
i pełnego wdrożenia zaleceń 
OBWE/ODIHR oraz do przeglądu 
odpowiednich przepisów w celu usunięcia 
stwierdzonych niedociągnięć;

5. wzywa władze Gruzji do szybkiego 
i pełnego wdrożenia zaleceń 
OBWE/ODIHR oraz do przeglądu 
odpowiednich przepisów w celu usunięcia 
stwierdzonych niedociągnięć, w tym w 
zakresie zatrzymania nadużyć zasobów 
administracyjnych, finansowania 
kampanii, prowadzenia kampanii 
negatywnej, reprezentacji opozycji w 
administracji wyborczej oraz wywierania 
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presji na wyborców;

Or. en

Poprawka 63
Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa władze Gruzji do szybkiego 
i pełnego wdrożenia zaleceń 
OBWE/ODIHR oraz do przeglądu 
odpowiednich przepisów w celu usunięcia 
stwierdzonych niedociągnięć;

5. zachęca władze Gruzji do 
szybkiego i pełnego wdrożenia zaleceń 
OBWE/ODIHR oraz do przeglądu 
odpowiednich przepisów w celu usunięcia 
stwierdzonych niedociągnięć;

Or. en

Poprawka 64
Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. wzywa władze Gruzji do 
zapewnienia demokratycznego przebiegu 
zbliżających się wyborów 
parlamentarnych w 2020 r. zgodnie z 
międzynarodowymi standardami i 
zobowiązaniami OBWE; wyraża nadzieję, 
że kampania przedwyborcza będzie 
prowadzona w konkurencyjnych i 
sprawiedliwych warunkach, jednakowych 
dla wszystkich politycznych rywali, a 
okres poprzedzający wybory będzie wolny 
od nadużywania zasobów państwowych, 
kupowania głosów, zastraszania 
wyborców i przemocy; zachęca władze, by 
zabezpieczyły i zagwarantowały pracę 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego 
i obserwatorów wyborów, a także by 
chroniły uczciwość środowiska 
informacyjnego przed wyborami;

Or. en
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Poprawka 65
Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Dragoş Tudorache, Javier Nart, 
María Soraya Rodríguez Ramos, Klemen Grošelj

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. zachęca władze gruzińskie i 
administrację wyborczą Gruzji do 
zapewnienia bezpiecznych warunków na 
czas wyborów parlamentarnych w 
październiku 2020 r. przez zapewnienie 
personelowi wyborczemu środków 
ochrony osobistej, dostosowanie urządzeń 
do głosowania tak, aby gwarantowały 
zdrowie i bezpieczeństwo obywateli 
uczestniczących w wyborach, oraz 
zapewnienie niezakłóconej pracy 
obserwatorów wyborów;

Or. en

Poprawka 66
Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Sandra Kalniete, Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla znaczenie wolności 
mediów, która powinna obejmować równy 
dostęp wszystkich partii politycznych do 
mediów podczas zbliżającej się kampanii 
wyborczej, pluralistyczne i 
niedyskryminujące przedstawianie 
poglądów politycznych w programach 
przez nadawców publicznych i 
prywatnych, jasne przepisy regulujące 
darmową i płatną reklamę oraz większą 
przejrzystość dzięki lepszemu 
monitorowaniu mediów;

6. podkreśla znaczenie wolności 
mediów, która powinna obejmować równy 
dostęp wszystkich partii politycznych do 
mediów podczas zbliżającej się kampanii 
wyborczej, pluralistyczne i 
niedyskryminujące przedstawianie 
poglądów politycznych w programach 
przez nadawców publicznych i 
prywatnych, jasne przepisy regulujące 
darmową i płatną reklamę oraz większą 
przejrzystość dzięki lepszemu 
monitorowaniu mediów; podkreśla 
znaczenie niezależnego i pluralistycznego 
krajobrazu mediów, wolnego od 
ingerencji rządu i innych państw; 
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przyznaje, że krajobraz medialny w Gruzji 
jest dynamiczny i pluralistyczny, ale 
również spolaryzowany; wyraża głębokie 
zaniepokojenie faktem, że krytyczne 
wobec rządu media często stają się 
przedmiotem nacisków w postaci spraw 
sądowych przeciwko założycielom (Nika 
Gwaramia z TV Mtavari), aresztowań 
udziałowców (Giorgi Rurua i TV 
Mtavari), opłat finansowych i związanych 
z podatkami (Awtandil Tsereteli i TV 
Pirveli) oraz zwolnień lub rezygnacji 
krytycznych dziennikarzy i wydawców 
telewizyjnych (nadawca publiczny 
Adżarskiej Republiki Autonomicznej);

Or. en

Poprawka 67
Andrzej Halicki

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla znaczenie wolności 
mediów, która powinna obejmować równy 
dostęp wszystkich partii politycznych do 
mediów podczas zbliżającej się kampanii 
wyborczej, pluralistyczne i 
niedyskryminujące przedstawianie 
poglądów politycznych w programach 
przez nadawców publicznych i 
prywatnych, jasne przepisy regulujące 
darmową i płatną reklamę oraz większą 
przejrzystość dzięki lepszemu 
monitorowaniu mediów;

6. podkreśla znaczenie wolności 
mediów, która powinna obejmować równy 
dostęp wszystkich partii politycznych do 
mediów podczas zbliżającej się kampanii 
wyborczej, pluralistyczne i 
niedyskryminujące przedstawianie 
poglądów politycznych w programach 
przez nadawców publicznych i 
prywatnych, jasne przepisy regulujące 
darmową i płatną reklamę oraz większą 
przejrzystość dzięki lepszemu 
monitorowaniu mediów; przypomina 
sprawozdanie OBWE/ODIHR z 
obserwacji wyborów w 2018 r., w którym 
stwierdzono, że „krajowy nadawca 
publiczny wykazał się wyraźnym 
uprzedzeniem wobec opozycji i nie 
wypełnił swoich obowiązków w zakresie 
zapewnienia niezależności redakcyjnej, 
uczciwości i bezstronności programów, co 
jest sprzeczne ze standardami 
międzynarodowymi”, oraz wyraża 
nadzieję, że relacja z kampanii w 2020 r. 
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będzie kontrastować z taką oceną; 
ponadto z niepokojem odnotowuje 
oświadczenia Reporterów bez Granic z 
dnia 5 lutego 2020 r. dotyczące 
wywierania nacisku na dziennikarzy 
publicznego nadawcy Adżarskiej 
Republiki Autonomicznej;

Or. en

Poprawka 68
Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Kosma Złotowski, Jacek Saryusz-Wolski

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla znaczenie wolności 
mediów, która powinna obejmować równy 
dostęp wszystkich partii politycznych do 
mediów podczas zbliżającej się kampanii 
wyborczej, pluralistyczne i 
niedyskryminujące przedstawianie 
poglądów politycznych w programach 
przez nadawców publicznych i 
prywatnych, jasne przepisy regulujące 
darmową i płatną reklamę oraz większą 
przejrzystość dzięki lepszemu 
monitorowaniu mediów;

6. podkreśla znaczenie wolności 
mediów, która powinna obejmować równy 
dostęp wszystkich partii politycznych do 
mediów podczas zbliżającej się kampanii 
wyborczej, pluralistyczne i 
niedyskryminujące przedstawianie 
poglądów politycznych w programach 
przez nadawców publicznych i 
prywatnych, jasne przepisy regulujące 
darmową i płatną reklamę oraz większą 
przejrzystość dzięki lepszemu 
monitorowaniu mediów; biorąc pod uwagę 
wcześniejszą krytykę ze strony ODIHR i 
organizacji Reporterzy bez Granic, wzywa 
partię Gruzińskie Marzenie i rząd do 
zapewnienia skutecznej obsługi 
środowiska informacyjnego w okresie 
poprzedzającym wybory w 2020 r. oraz do 
współpracy ze społeczeństwem 
obywatelskim i sektorem prywatnym w 
celu ograniczenia manipulacji 
informacyjnych, w tym kampanii 
dezinformacyjnyych i propagandowych 
skierowanych przeciwko jakiejkolwiek 
grupie politycznej lub krajowi, oraz w celu 
zapobiegania takim działaniom;

Or. en
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Poprawka 69
Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Sandra Kalniete, Miriam Lexmann, Andrzej 
Halicki

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. wzywa rząd Gruzji do zapewnienia 
skutecznej obsługi środowiska 
informacyjnego w okresie poprzedzającym 
wybory w roku 2020; wzywa rząd Gruzji 
do współpracy ze społeczeństwem 
obywatelskim i sektorem prywatnym w 
celu ograniczenia manipulacji 
informacyjnych, w tym kampanii 
dezinformacyjnych i propagandowych 
skierowanych przeciwko jakiejkolwiek 
grupie politycznej lub krajowi przez 
podmioty krajowe lub zagraniczne, oraz w 
celu zapobiegania takim działaniom; 
wzywa platformy mediów 
społecznościowych do podjęcia 
skutecznych działań w celu ochrony 
środowiska informacyjnego i 
zapobiegania naruszaniu integralności 
wyborczej przez nadużycia na portalach 
społecznościowych; wyraża nadzieję, że 
krajowy nadawca publiczny wypełni swój 
obowiązek niezależności redakcyjnej, 
uczciwości i bezstronności w okresie 
poprzedzającym wybory parlamentarne w 
2020 r. i w ich trakcie oraz że zostaną 
odpowiednio uwzględnione obawy 
wyrażone w sprawozdaniu 
OBWE/ODIHR z obserwacji wyborów 
prezydenckich w 2018 r., szczególnie w 
odniesieniu do stronniczości gruzińskiego 
nadawcy publicznego;

Or. en

Poprawka 70
Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Kosma Złotowski, Jacek Saryusz-Wolski

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

6a. przyznaje, że krajobraz medialny w 
Gruzji jest dynamiczny i pluralistyczny, 
ale również spolaryzowany; wyraża 
głębokie zaniepokojenie faktem, że 
krytyczne wobec rządu media często stają 
się przedmiotem nacisków w postaci spraw 
sądowych przeciwko założycielom (Nika 
Gwaramia z TV Mtavari), aresztowań 
udziałowców (Giorgi Rurua i TV 
Mtavari), opłat finansowych i związanych 
z podatkami (Awtandil Tsereteli i TV 
Pirveli) oraz zwolnień lub rezygnacji 
krytycznych dziennikarzy i wydawców 
telewizyjnych (nadawca publiczny 
Adżarskiej Republiki Autonomicznej);

Or. en

Poprawka 71
Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Dragoş Tudorache, Javier Nart, 
Malik Azmani, Bart Groothuis, María Soraya Rodríguez Ramos, Klemen Grošelj

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. zwraca uwagę na znaczenie 
zapewnienia niezależności redakcyjnej i 
pluralizmu opinii u gruzińskiego i 
adżarskiego nadawcy publicznego oraz 
wyeliminowania przypadków 
prześladowań politycznych właścicieli i 
mediów i osób zarządzających mediami w 
celu zapewnienia sprawiedliwego i 
wolnego środowiska dla mediów i 
dziennikarzy, w którym mogliby oni 
wykonywać swoje obowiązki zgodnie z 
przyjętymi międzynarodowymi 
standardami zawodowymi i cieszyć się 
szybkim i równym dostępem do wszystkich 
informacji publicznych;

Or. en
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Poprawka 72
Maria Arena, Dietmar Köster, Isabel Santos

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. przypomina o znaczeniu pełnej i 
stałej współpracy z Międzynarodowym 
Trybunałem Karnym i wzywa rząd Gruzji 
do zapewnienia, by egzekwowana była 
pełna odpowiedzialność równolegle ze 
sprawami prowadzonymi przez 
Międzynarodowy Trybunał Karny;

Or. en

Poprawka 73
Markéta Gregorová
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. podkreśla znaczenie pełnej i stałej 
współpracy z Międzynarodowym 
Trybunałem Karnym i wzywa rząd Gruzji 
do zapewnienia, by egzekwowana była 
pełna odpowiedzialność równolegle ze 
sprawami prowadzonymi przez 
Międzynarodowy Trybunał Karny;

Or. en

Poprawka 74
Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Sandra Kalniete, Miriam Lexmann, Andrzej 
Halicki

Projekt rezolucji
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6b. potwierdza poparcie dla 
dynamicznego społeczeństwa 
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obywatelskiego w Gruzji; wyraża nadzieję, 
że w okresie poprzedzającym wybory w 
2020 r. środowisko niezależnych 
strażników i działaczy będzie wolne od 
wszelkich form zastraszania, ingerencji i 
ataków słownych;

Or. en

Poprawka 75
Raphaël Glucksmann

Projekt rezolucji
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6b. podkreśla, że pogłębienie procesu 
stowarzyszenia i bardziej zaawansowane 
formy współpracy między UE a Gruzją 
mogą zostać osiągnięte jedynie w takim 
stopniu, w jakim przestrzegane są 
podstawowe zasady praworządności i 
demokracji, w tym zasada równowagi 
instytucjonalnej, oraz że w poważnych 
przypadkach proces ten może zostać 
odwrócony;

Or. en

Poprawka 76
Markéta Gregorová
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6b. zachęca rząd Gruzji do 
kontynuowania walki z korupcją i 
zawłaszczaniem państwa, a także do 
wspierania reformy administracji 
publicznej i jej modernizacji, 
decentralizacji i dobrego zarządzania w 
celu zwiększenia dalszej integracji Gruzji 
z UE;

Or. en
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Poprawka 77
Markéta Gregorová
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 6 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6c. wyraża uznanie dla reform 
konstytucyjnych przeprowadzonych w 
2018 r., zachęcając jednocześnie wszystkie 
podmioty polityczne do współpracy i 
utrzymania otwartego dialogu, również ze 
społeczeństwem obywatelskim, w celu 
wzmocnienia instytucji demokratycznych i 
umocnienia praworządności i 
pluralistycznej demokracji w Gruzji;

Or. en

Poprawka 78
Andrzej Halicki

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wyraża zaniepokojenie niedawnymi 
postępowaniami sądowymi przeciwko 
politykom opozycyjnym, które przyczyniły 
się do atmosfery rosnącej nieufności i 
zwiększonych napięć między partią 
rządzącą a opozycją, a także doprowadziły 
do polaryzacji sceny politycznej i 
społeczeństwa; wzywa Gruzję do 
przestrzegania najwyższych standardów 
niezależności sądów i rzetelnego procesu 
sądowego zgodnie z zobowiązaniem 
zawartym w układzie o stowarzyszeniu;

7. wyraża zaniepokojenie niedawnymi 
postępowaniami sądowymi przeciwko 
politykom opozycyjnym, które przyczyniły 
się do atmosfery rosnącej nieufności i 
zwiększonych napięć między partią 
rządzącą a opozycją, a także doprowadziły 
do polaryzacji sceny politycznej i 
społeczeństwa; stwierdza, że praktyki te są 
sprzeczne z literą i duchem układu o 
stowarzyszeniu; wyraża ponadto 
zaniepokojenie faktem, że brutalne 
incydenty skierowane przeciwko 
przywódcom opozycji i pokojowym 
demonstrantom pozostają często 
bezkarne; stwierdza, że chociaż każdy rząd 
ma prawo do użycia zgodnej z prawem i 
proporcjonalnej siły przeciwko 
zamieszkom z użyciem przemocy, to 
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brutalne ataki na pokojowych 
demonstrantów i przywódców opozycji 
oraz bezkarność dla popełniających takie 
akty przemocy stanowią niezwykle 
niebezpieczny precedens dla zbliżającej się 
kampanii wyborczej w 2020 r.;

Or. en

Poprawka 79
Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Sandra Kalniete, Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wyraża zaniepokojenie niedawnymi 
postępowaniami sądowymi przeciwko 
politykom opozycyjnym, które przyczyniły 
się do atmosfery rosnącej nieufności i 
zwiększonych napięć między partią 
rządzącą a opozycją, a także doprowadziły 
do polaryzacji sceny politycznej i 
społeczeństwa; wzywa Gruzję do 
przestrzegania najwyższych standardów 
niezależności sądów i rzetelnego procesu 
sądowego zgodnie z zobowiązaniem 
zawartym w układzie o stowarzyszeniu;

7. wyraża zaniepokojenie niedawnymi 
postępowaniami sądowymi przeciwko 
politykom opozycyjnym, które przyczyniły 
się do atmosfery rosnącej nieufności i 
zwiększonych napięć między partią 
rządzącą a opozycją, a także doprowadziły 
do polaryzacji sceny politycznej i 
społeczeństwa; wzywa Gruzję do 
przestrzegania najwyższych standardów 
niezależności sądów i rzetelnego procesu 
sądowego zgodnie z zobowiązaniem 
zawartym w układzie o stowarzyszeniu; z 
zadowoleniem przyjmuje decyzję 
prezydent Zurabiszwili z dnia 15 maja 
2020 r. w sprawie ułaskawienia dwóch 
uwięzionych przywódców opozycji jako 
ważny krok w realizacji porozumienia z 8 
marca i oczekuje uwolnienia Giorgiego 
Ruruy; wzywa do zaprzestania wszelkich 
działań upolitycznionego wymiaru 
sprawiedliwości lub wszelkiego rodzaju 
innych nielegalnych lub 
nieuzasadnionych nacisków 
administracyjnych na przywódców 
opozycji;

Or. en

Poprawka 80
Raphaël Glucksmann
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Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wyraża zaniepokojenie niedawnymi 
postępowaniami sądowymi przeciwko 
politykom opozycyjnym, które przyczyniły 
się do atmosfery rosnącej nieufności i 
zwiększonych napięć między partią 
rządzącą a opozycją, a także doprowadziły 
do polaryzacji sceny politycznej i 
społeczeństwa; wzywa Gruzję do 
przestrzegania najwyższych standardów 
niezależności sądów i rzetelnego procesu 
sądowego zgodnie z zobowiązaniem 
zawartym w układzie o stowarzyszeniu;

7. wyraża zaniepokojenie niedawnymi 
postępowaniami sądowymi przeciwko 
politykom opozycyjnym, które przyczyniły 
się do atmosfery rosnącej nieufności i 
zwiększonych napięć między partią 
rządzącą a opozycją, a także doprowadziły 
do polaryzacji sceny politycznej i 
społeczeństwa; wzywa władze Gruzji do 
zawieszenia wszelkich nadal 
prowadzonych postępowań karnych 
umotywowanych politycznie w zawisłych 
sprawach sądowych oraz do uwolnienia 
wszystkich nadal przetrzymywanych 
więźniów politycznych; wzywa Gruzję do 
przestrzegania najwyższych standardów 
niezależności sądów i rzetelnego procesu 
sądowego zgodnie z zobowiązaniem 
zawartym w układzie o stowarzyszeniu;

Or. en

Poprawka 81
Markéta Gregorová
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wyraża zaniepokojenie niedawnymi 
postępowaniami sądowymi przeciwko 
politykom opozycyjnym, które przyczyniły 
się do atmosfery rosnącej nieufności i 
zwiększonych napięć między partią 
rządzącą a opozycją, a także doprowadziły 
do polaryzacji sceny politycznej i 
społeczeństwa; wzywa Gruzję do 
przestrzegania najwyższych standardów 
niezależności sądów i rzetelnego procesu 
sądowego zgodnie z zobowiązaniem 
zawartym w układzie o stowarzyszeniu;

7. wyraża zaniepokojenie niedawnymi 
postępowaniami sądowymi przeciwko 
politykom opozycyjnym, które przyczyniły 
się do atmosfery rosnącej nieufności i 
zwiększonych napięć między partią 
rządzącą a opozycją, a także doprowadziły 
do dalszej polaryzacji sceny politycznej i 
społeczeństwa; wzywa Gruzję do 
przestrzegania najwyższych standardów 
praworządności, praw człowieka, 
niezależności sądów i rzetelnego procesu 
sądowego zgodnie z zobowiązaniem 
zawartym w układzie o stowarzyszeniu; 
oczekuje, że ESDZ i delegatura UE na 
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miejscu będą monitorować wszystkie 
procesy w Gruzji związane ze sprawami o 
podłożu politycznym;

Or. en

Poprawka 82
Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Dragoş Tudorache, Javier Nart, 
Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Bart Groothuis

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wyraża zaniepokojenie niedawnymi 
postępowaniami sądowymi przeciwko 
politykom opozycyjnym, które przyczyniły 
się do atmosfery rosnącej nieufności i 
zwiększonych napięć między partią 
rządzącą a opozycją, a także doprowadziły 
do polaryzacji sceny politycznej i 
społeczeństwa; wzywa Gruzję do 
przestrzegania najwyższych standardów 
niezależności sądów i rzetelnego procesu 
sądowego zgodnie z zobowiązaniem 
zawartym w układzie o stowarzyszeniu;

7. wyraża zaniepokojenie niedawnymi 
postępowaniami sądowymi przeciwko 
politykom opozycyjnym i właścicielom 
mediów, które przyczyniły się do 
atmosfery rosnącej nieufności i 
zwiększonych napięć między partią 
rządzącą a opozycją, a także doprowadziły 
do polaryzacji sceny politycznej i 
społeczeństwa; wzywa do uwolnienia 
Giorgiego Ruruy, niezależnego 
właściciela mediów i przedsiębiorcy, w 
ramach protokołu ustaleń z dnia 8 marca 
2020 r; wzywa Gruzję do przestrzegania 
najwyższych standardów niezależności 
sądów i rzetelnego procesu sądowego 
zgodnie z zobowiązaniem zawartym w 
układzie o stowarzyszeniu;

Or. en

Poprawka 83
Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Kosma Złotowski, Jacek Saryusz-Wolski

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wyraża zaniepokojenie niedawnymi 
postępowaniami sądowymi przeciwko 
politykom opozycyjnym, które przyczyniły 
się do atmosfery rosnącej nieufności i 
zwiększonych napięć między partią 

7. wyraża zaniepokojenie niedawnymi 
postępowaniami sądowymi przeciwko 
politykom opozycyjnym, które przyczyniły 
się do atmosfery rosnącej nieufności i 
zwiększonych napięć między partią 
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rządzącą a opozycją, a także doprowadziły 
do polaryzacji sceny politycznej i 
społeczeństwa; wzywa Gruzję do 
przestrzegania najwyższych standardów 
niezależności sądów i rzetelnego procesu 
sądowego zgodnie z zobowiązaniem 
zawartym w układzie o stowarzyszeniu;

rządzącą a opozycją, a także doprowadziły 
do polaryzacji sceny politycznej i 
społeczeństwa; wyraża zaniepokojenie 
faktem, że brutalne incydenty wymierzone 
przeciwko przywódcom opozycji i 
pokojowym demonstrantom pozostają 
często bezkarne, mimo wyraźnych 
dowodów łączących takie ataki z 
sympatykami partii rządzących i 
urzędnikami;

Or. en

Poprawka 84
Urmas Paet, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Nicolae Ştefănuță, Ilhan 
Kyuchyuk, María Soraya Rodríguez Ramos

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wyraża zaniepokojenie niedawnymi 
postępowaniami sądowymi przeciwko 
politykom opozycyjnym, które przyczyniły 
się do atmosfery rosnącej nieufności i 
zwiększonych napięć między partią 
rządzącą a opozycją, a także doprowadziły 
do polaryzacji sceny politycznej i 
społeczeństwa; wzywa Gruzję do 
przestrzegania najwyższych standardów 
niezależności sądów i rzetelnego procesu 
sądowego zgodnie z zobowiązaniem 
zawartym w układzie o stowarzyszeniu;

7. wyraża zaniepokojenie niedawnymi 
postępowaniami sądowymi przeciwko 
politykom opozycyjnym, które przyczyniły 
się do atmosfery rosnącej nieufności i 
zwiększonych napięć między partią 
rządzącą a opozycją, a także doprowadziły 
do polaryzacji sceny politycznej i 
społeczeństwa; wzywa do uwolnienia 
pozostałych więźniów politycznych; wzywa 
Gruzję do przestrzegania najwyższych 
standardów niezależności sądów i 
rzetelnego procesu sądowego zgodnie z 
zobowiązaniem zawartym w układzie o 
stowarzyszeniu;

Or. en

Poprawka 85
Sven Mikser, Kati Piri, Nacho Sánchez Amor

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wyraża zaniepokojenie niedawnymi 7. wyraża zaniepokojenie niedawnymi 
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postępowaniami sądowymi przeciwko 
politykom opozycyjnym, które przyczyniły 
się do atmosfery rosnącej nieufności i 
zwiększonych napięć między partią 
rządzącą a opozycją, a także doprowadziły 
do polaryzacji sceny politycznej i 
społeczeństwa; wzywa Gruzję do 
przestrzegania najwyższych standardów 
niezależności sądów i rzetelnego procesu 
sądowego zgodnie z zobowiązaniem 
zawartym w układzie o stowarzyszeniu;

postępowaniami sądowymi przeciwko 
politykom opozycyjnym, które podważyły 
zaufanie między partią rządzącą a 
opozycją; z zadowoleniem przyjmuje 
ułaskawienie przez prezydent Gruzji 
skazanych polityków opozycji, co toruje 
drogę do zmniejszenia polaryzacji sceny 
politycznej i społeczeństwa; wzywa Gruzję 
do przestrzegania najwyższych standardów 
niezależności sądów i rzetelnego procesu 
sądowego zgodnie z zobowiązaniem 
zawartym w układzie o stowarzyszeniu;

Or. en

Poprawka 86
Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wyraża zaniepokojenie niedawnymi 
postępowaniami sądowymi przeciwko 
politykom opozycyjnym, które przyczyniły 
się do atmosfery rosnącej nieufności i 
zwiększonych napięć między partią 
rządzącą a opozycją, a także doprowadziły 
do polaryzacji sceny politycznej i 
społeczeństwa; wzywa Gruzję do 
przestrzegania najwyższych standardów 
niezależności sądów i rzetelnego procesu 
sądowego zgodnie z zobowiązaniem 
zawartym w układzie o stowarzyszeniu;

7. wyraża zaniepokojenie niedawnymi 
postępowaniami sądowymi przeciwko 
politykom opozycyjnym, które przyczyniły 
się do atmosfery rosnącej nieufności i 
zwiększonych napięć między partią 
rządzącą a opozycją, a także doprowadziły 
do polaryzacji sceny politycznej i 
społeczeństwa; wzywa Gruzję do 
przestrzegania najwyższych standardów 
niezależności sądów i rzetelnego procesu 
sądowego oraz praworządności zgodnie z 
zobowiązaniem zawartym w układzie o 
stowarzyszeniu;

Or. en

Poprawka 87
Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wyraża zaniepokojenie niedawnymi 7. wyraża zaniepokojenie niektórymi 
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postępowaniami sądowymi przeciwko 
politykom opozycyjnym, które przyczyniły 
się do atmosfery rosnącej nieufności i 
zwiększonych napięć między partią 
rządzącą a opozycją, a także doprowadziły 
do polaryzacji sceny politycznej i 
społeczeństwa; wzywa Gruzję do 
przestrzegania najwyższych standardów 
niezależności sądów i rzetelnego procesu 
sądowego zgodnie z zobowiązaniem 
zawartym w układzie o stowarzyszeniu;

niedawnymi postępowaniami sądowymi 
przeciwko politykom opozycyjnym, które 
przyczyniły się do atmosfery rosnącej 
nieufności i zwiększonych napięć, a także 
doprowadziły do polaryzacji sceny 
politycznej i społeczeństwa; wzywa Gruzję 
do przestrzegania najwyższych standardów 
niezależności sądów i rzetelnego procesu 
sądowego zgodnie z zobowiązaniem 
zawartym w układzie o stowarzyszeniu;

Or. en

Poprawka 88
Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Nicolas Bay

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wyraża zaniepokojenie niedawnymi 
postępowaniami sądowymi przeciwko 
politykom opozycyjnym, które przyczyniły 
się do atmosfery rosnącej nieufności i 
zwiększonych napięć między partią 
rządzącą a opozycją, a także doprowadziły 
do polaryzacji sceny politycznej i 
społeczeństwa; wzywa Gruzję do 
przestrzegania najwyższych standardów 
niezależności sądów i rzetelnego procesu 
sądowego zgodnie z zobowiązaniem 
zawartym w układzie o stowarzyszeniu;

7. wyraża zaniepokojenie niedawnymi 
postępowaniami sądowymi przeciwko 
politykom opozycyjnym oraz przypomina, 
że opozycja twierdzi, iż rząd nadal 
przetrzymuje kilku więźniów politycznych, 
aby uniemożliwić im udział w działaniach 
wyborczych; wzywa Gruzję do 
przestrzegania najwyższych standardów 
niezależności sądów i rzetelnego procesu 
sądowego zgodnie z zobowiązaniem 
zawartym w układzie o stowarzyszeniu;

Or. fr

Poprawka 89
Markéta Gregorová
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. podkreśla znaczenie 
odpolitycznionego wymiaru 
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sprawiedliwości, a także przejrzystości i 
merytokracji w mianowaniu sędziów Sądu 
Najwyższego Gruzji i innych instytucji 
sądowniczych oraz zachęca rząd gruziński 
do kontynuowania reform systemu 
sądownictwa, w tym prokuratury, przy 
jednoczesnym wspieraniu otwartego 
dialogu ze wszystkimi podmiotami 
politycznymi i społeczeństwem 
obywatelskim oraz zapewnieniu 
standardów międzynarodowych;

Or. en

Poprawka 90
Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. z zadowoleniem przyjmuje 
ułaskawienie przez prezydent Gruzji 
Gigiego Uguławy i Irakliego 
Okruaszwilego jako pozytywny krok w 
kierunku złagodzenia napięć;

Or. en

Poprawka 91
Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa do przeglądu procedur 
wyboru sędziów, tak aby zadbać o pełne 
wdrożenie zaleceń Komisji Weneckiej 
przed wszelkimi nowymi nominacjami; 
ubolewa, że niedawna procedura wyboru 
sędziów Sądu Najwyższego była 
obarczona poważnymi uchybieniami;

8. wzywa do przeglądu procedur 
wyboru sędziów, tak aby zadbać o pełne 
wdrożenie zaleceń Komisji Weneckiej 
przed wszelkimi nowymi nominacjami; 
ubolewa, że niedawna procedura wyboru 
sędziów Sądu Najwyższego była 
obarczona poważnymi uchybieniami, 
takimi jak brak rozliczalności i 
przejrzystości; podkreśla, że proces 
mianowania sędziów powinien opierać się 
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na jasnych, przejrzystych i obiektywnych 
kryteriach;

Or. en

Poprawka 92
Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa do przeglądu procedur 
wyboru sędziów, tak aby zadbać o pełne 
wdrożenie zaleceń Komisji Weneckiej 
przed wszelkimi nowymi nominacjami; 
ubolewa, że niedawna procedura wyboru 
sędziów Sądu Najwyższego była 
obarczona poważnymi uchybieniami;

8. wzywa do przeglądu procedur 
wyboru sędziów, tak aby zadbać o pełne 
wdrożenie zaleceń Komisji Weneckiej 
przed wszelkimi nowymi nominacjami; 
ubolewa, że niedawna procedura wyboru 
sędziów Sądu Najwyższego nie była w 
pełni zgodna ze wszystkimi zaleceniami 
Komisji Weneckiej i charakteryzowała się 
istotnymi uchybieniami;

Or. en

Poprawka 93
Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Dragoş Tudorache, Javier Nart, 
Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Bart Groothuis, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Klemen Grošelj

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa do przeglądu procedur 
wyboru sędziów, tak aby zadbać o pełne 
wdrożenie zaleceń Komisji Weneckiej 
przed wszelkimi nowymi nominacjami; 
ubolewa, że niedawna procedura wyboru 
sędziów Sądu Najwyższego była 
obarczona poważnymi uchybieniami;

8. wzywa do przeglądu procedur 
wyboru sędziów, tak aby zadbać o pełne 
wdrożenie zaleceń Komisji Weneckiej oraz 
OBWE/ODIHR przed wszelkimi nowymi 
nominacjami; ubolewa, że niedawna 
procedura wyboru sędziów Sądu 
Najwyższego była obarczona poważnymi 
uchybieniami;

Or. en

Poprawka 94
Markéta Gregorová
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w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa do przeglądu procedur 
wyboru sędziów, tak aby zadbać o pełne 
wdrożenie zaleceń Komisji Weneckiej 
przed wszelkimi nowymi nominacjami; 
ubolewa, że niedawna procedura wyboru 
sędziów Sądu Najwyższego była 
obarczona poważnymi uchybieniami;

8. wzywa do przeglądu procedur 
wyboru sędziów, tak aby zadbać o pełne 
wdrożenie zaleceń ODIHR i Komisji 
Weneckiej przed wszelkimi nowymi 
nominacjami; ubolewa, że niedawna 
procedura wyboru sędziów Sądu 
Najwyższego była obarczona poważnymi 
uchybieniami;

Or. en

Poprawka 95
Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. podkreśla znaczenie zapewnienia 
przejrzystości, integralności, niezależności 
i skuteczności sądownictwa; wzywa 
władze Gruzji do dalszego wdrażania 
reform sądownictwa; wyraża zadowolenie 
z poczynionych postępów, ale zauważa, że 
nadal konieczne są wysiłki na rzecz 
skonsolidowania osiągniętych dotychczas 
rezultatów, obrony praworządności i 
stłumienia ingerencji politycznej w 
sądownictwo; uważa, że wsparcie 
wszystkich podmiotów politycznych i 
społeczeństwa obywatelskiego jest bardzo 
potrzebne, aby osiągnąć trwałe rezultaty;

Or. en

Poprawka 96
Markéta Gregorová
w imieniu grupy Verts/ALE



PE650.567v01-00 56/92 AM\1203807PL.docx

PL

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. domaga się szybkiego i 
skrupulatnego dochodzenia w sprawie 
przemocy ze strony gruzińskich organów 
ścigania wobec protestujących, 
dziennikarzy i polityków opozycji w 
czerwcu 2019 r. oraz zapewnienia, że 
sprawcy zostaną pociągnięci do 
odpowiedzialności; wzywa rząd gruziński 
do utrzymania w mocy prawa do 
pokojowych zgromadzeń i wolności słowa, 
w tym przez złagodzenie obecnie 
obowiązujących nieproporcjonalnych 
sankcji i surowych kar dla protestujących;

Or. en

Poprawka 97
Markéta Gregorová
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8b. potępia jakąkolwiek ingerencję 
polityczną w wolność i pluralizm mediów; 
wzywa rząd gruziński do zaprzestania 
takiej ingerencji i nieprzejrzystych 
działań, w tym w mediach 
społecznościowych i przez arbitralne, 
selektywne praktyki podatkowe;

Or. en

Poprawka 98
Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Nicolas Bay

Projekt rezolucji
Ustęp 9
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Projekt rezolucji Poprawka

9. zdecydowanie potępia ataki 
cybernetyczne na gruzińskie instytucje i 
media, które powszechnie przypisuje się 
rosyjskim podmiotom; wzywa wszystkie 
podmioty polityczne w Gruzji, by 
powstrzymały się od wykorzystywania 
mediów społecznościowych do atakowania 
poszczególnych osób, organizacji i 
instytucji oraz do celowego 
rozpowszechniania fałszywych informacji;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 99
Mick Wallace, Clare Daly

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zdecydowanie potępia ataki 
cybernetyczne na gruzińskie instytucje i 
media, które powszechnie przypisuje się 
rosyjskim podmiotom; wzywa wszystkie 
podmioty polityczne w Gruzji, by 
powstrzymały się od wykorzystywania 
mediów społecznościowych do atakowania 
poszczególnych osób, organizacji i 
instytucji oraz do celowego 
rozpowszechniania fałszywych informacji;

skreśla się

Or. en

Poprawka 100
Andrzej Halicki

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zdecydowanie potępia ataki 
cybernetyczne na gruzińskie instytucje i 
media, które powszechnie przypisuje się 

9. zdecydowanie potępia ataki 
cybernetyczne na gruzińskie instytucje i 
media, które powszechnie przypisuje się 
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rosyjskim podmiotom; wzywa wszystkie 
podmioty polityczne w Gruzji, by 
powstrzymały się od wykorzystywania 
mediów społecznościowych do atakowania 
poszczególnych osób, organizacji i 
instytucji oraz do celowego 
rozpowszechniania fałszywych informacji;

rosyjskim podmiotom; wzywa wszystkie 
podmioty polityczne w Gruzji, by 
powstrzymały się od wykorzystywania 
mediów społecznościowych do atakowania 
poszczególnych osób, organizacji i 
instytucji oraz do celowego 
rozpowszechniania fałszywych informacji; 
z zaniepokojeniem odnotowuje, że w 
grudniu 2019 r. i w maju 2020 r. 
Facebook usunął w Gruzji setki stron i 
profili z powodu „skoordynowanych 
nieautentycznych zachowań”; stwierdza, 
że zgodnie z oficjalnym oświadczeniem 
Facebooka strony te były głównie 
powiązane z Gruzińskim Marzeniem i 
wymierzone w polityków opozycji oraz 
organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego; stwierdza, że kampania 
wyborcza powinna być całkowicie wolna 
od takich działań; 

Or. en

Poprawka 101
Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Dragoş Tudorache, Javier Nart, 
Malik Azmani, Bart Groothuis, María Soraya Rodríguez Ramos

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zdecydowanie potępia ataki 
cybernetyczne na gruzińskie instytucje i 
media, które powszechnie przypisuje się 
rosyjskim podmiotom; wzywa wszystkie 
podmioty polityczne w Gruzji, by 
powstrzymały się od wykorzystywania 
mediów społecznościowych do atakowania 
poszczególnych osób, organizacji i 
instytucji oraz do celowego 
rozpowszechniania fałszywych informacji;

9. zdecydowanie potępia ataki 
cybernetyczne na gruzińskie instytucje i 
media, które powszechnie przypisuje się 
rosyjskim podmiotom; z zaniepokojeniem 
odnotowuje, że w grudniu 2019 r. i maju 
2020 r. setki skoordynowanych, 
nieautentycznych stron i profili 
sponsorowanych przez partię rządzącą, 
rozpowszechniających krytykę opozycji i 
lokalnych organizacji aktywistów, zostały 
usunięte przez Facebooka, i wzywa 
wszystkie podmioty polityczne w Gruzji, 
by powstrzymały się od wykorzystywania 
mediów społecznościowych do atakowania 
poszczególnych osób, organizacji i 
instytucji oraz do celowego 
rozpowszechniania fałszywych informacji; 
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zachęca do przeglądu odpowiednich 
przepisów służących ochronie danych 
osobowych użytkowników internetu przed 
m.in. tajną inwigilacją;

Or. en

Poprawka 102
Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Sandra Kalniete, Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zdecydowanie potępia ataki 
cybernetyczne na gruzińskie instytucje i 
media, które powszechnie przypisuje się 
rosyjskim podmiotom; wzywa wszystkie 
podmioty polityczne w Gruzji, by 
powstrzymały się od wykorzystywania 
mediów społecznościowych do atakowania 
poszczególnych osób, organizacji i 
instytucji oraz do celowego 
rozpowszechniania fałszywych informacji;

9. zdecydowanie potępia ataki 
cybernetyczne na gruzińskie instytucje i 
media, które powszechnie przypisuje się 
rosyjskim podmiotom; wzywa wszystkie 
podmioty polityczne w Gruzji, by 
powstrzymały się od wykorzystywania 
mediów społecznościowych do atakowania 
poszczególnych osób, organizacji i 
instytucji oraz do celowego 
rozpowszechniania fałszywych informacji; 
z niepokojem przypomina, że w grudniu 
2019 r. i podobnie w maju 2020 r. 
Facebook zamknął rozległą sieć kont i 
stron finansowanych przez gruzińską 
partię rządzącą, która angażowała się w 
„skoordynowane nieautentyczne 
zachowania” i ataki na opozycję, media, 
społeczeństwo obywatelskie i niezależnych 
działaczy oraz rozpowszechniała 
antydemokratyczne i antyzachodnie 
komunikaty;

Or. en

Poprawka 103
Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zdecydowanie potępia ataki 9. zdecydowanie potępia ataki 
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cybernetyczne na gruzińskie instytucje i 
media, które powszechnie przypisuje się 
rosyjskim podmiotom; wzywa wszystkie 
podmioty polityczne w Gruzji, by 
powstrzymały się od wykorzystywania 
mediów społecznościowych do atakowania 
poszczególnych osób, organizacji i 
instytucji oraz do celowego 
rozpowszechniania fałszywych informacji;

cybernetyczne na gruzińskie instytucje i 
media, które powszechnie przypisuje się 
rosyjskim podmiotom; wzywa wszystkie 
podmioty polityczne w Gruzji, by 
powstrzymały się od wykorzystywania 
mediów społecznościowych do atakowania 
poszczególnych osób, organizacji i 
instytucji oraz do celowego 
rozpowszechniania fałszywych informacji; 
wzywa Komisję i ESDZ do dalszego 
wspierania Gruzji w zwiększaniu jej 
cyberodporności;

Or. en

Poprawka 104
Sandra Kalniete

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zdecydowanie potępia ataki 
cybernetyczne na gruzińskie instytucje i 
media, które powszechnie przypisuje się 
rosyjskim podmiotom; wzywa wszystkie 
podmioty polityczne w Gruzji, by 
powstrzymały się od wykorzystywania 
mediów społecznościowych do atakowania 
poszczególnych osób, organizacji i 
instytucji oraz do celowego 
rozpowszechniania fałszywych informacji;

9. zdecydowanie potępia ataki 
cybernetyczne na gruzińskie instytucje i 
media, które powszechnie przypisuje się 
rosyjskim podmiotom; wzywa wszystkie 
podmioty polityczne w Gruzji, by 
powstrzymały się od wykorzystywania 
mediów społecznościowych do atakowania 
poszczególnych osób, organizacji i 
instytucji oraz do celowego 
rozpowszechniania fałszywych informacji; 
podkreśla znaczenie wzmocnienia 
zdolności i odporności Gruzji na 
dezinformację;

Or. en

Poprawka 105
Urmas Paet, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Nicolae Ştefănuță, Ilhan 
Kyuchyuk, Klemen Grošelj

Projekt rezolucji
Ustęp 9
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Projekt rezolucji Poprawka

9. zdecydowanie potępia ataki 
cybernetyczne na gruzińskie instytucje i 
media, które powszechnie przypisuje się 
rosyjskim podmiotom; wzywa wszystkie 
podmioty polityczne w Gruzji, by 
powstrzymały się od wykorzystywania 
mediów społecznościowych do atakowania 
poszczególnych osób, organizacji i 
instytucji oraz do celowego 
rozpowszechniania fałszywych informacji;

9. zdecydowanie potępia ataki 
cybernetyczne na gruzińskie instytucje i 
media, które powszechnie przypisuje się 
rosyjskim podmiotom, oraz nasilające się 
kampanie dezinformacyjne; wzywa 
wszystkie podmioty polityczne w Gruzji, 
by powstrzymały się od wykorzystywania 
mediów społecznościowych do atakowania 
poszczególnych osób, organizacji i 
instytucji oraz do celowego 
rozpowszechniania fałszywych informacji;

Or. en

Poprawka 106
Markéta Gregorová
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. wzywa rząd Gruzji do 
zabezpieczenia środowiska 
informacyjnego przed wyborami w 2020 r. 
oraz do wzmocnienia odporności na 
dezinformację i manipulację 
informacjami przez podmioty krajowe i 
zagraniczne, zarówno w internecie, jak i 
poza nim; wzywa Facebooka i inne 
platformy mediów społecznościowych do 
podjęcia skutecznych działań mających na 
celu ochronę środowiska informacyjnego 
i zapobieganie naruszaniu integralności 
wyborczej przez nadużycia na portalach 
społecznościowych;

Or. en

Poprawka 107
Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

9a. podkreśla, że wolne i niezależne środki 
masowego przekazu, niezależność 
redakcyjna oraz pluralizm i przejrzystość 
własności w środowisku medialnym 
należą do podstawowych zasad 
demokracji; zauważa, że media gruzińskie 
pozostają w znacznym stopniu 
spolaryzowane i upolitycznione, a 
ingerencja kierownictwa w politykę 
redakcyjną jest nadal powszechna; 
przypomina, że jakakolwiek ingerencja 
polityczna w pluralizm mediów jest 
niezgodna z zasadami demokracji i 
praworządności; podkreśla, że krajowy 
nadawca publiczny musi przestrzegać 
obowiązku niezależności redakcyjnej, 
uczciwości i bezstronności w okresie 
poprzedzającym wybory parlamentarne w 
2020 r. i w ich trakcie; zauważa, że 
rosyjska dezinformacja i propaganda 
nadal pozostają kluczowym problemem 
dla Gruzji;

Or. en

Poprawka 108
Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Ustęp 9 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9b. podkreśla ważną rolę, jaką odgrywa 
społeczeństwo obywatelskie w procesie 
wdrażania układu o stowarzyszeniu; 
wzywa władze Gruzji do zapewnienia 
udziału zainteresowanych podmiotów 
pozarządowych na wszystkich etapach 
procesu decyzyjnego, w tym na etapie 
opracowywania polityki, planowania, 
wdrażania, monitorowania i oceny; wzywa 
Unię Europejską do dalszego zwiększania 
wsparcia dla społeczeństwa 
obywatelskiego;
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Or. en

Poprawka 109
Maria Arena, Dietmar Köster, Raphaël Glucksmann, Isabel Santos

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. wzywa władze Gruzji do 
niezwłocznego, dokładnego i skutecznego 
zbadania wszystkich przypadków 
nadmiernego użycia siły przez 
funkcjonariuszy organów ścigania oraz 
ataków na pokojowych demonstrantów i 
dziennikarzy w czerwcu 2019 r., a także do 
zagwarantowania, że sprawcy zostaną 
pociągnięci do odpowiedzialności;

Or. en

Poprawka 110
Mick Wallace, Clare Daly

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. ubolewa, że Federacja Rosyjska, 
która sprawuje faktyczną kontrolę nad 
regionami Abchazji i 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 
prawa do powrotu osób wewnętrznie 
przesiedlonych;

skreśla się

Or. en

Poprawka 111
Sven Mikser, Kati Piri, Raphaël Glucksmann, Nacho Sánchez Amor
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Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. ubolewa, że Federacja Rosyjska, 
która sprawuje faktyczną kontrolę nad 
regionami Abchazji i 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 prawa 
do powrotu osób wewnętrznie 
przesiedlonych;

10. ubolewa, że Federacja Rosyjska, 
sprawująca rzeczywistą kontrolę nad 
gruzińskimi regionami Abchazji i 
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 prawa do powrotu osób 
wewnętrznie przesiedlonych; wyraża 
zaniepokojenie z powodu ciągle 
trwającego nielegalnego procesu 
stawiania ogrodzeń z drutu kolczastego i 
innych sztucznych przeszkód wzdłuż linii 
okupacyjnej („borderyzacji”), co ma 
szczególnie szkodliwe konsekwencje dla 
ludności mieszkającej w tych regionach i 
wokół nich w kontekście trwającej walki z 
pandemią COVID-19;

Or. en

Poprawka 112
Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Nicolas Bay

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. ubolewa, że Federacja Rosyjska, 
która sprawuje faktyczną kontrolę nad 
regionami Abchazji i 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 
prawa do powrotu osób wewnętrznie 

10. wyraża ubolewanie z powodu 
utrzymujących się napięć w Adżarii, 
Abchazji i Osetii Południowej oraz z 
powodu zagrożeń, jakie stanowią one dla 
ludności zamieszkującej te regiony.
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przesiedlonych;
Or. fr

Poprawka 113
Urmas Paet, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Nicolae Ştefănuță, Ilhan 
Kyuchyuk, María Soraya Rodríguez Ramos, Klemen Grošelj

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. ubolewa, że Federacja Rosyjska, 
która sprawuje faktyczną kontrolę nad 
regionami Abchazji i 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 prawa 
do powrotu osób wewnętrznie 
przesiedlonych;

10. ubolewa, że Federacja Rosyjska, 
która sprawuje faktyczną kontrolę nad 
regionami Abchazji i 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 prawa 
do powrotu osób wewnętrznie 
przesiedlonych; jest zaniepokojony 
faktem, że ograniczenie swobody 
przemieszczania się pozbawia ludność 
dostępu do niezbędnych usług 
medycznych, zagrażając w ten sposób ich 
życiu;

Or. en

Poprawka 114
Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. uznaje postępy Gruzji na drodze do 
demokracji, praworządności, praw 
człowieka i podstawowych wolności oraz 
postępy w zwalczaniu korupcji; zachęca 
do włożenia większego wysiłku np. w 
reformowanie sektora wymiaru 
sprawiedliwości, wdrażanie przepisów 
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antydyskryminacyjnych i praw 
pracowniczych, a także zapewnienie 
niezależności sądownictwa;

Or. en

Poprawka 115
Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Dragoş Tudorache, Javier Nart, 
Klemen Grošelj

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. wyraża ubolewanie z powodu 
wszelkich działań mających na celu 
ograniczenie wolności poglądów i 
zgromadzeń, działań mających na celu 
podburzanie do przemocy wśród pokojowo 
nastawionych demonstrantów oraz 
stosowania siły wobec obywateli 
korzystających z prawa do wolności 
poglądów i zgromadzeń;

Or. en

Poprawka 116
Markéta Gregorová
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. domaga się, by Federacja Rosyjska 
umożliwiła EUMM dostęp do całego 
terytorium Gruzji oraz zapewniła 
bezpieczny i godny powrót wszystkich osób 
wewnętrznie przesiedlonych i uchodźców 
do ich domów;

Or. en

Poprawka 117
Markéta Gregorová
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 10 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10b. apeluje do wszystkich partii, by 
wznowiły mechanizmy zapobiegania 
incydentom i reagowania na nie (IPRM), 
będące wynikiem międzynarodowych 
rozmów w Genewie i mające na celu 
zajęcie się problemami wynikającymi z 
konfliktu między Rosją a Gruzją w 
sierpniu 2008 r. i ich rozwiązanie, oraz by 
uczestniczyły w tych mechanizmach, aby 
poprawić bezpieczeństwo i sytuację 
humanitarną ludności dotkniętej 
konfliktem na miejscu;

Or. en

Poprawka 118
David Lega

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że równość płci jest 
podstawowym warunkiem 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu; wyraża uznanie 
dla pracy Rady ds. Równości Płci 
gruzińskiego parlamentu oraz dla jej 
wysiłków na rzecz uznania molestowania 
seksualnego za formę dyskryminacji;

11. podkreśla, że równość płci jest 
podstawowym warunkiem 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu; wyraża uznanie 
dla pracy Rady ds. Równości Płci 
gruzińskiego parlamentu oraz dla jej 
wysiłków na rzecz uznania molestowania 
seksualnego za formę dyskryminacji; 
przyjmuje z zadowoleniem fakt, że 
dyskryminacja kobiet, osób LGBT i 
mniejszości religijnych jest prawnie 
zakazana; zauważa z niepokojem, że 
dyskryminacja kobiet, osób LGBT i 
mniejszości religijnych jest nadal szeroko 
rozpowszechniona, a dochodzenia w 
sprawie brutalnych przestępstw przeciwko 
osobom LGBT i mniejszościom religijnym 
rzadko prowadzą do wszczęcia 
postępowania karnego;
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Or. en

Poprawka 119
Markéta Gregorová
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że równość płci jest 
podstawowym warunkiem 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu; wyraża uznanie 
dla pracy Rady ds. Równości Płci 
gruzińskiego parlamentu oraz dla jej 
wysiłków na rzecz uznania molestowania 
seksualnego za formę dyskryminacji;

11. podkreśla, że równość płci jest 
podstawowym warunkiem 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu; wyraża uznanie 
dla pracy Rady ds. Równości Płci 
gruzińskiego parlamentu oraz dla jej 
wysiłków na rzecz uznania molestowania 
seksualnego za formę dyskryminacji; 
wzywa rząd i władze Gruzji do wdrożenia 
środków na rzecz dalszego zwiększenia 
reprezentacji kobiet i równego 
traktowania na wszystkich szczeblach 
życia politycznego i społecznego; wzywa 
Komisję Europejską do uwzględnienia 
kwestii równości płci we wszystkich 
obszarach polityki, programach i 
działaniach związanych z Gruzją;

Or. en

Poprawka 120
Urmas Paet, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Klemen Grošelj

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że równość płci jest 
podstawowym warunkiem 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu; wyraża uznanie 
dla pracy Rady ds. Równości Płci 
gruzińskiego parlamentu oraz dla jej 
wysiłków na rzecz uznania molestowania 

11. podkreśla, że równość płci jest 
podstawowym warunkiem 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu; wzywa władze 
Gruzji do podjęcia dalszych kroków w 
celu zagwarantowania podstawowych 
wolności i praw człowieka, szczególnie 
słabszym grupom, przez zwalczanie mowy 
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seksualnego za formę dyskryminacji; nienawiści i dyskryminacji osób LGBTQI, 
Romów i innych mniejszości; wyraża 
uznanie dla pracy Rady ds. Równości Płci 
gruzińskiego parlamentu oraz dla jej 
wysiłków na rzecz uznania molestowania 
seksualnego za formę dyskryminacji;

Or. en

Poprawka 121
Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że równość płci jest 
podstawowym warunkiem 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu; wyraża uznanie 
dla pracy Rady ds. Równości Płci 
gruzińskiego parlamentu oraz dla jej 
wysiłków na rzecz uznania molestowania 
seksualnego za formę dyskryminacji;

11. podkreśla, że równość płci jest 
podstawowym warunkiem 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu; z niepokojem 
zauważa, że równość płci nadal stanowi w 
Gruzji poważne wyzwanie, zwłaszcza jeśli 
chodzi o reprezentację polityczną; wyraża 
uznanie dla pracy Rady ds. Równości Płci 
gruzińskiego parlamentu oraz dla jej 
wysiłków na rzecz uznania molestowania 
seksualnego za formę dyskryminacji oraz 
podnoszenia świadomości na ten temat;

Or. en

Poprawka 122
Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Dragoş Tudorache, Javier Nart, 
Nathalie Loiseau, María Soraya Rodríguez Ramos, Klemen Grošelj

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że równość płci jest 
podstawowym warunkiem 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu; wyraża uznanie 
dla pracy Rady ds. Równości Płci 
gruzińskiego parlamentu oraz dla jej 
wysiłków na rzecz uznania molestowania 

11. podkreśla, że równość płci jest 
podstawowym warunkiem 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu; wyraża uznanie 
dla pracy Rady ds. Równości Płci 
gruzińskiego parlamentu oraz dla jej 
wysiłków na rzecz uznania molestowania 
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seksualnego za formę dyskryminacji; seksualnego za formę dyskryminacji; 
wzywa do pełnego wdrożenia konwencji 
stambulskiej;

Or. en

Poprawka 123
Markéta Gregorová
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. potępia ciągłą dyskryminację grup 
i osób LGBTI w obszarach społecznym, 
gospodarczym, pracy i zdrowia, a także 
atakowanie ich przez 
ultranacjonalistyczne grupy nienawiści; 
domaga się, aby władze Gruzji 
przeprowadziły pełne dochodzenie w 
sprawie nawoływania przez takie grupy do 
przemocy przeciwko wydarzeniom LGBTI 
w 2019 r., w tym pierwszej w historii 
Gruzji paradzie równości Pride Week oraz 
projekcji szwedzko-gruzińskiego filmu pt. 
„And Then We Danced”;

Or. en

Poprawka 124
Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. z zadowoleniem przyjmuje pracę 
Departamentu ds. Praw Człowieka w 
Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i 
nalega na pełne i skuteczne wdrożenie 
istniejących przepisów dotyczących praw 
człowieka i przeciwdziałania 
dyskryminacji;

12. z zadowoleniem przyjmuje pracę 
Departamentu ds. Praw Człowieka w 
Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i 
nalega na pełne i skuteczne wdrożenie 
istniejących przepisów dotyczących praw 
człowieka i przeciwdziałania 
dyskryminacji; wzywa władze Gruzji, by 
nadal podejmowały wszelkie niezbędne 
środki w celu wspierania podstawowych 
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wolności i praw człowieka, szczególnie w 
odniesieniu do słabszych grup, przez 
zwalczanie mowy nienawiści i 
dyskryminacji osób LGBTQI, Romów, 
osób zakażonych HIV / chorujących na 
AIDS, osób niepełnosprawnych i innych 
mniejszości;

Or. en

Poprawka 125
Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Dragoş Tudorache, Javier Nart, 
Nathalie Loiseau, María Soraya Rodríguez Ramos, Klemen Grošelj

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. z zadowoleniem przyjmuje pracę 
Departamentu ds. Praw Człowieka w 
Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i 
nalega na pełne i skuteczne wdrożenie 
istniejących przepisów dotyczących praw 
człowieka i przeciwdziałania 
dyskryminacji;

12. z zadowoleniem przyjmuje pracę 
Departamentu ds. Praw Człowieka w 
Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i 
nalega na pełne i skuteczne wdrożenie 
istniejących przepisów dotyczących praw 
człowieka i przeciwdziałania 
dyskryminacji; apeluje do gruzińskich 
przywódców, Kościoła, społeczeństwa 
obywatelskiego i innych właściwych grup 
o stworzenie warunków dla dialogu i 
współpracy w celu wyeliminowania 
wszelkich form dyskryminacji, mowy 
nienawiści i przemocy fizycznej wobec 
mniejszości i słabszych grup społecznych;

Or. en

Poprawka 126
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. z zadowoleniem przyjmuje pracę 
Departamentu ds. Praw Człowieka w 
Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i 
nalega na pełne i skuteczne wdrożenie 

12. z zadowoleniem przyjmuje pracę 
Departamentu ds. Praw Człowieka w 
Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i 
nalega na pełne i skuteczne wdrożenie 
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istniejących przepisów dotyczących praw 
człowieka i przeciwdziałania 
dyskryminacji;

istniejących przepisów dotyczących praw 
człowieka i przeciwdziałania 
dyskryminacji; wyraża zaniepokojenie 
procesem związanym z paradą równości 
Tbilisi Pride w 2019 r. i wzywa do 
dalszych wysiłków na rzecz zwalczania 
dyskryminacji lesbijek, gejów, osób 
biseksualnych, transpłciowych i 
interseksualnych LGBTI+;

Or. en

Poprawka 127
Markéta Gregorová
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. wzywa rząd Gruzji do 
przeprowadzenia kompleksowej reformy 
polityki pracy, by zapewnić lepszą 
regulację warunków pracy (w tym 
bezpieczeństwa, godzin pracy, czasu 
odpoczynku, tygodniowych przerw, pracy 
w godzinach nadliczbowych i nocnych) 
oraz by pracownicy otrzymywali kopie 
umów o pracę i odcinki wypłat 
odzwierciedlające ich zarobki, a także do 
zmiany ustawy o bezpieczeństwie pracy, by 
ustanowić pełnoprawny system kontroli i 
właściwy mechanizm 
antydyskryminacyjny, mające zapewnić 
bezpośrednie monitorowanie praw 
pracowniczych i systematyczną 
weryfikację wszelkich zagrożeń w miejscu 
pracy, do wprowadzenia nowoczesnego 
mechanizmu antykorupcyjnego i 
ratyfikowania wszystkich odpowiednich 
konwencji MOP; zachęca organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego i związki 
zawodowe do zaangażowania się w te 
reformy, mając na uwadze ich znaczenie 
dla praw pracowniczych i społecznych w 
Gruzji;

Or. en



AM\1203807PL.docx 73/92 PE650.567v01-00

PL

Poprawka 128
Maria Arena, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel Santos

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. wzywa władze Gruzji do 
przeprowadzenia kompleksowej reformy 
polityki pracy, która zapewni lepsze 
uregulowanie godzin pracy, 
cotygodniowego odpoczynku, pracy w 
godzinach nocnych, wypłacania 
nadgodzin i pracy w dni wolne od pracy, w 
celu dostosowania przepisów do 
międzynarodowych standardów pracy i 
dyrektyw UE, oraz rozszerzy mandat 
inspektoratu pracy w celu bezpośredniego 
monitorowania praw pracowniczych i 
systematycznej weryfikacji wszelkich 
zagrożeń w miejscu pracy;

Or. en

Poprawka 129
Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Dragoş Tudorache, Javier Nart

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. apeluje do gruzińskiej Cerkwi 
Prawosławnej, by odgrywała bardziej 
jednoczącą rolę w społeczeństwie, 
zwłaszcza w kwestiach związanych z 
prawami człowieka i podstawowymi 
wolnościami;

Or. en

Poprawka 130
Nicolae Ştefănuță
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Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. podkreśla znaczenie dalszego 
wzmacniania systemu ochrony dzieci, w 
tym przez zapobieganie przemocy i 
wykorzystywaniu seksualnemu nieletnich; 
wzywa do podnoszenia świadomości w 
zakresie zagrożeń cyfrowych i 
zapewnienia dostępu do edukacji dla 
wszystkich, w tym dzieci 
niepełnosprawnych; podkreśla 
odpowiedzialność rządu za monitorowanie 
sytuacji dzieci w domach dziecka;

Or. en

Poprawka 131
Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Ustęp 12 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12b. wzywa rząd gruziński do 
zagwarantowania wolności słowa, 
zgromadzeń i zrzeszania się, zgodnie ze 
zobowiązaniami kraju wynikającymi z 
układu o stowarzyszeniu;

Or. en

Poprawka 132
Sven Mikser, Kati Piri, Raphaël Glucksmann, Nacho Sánchez Amor

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że ważne jest łagodzenie 
antagonizmów i polaryzacji polityki oraz 
zapewnienie konstruktywnej współpracy w 
demokratycznych instytucjach w tym 
kraju, w szczególności w parlamencie; w 
związku z tym wyraża głębokie 

13. podkreśla, że ważne jest łagodzenie 
antagonizmów i polaryzacji polityki oraz 
zapewnienie konstruktywnej współpracy w 
demokratycznych instytucjach w tym 
kraju, w szczególności w parlamencie 
Gruzji; w związku z tym wyraża głębokie 
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ubolewanie, że dziewiąte posiedzenie 
Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia 
UE–Gruzja w dniach 12–13 lutego 2020 r. 
w Strasburgu zakończyło się brakiem 
porozumienia w sprawie końcowego 
oświadczenia i zaleceń;

ubolewanie, że dziewiąte posiedzenie 
Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia 
UE–Gruzja w dniach 12–13 lutego 2020 r. 
w Strasburgu zakończyło się brakiem 
porozumienia w sprawie końcowego 
oświadczenia i zaleceń; wzywa parlament 
Gruzji do wznowienia prac nad reformą 
systemu wyborczego i przyjęcia 
niezbędnych zmian w konstytucji 
dotyczących nowego systemu wyborczego 
zgodnie z porozumieniem z 8 marca oraz 
zaleceniami ODIHR, gdy tylko pozwoli na 
to sytuacja związana z pandemią i 
warunki pracy, oraz wzywa wszystkie 
partie polityczne i parlamentarzystów do 
przyczynienia się w dobrej wierze do 
realizacji tego kluczowego celu;

Or. en

Poprawka 133
Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Sandra Kalniete, Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że ważne jest łagodzenie 
antagonizmów i polaryzacji polityki oraz 
zapewnienie konstruktywnej współpracy w 
demokratycznych instytucjach w tym 
kraju, w szczególności w parlamencie; w 
związku z tym wyraża głębokie 
ubolewanie, że dziewiąte posiedzenie 
Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia 
UE–Gruzja w dniach 12–13 lutego 2020 r. 
w Strasburgu zakończyło się brakiem 
porozumienia w sprawie końcowego 
oświadczenia i zaleceń;

13. podkreśla, że ważne jest łagodzenie 
antagonizmów i polaryzacji polityki oraz 
zapewnienie konstruktywnej współpracy w 
demokratycznych instytucjach w tym 
kraju, w szczególności w parlamencie;

Or. en

Poprawka 134
Markéta Gregorová
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że ważne jest łagodzenie 
antagonizmów i polaryzacji polityki oraz 
zapewnienie konstruktywnej współpracy w 
demokratycznych instytucjach w tym 
kraju, w szczególności w parlamencie; w 
związku z tym wyraża głębokie 
ubolewanie, że dziewiąte posiedzenie 
Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia 
UE–Gruzja w dniach 12–13 lutego 2020 r. 
w Strasburgu zakończyło się brakiem 
porozumienia w sprawie końcowego 
oświadczenia i zaleceń;

13. podkreśla, że ważne jest łagodzenie 
antagonizmów i polaryzacji polityki oraz 
zapewnienie konstruktywnej współpracy w 
demokratycznych instytucjach w tym 
kraju, w szczególności w parlamencie, i w 
związku z tym zwraca uwagę potrzebę 
budowania i zwiększania zaufania wśród 
wszystkich podmiotów politycznych i 
instytucjonalnych, a także między tymi 
podmiotami a Gruzinami; wyraża 
ubolewanie, że dziewiąte posiedzenie 
Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia 
UE–Gruzja w dniach 12–13 lutego 2020 r. 
w Strasburgu zakończyło się brakiem 
porozumienia w sprawie końcowego 
oświadczenia i zaleceń;

Or. en

Poprawka 135
Urmas Paet, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że ważne jest łagodzenie 
antagonizmów i polaryzacji polityki oraz 
zapewnienie konstruktywnej współpracy w 
demokratycznych instytucjach w tym 
kraju, w szczególności w parlamencie; w 
związku z tym wyraża głębokie 
ubolewanie, że dziewiąte posiedzenie 
Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia 
UE–Gruzja w dniach 12–13 lutego 2020 r. 
w Strasburgu zakończyło się brakiem 
porozumienia w sprawie końcowego 
oświadczenia i zaleceń;

13. podkreśla, że ważna jest poprawa 
kultury politycznej w Gruzji oraz 
łagodzenie antagonizmów i polaryzacji 
polityki oraz zapewnienie konstruktywnej 
współpracy w demokratycznych 
instytucjach w tym kraju, w szczególności 
w parlamencie; w związku z tym wyraża 
głębokie ubolewanie, że dziewiąte 
posiedzenie Komisji Parlamentarnej 
Stowarzyszenia UE–Gruzja w dniach 12–
13 lutego 2020 r. w Strasburgu zakończyło 
się brakiem porozumienia w sprawie 
końcowego oświadczenia i zaleceń;

Or. en
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Poprawka 136
Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Sandra Kalniete, Miriam Lexmann, Andrzej 
Halicki

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. zaleca udzielenie specjalnego 
mandatu delegacji Parlamentu 
Europejskiego w Komisji Parlamentarnej 
Stowarzyszenia UE–Gruzja do śledzenia i 
obserwowania przygotowań oraz realizacji 
sprawiedliwych i przejrzystych wyborów 
parlamentarnych w Gruzji w październiku 
2020 r.;

Or. en

Poprawka 137
Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. z zadowoleniem przyjmuje nowy 
gruziński program edukacji, w którym 
zadeklarowano zwiększenie finansowania 
państwowego do 6 % PKB do 2022 r.; 
zauważa, że finansowanie przez państwo 
Ministerstwa Edukacji, Nauki, Kultury i 
Sportu wzrosło w ciągu roku o 14 % 
(osiągając poziom 2,8 % PKB, tj. wzrost o 
0,05 % w porównaniu z rokiem 2018); z 
zadowoleniem odnotowuje, że w 
kontekście nowej fali reformy edukacji 
dokonywany jest przegląd nadrzędnej 
strategii na lata 2017–2021 w zakresie 
edukacji i nauki; z zadowoleniem 
przyjmuje nową ustawę o kształceniu i 
szkoleniu zawodowym, która stworzyła dla 
młodzieży i dorosłych nowe możliwości 
uczenia się przez całe życie; podkreśla, że 
Gruzja czyni postępy w dostosowywaniu 
swojego mechanizmu zapewniania jakości 
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do układu o stowarzyszeniu;
Or. en

Poprawka 138
Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Dragoş Tudorache, Javier Nart, 
Malik Azmani, Bart Groothuis, María Soraya Rodríguez Ramos, Klemen Grošelj

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. wzywa parlament gruziński do 
zwiększenia jego zdolności w zakresie 
egzekwowania parlamentarnych 
mechanizmów kontroli, w szczególności 
kontroli nad systemem bezpieczeństwa; 
zachęca do zwiększenia roli opozycji w 
procesie nadzoru parlamentarnego, do 
uproszczenia procedur wzywania 
członków rządu i innych 
odpowiedzialnych urzędników oraz do 
ustanowienia scentralizowanego systemu 
rejestracji w celu terminowego i pełnego 
informowania wszystkich 
zainteresowanych stron na temat kontroli 
parlamentarnej;

Or. en

Poprawka 139
Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Dragoş Tudorache, Javier Nart, 
Malik Azmani, Bart Groothuis, María Soraya Rodríguez Ramos, Klemen Grošelj

Projekt rezolucji
Ustęp 14 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14b. dostrzega rolę gruzińskiego 
społeczeństwa obywatelskiego we 
wspieraniu i monitorowaniu wdrażania 
układu o stowarzyszeniu i pogłębionej i 
kompleksowej strefy wolnego handlu oraz 
wzywa gruziński rząd i parlament do 
ustanowienia formalnych mechanizmów 
regulujących ich kontakty ze 
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społeczeństwem obywatelskim; zwraca 
uwagę na znaczenie uruchomienia 
krajowych mechanizmów wsparcia dla 
działań społeczeństwa obywatelskiego w 
uzupełnieniu do mechanizmów 
zapewnianych przez UE i 
międzynarodową społeczność darczyńców;

Or. en

Poprawka 140
Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
Ustęp 14 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14b. podkreśla, że Gruzja nadal z 
powodzeniem uczestniczy w programie 
Erasmus+ w obszarach szkolnictwa 
wyższego i mobilności młodzieży;

Or. en

Poprawka 141
Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
Ustęp 14 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14c. z ogromnym zadowoleniem 
przyjmuje sukces pilotażowego programu 
stypendialnego Szkoły Europejskiej 
Partnerstwa Wschodniego w Tbilisi dla 
uczniów ze wszystkich krajów Partnerstwa 
Wschodniego; uznaje to za kluczowy etap 
w stosunkach UE z jej wschodnimi 
krajami partnerskimi oraz w 
zaangażowaniu Gruzji w reformy 
edukacyjne; z zadowoleniem odnotowuje 
utworzenie we wrześniu 2019 r. przez 
Unię Europejską i rząd gruziński 
pierwszej szkoły europejskiej nad jeziorem 
Lisi w Tbilisi, będące wynikiem programu 
pilotażowego;



PE650.567v01-00 80/92 AM\1203807PL.docx

PL

Or. en

Poprawka 142
Miriam Lexmann, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė

Projekt rezolucji
Śródtytuł 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

uznaje status partnerstwa 
stowarzyszonego Gruzji i innych 
sygnatariuszy układów o stowarzyszeniu i 
pogłębionych i kompleksowych stref 
wolnego handlu i wzywa do pogłębienia 
dialogu politycznego z nimi w celu 
przyspieszenia dalszej integracji 
gospodarczej i harmonizacji przepisów; 
na przykład, podobnie jak w przypadku 
państw EOG/EFTA, wzywa do włączenia 
Gruzji i innych państw stowarzyszonych w 
charakterze obserwatorów w prace 
komitetów ustanowionych na mocy 
art. 291 TFUE i rozporządzenia (UE) nr 
182/2011, a także w posiedzenia grup 
roboczych i komitetów Rady Europejskiej, 
aby pokazać zaangażowanie UE na rzecz 
większej integracji i silniejszego 
ukierunkowania tych państw na reformy i 
wzmocnienia ich know-how w zakresie 
administracji;

Or. en

Poprawka 143
Sven Mikser, Raphaël Glucksmann, Nacho Sánchez Amor

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. zauważa z zadowoleniem, że UE 
jest jednym z największych partnerów 
handlowych Gruzji; z zadowoleniem 
przyjmuje dalsze zbliżanie gruzińskiego 
ustawodawstwa w dziedzinach związanych 

15. zauważa z zadowoleniem, że UE 
jest jednym z największych partnerów 
handlowych Gruzji; z zadowoleniem 
przyjmuje dalsze zbliżanie gruzińskiego 
ustawodawstwa w dziedzinach związanych 
z handlem; podkreśla potrzebę zwiększenia 
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z handlem; gruzińskiego wywozu do UE oraz 
przyciągnięcia inwestycji z UE do Gruzji, 
aby zapewnić większą liczbę miejsc pracy i 
poprawić bilans handlowy Gruzji z UE 
oraz jej stabilność makrofinansową, 
przede wszystkim przez wzmocnienie 
praworządności, walkę z korupcją, 
praniem pieniędzy i uchylaniem się od 
opodatkowania oraz wspieranie zbliżenia 
do standardów UE;

Or. en

Poprawka 144
Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Dragoş Tudorache, Javier Nart, 
Malik Azmani, Bart Groothuis, María Soraya Rodríguez Ramos, Klemen Grošelj

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. zauważa z zadowoleniem, że UE 
jest jednym z największych partnerów 
handlowych Gruzji; z zadowoleniem 
przyjmuje dalsze zbliżanie gruzińskiego 
ustawodawstwa w dziedzinach związanych 
z handlem;

15. zauważa z zadowoleniem, że UE 
jest jednym z największych partnerów 
handlowych Gruzji; z zadowoleniem 
przyjmuje dalsze zbliżanie gruzińskiego 
ustawodawstwa w dziedzinach związanych 
z handlem; zachęca Gruzję do 
wykorzystywania w pełni możliwości 
handlowych, zwłaszcza DCFTA, i 
rozwijania jej możliwości wywozowych 
poza towary rolne i surowce;

Or. en

Poprawka 145
Markéta Gregorová
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. zauważa z zadowoleniem, że UE 
jest jednym z największych partnerów 
handlowych Gruzji; z zadowoleniem 
przyjmuje dalsze zbliżanie gruzińskiego 

15. zauważa z zadowoleniem, że UE 
jest jednym z największych partnerów 
handlowych Gruzji, którego udział w 
całkowitej wymianie handlowej kraju 
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ustawodawstwa w dziedzinach związanych 
z handlem;

wynosi 27 %; z zadowoleniem przyjmuje 
dalsze zbliżanie gruzińskiego 
ustawodawstwa w dziedzinach związanych 
z handlem;

Or. en

Poprawka 146
Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. zauważa z zadowoleniem, że UE 
jest jednym z największych partnerów 
handlowych Gruzji; z zadowoleniem 
przyjmuje dalsze zbliżanie gruzińskiego 
ustawodawstwa w dziedzinach związanych 
z handlem;

15. zauważa z zadowoleniem, że UE 
jest głównym partnerem handlowym 
Gruzji; z zadowoleniem przyjmuje dalsze 
zbliżanie gruzińskiego ustawodawstwa w 
dziedzinach związanych z handlem;

Or. en

Poprawka 147
Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Dragoş Tudorache, Javier Nart, 
Klemen Grošelj

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. podkreśla znaczenie reform 
strukturalnych mających na celu dalszą 
poprawę klimatu inwestycyjnego w Gruzji, 
w szczególności gwarancji ochrony 
inwestorów i ich wdrożenia; wyraża 
ubolewanie, że nie udało się zabezpieczyć 
wymaganych inwestycji w ramach 
projektu portu dalekomorskiego w 
Anaklii, i zachęca władze Gruzji do 
poprawy otoczenia dla przyciągnięcia 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych, 
w tym zdolności odpowiedzialnych 
instytucji oraz wsparcia i jedności 
politycznej w odniesieniu do projektów o 
strategicznym znaczeniu dla kraju;
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Or. en

Poprawka 148
Markéta Gregorová
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. wzywa Komisję do wsparcia 
pełnego wdrożenia pogłębionej i 
kompleksowej strefy wolnego handlu 
poprzez skoordynowaną pomoc, aby 
promować zrównoważony rozwój 
gospodarczy i wspierać reformy 
strukturalne w systemie gospodarczym, w 
tym zasady rynkowe, sprawiedliwy klimat 
dla przedsiębiorczości, w szczególności dla 
przedsiębiorstw regionalnych i MŚP, oraz 
niezależne mechanizmy regulacyjne, we 
współpracy z przedsiębiorstwami i 
społeczeństwem obywatelskim, w tym 
istotne reformy sektora bankowego i 
finansowego mające na celu zwalczanie 
prania pieniędzy i uchylania się od 
opodatkowania;

Or. en

Poprawka 149
Sven Mikser, Raphaël Glucksmann, Nacho Sánchez Amor

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. wzywa Komisję do wsparcia 
pełnego wdrożenia DCFTA przez 
skoordynowaną pomoc, z naciskiem na 
zrównoważony rozwój gospodarczy 
zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem 
oraz wsparcie dla MŚP i reform 
strukturalnych we współpracy z 
przedsiębiorstwami i społeczeństwem 
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obywatelskim;
Or. en

Poprawka 150
Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Kosma Złotowski, Jacek Saryusz-Wolski, Charlie 
Weimers

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. zachęca rząd Gruzji do pełnego 
wykorzystania istniejących mechanizmów 
służących wspieraniu dywersyfikacji 
handlu oraz zachęcaniu do krajowej 
przedsiębiorczości i bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych, a także 
dodatkowych przejrzystych środków 
kontroli bezpieczeństwa bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych;

Or. en

Poprawka 151
Sven Mikser, Raphaël Glucksmann, Nacho Sánchez Amor

Projekt rezolucji
Ustęp 15 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15b. zachęca rząd Gruzji do 
kontynuowania szeroko zakrojonej 
reformy prawa pracy, tak aby zapewnić 
poprawę regulacji warunków pracy, 
obejmującą stałe ulepszenia inspekcji 
pracy i dialogu społecznego; podkreśla w 
szczególności potrzebę zmiany ustawy o 
bezpieczeństwie pracy, tak by ustanowić 
pełnoprawny system kontroli i właściwy 
mechanizm antydyskryminacyjny, które 
mają służyć bezpośredniemu 
monitorowaniu praw pracowniczych i 
systematycznej weryfikacji zagrożeń w 
miejscu pracy, wprowadzenia 
nowoczesnego mechanizmu 
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antykorupcyjnego i ratyfikowania 
wszystkich odpowiednich konwencji 
MOP; zachęca organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego i związki zawodowe do 
zaangażowania się w te reformy, mając na 
uwadze ich znaczenie dla praw 
pracowniczych i społecznych w Gruzji;

Or. en

Poprawka 152
Markéta Gregorová
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. zachęca do przyspieszenia realizacji 
trzeciego krajowego programu działań w 
zakresie środowiska naturalnego oraz do 
zbliżenia gruzińskiego ustawodawstwa do 
dorobku prawnego UE w dziedzinie 
środowiska, zgodnie z wymogami układu o 
stowarzyszeniu dotyczącymi ochrony 
środowiska;

16. przypomina, że DCFTA muszą 
zawsze zawierać solidne, wiążące i 
możliwe do wyegzekwowania rozdziały 
dotyczące zrównoważonego rozwoju, w 
pełni zgodne z międzynarodowymi 
zobowiązaniami, w szczególności z 
porozumieniem paryskim, a także z 
zasadami WTO; zachęca do przyspieszenia 
realizacji trzeciego krajowego programu 
działań w zakresie środowiska naturalnego 
oraz do zbliżenia gruzińskiego 
ustawodawstwa do dorobku prawnego UE 
w dziedzinie środowiska, zgodnie z 
wymogami układu o stowarzyszeniu 
dotyczącymi ochrony środowiska; wzywa 
Gruzję do dalszego zwiększania 
zaangażowania w walkę ze zmianą 
klimatu, a Komisję do ułatwienia udziału 
Gruzji w Europejskim Zielonym Ładzie 
oraz do zadbania o to, by DCFTA nie była 
sprzeczna z określonymi w niej celami i 
inicjatywami w zakresie ochrony 
środowiska;

Or. en

Poprawka 153
Fabio Massimo Castaldo
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Projekt rezolucji
Ustęp 16 – akapit 1 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

wzywa rząd gruziński do zapewnienia 
pełnego poszanowania praw 
pracowniczych i przeprowadzenia reform, 
które poprawią bezpieczeństwo 
pracowników, zwłaszcza w sektorze 
górniczym;

Or. en

Poprawka 154
Markéta Gregorová
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. podkreśla znaczenie dywersyfikacji 
gospodarczej i wspierania sprzyjającego 
otoczenia biznesowego dla regionalnych 
oraz małych i średnich przedsiębiorstw w 
celu rozwijania zdolności Gruzji do 
dalszej innowacyjności w różnych 
sektorach gospodarki; wzywa Komisję, by 
zbadała możliwości ściślejszej współpracy 
sektorowej w dziedzinie edukacji i badań 
naukowych, innowacji oraz by wzmocniła 
sektor technologii informacyjno-
komunikacyjnych i cyfryzacji, jak również 
technologii ekologicznych, a także by 
prowadziła wymianę know-how i 
najlepszych praktyk; podkreśla znaczenie 
ukierunkowanych programów na rzecz 
młodzieży dla tworzenia sprawiedliwych 
możliwości zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 155
Markéta Gregorová
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 16 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16b. domaga się, aby Komisja wspierała 
i wspomagała programy i reformy 
dotyczące umiejętności korzystania z 
mediów i informacji, aby dostosować się 
do obecnej epoki cyfrowej, a także 
podnieść poziom współpracy sektorowej w 
gospodarce cyfrowej;

Or. en

Poprawka 156
Markéta Gregorová
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. z zadowoleniem przyjmuje 
przeznaczenie przez Komisję 3,4 mld EUR 
na 18 projektów priorytetowych w Gruzji 
w ramach orientacyjnego planu inwestycji 
w transeuropejską sieć transportową 
(TEN-T);

17. z zadowoleniem przyjmuje 
przeznaczenie przez Komisję 3,4 mld EUR 
na 18 projektów priorytetowych w Gruzji 
w ramach orientacyjnego planu inwestycji 
w transeuropejską sieć transportową 
(TEN-T); wzywa Gruzję, by ulepszyła 
sektor energetyczny i łączności, 
zapewniając jednocześnie w trakcie 
procesu wdrażania zrównoważenie 
środowiskowe, w szczególności ochronę 
różnorodności biologicznej i obszarów 
chronionych, a także uwzględniając 
potrzeby społeczności lokalnej;

Or. en

Poprawka 157
Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Dragoş Tudorache, Nathalie Loiseau, 
María Soraya Rodríguez Ramos, Klemen Grošelj

Projekt rezolucji
Ustęp 17
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Projekt rezolucji Poprawka

17. z zadowoleniem przyjmuje 
przeznaczenie przez Komisję 3,4 mld EUR 
na 18 projektów priorytetowych w Gruzji 
w ramach orientacyjnego planu inwestycji 
w transeuropejską sieć transportową 
(TEN-T);

17. z zadowoleniem przyjmuje 
przeznaczenie przez Komisję 3,4 mld EUR 
na 18 projektów priorytetowych w Gruzji 
w ramach orientacyjnego planu inwestycji 
w transeuropejską sieć transportową 
(TEN-T); przypomina, że wszystkim 
projektom rozwoju infrastruktury musi 
towarzyszyć rzetelna ocena oddziaływania 
na środowisko i skutków dla społeczności 
lokalnych;

Or. en

Poprawka 158
Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. z zadowoleniem przyjmuje 
przesunięcie przez Komisję Europejską 
kwoty 183 mln EUR dla Gruzji w ramach 
pakietu wsparcia nadzwyczajnego 
„Odpowiedź UE na pandemię 
koronawirusa w Partnerstwie 
Wschodnim” w celu złagodzenia wpływu 
pandemii COVID-19 na systemy opieki 
zdrowotnej, a także wsparcia w łagodzeniu 
jej skutków społeczno-gospodarczych i 
wpływu na codzienne życie ludzi;

Or. en

Poprawka 159
Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
Ustęp 17 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17b. z zadowoleniem przyjmuje 
przydzielenie przez Komisję Europejską 
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150 mln EUR dla Gruzji w ramach 
pomocy makrofinansowej na rzecz 
partnerów objętych procesem rozszerzenia 
i polityką sąsiedztwa w związku z 
kryzysem wywołanym pandemią 
COVID-19;

Or. en

Poprawka 160
Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
Ustęp 17 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17c. wysoko ocenia środki 
zapobiegawcze podjęte przez rząd 
gruziński w odpowiedzi na pandemię 
COVID-19, które zostały pochwalone i 
uznane przez wiele rządów zagranicznych 
i podmiotów międzynarodowych;

Or. en

Poprawka 161
Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. zaleca, aby Komisja kontynuowała 
wysiłki na rzecz umożliwienia 
uczestnictwa Gruzji we wspieranych przez 
UE programach i agencjach, które są 
otwarte dla państw spoza UE, zgodnie z 
odpowiednim statusem prawnym;

18. zaleca, aby Komisja kontynuowała 
wysiłki na rzecz umożliwienia 
uczestnictwa Gruzji we wspieranych przez 
UE programach i agencjach, które są 
otwarte dla państw spoza UE, zgodnie z 
odpowiednim statusem prawnym; z 
zadowoleniem przyjmuje fakt, że w 
ramach programu Erasmus+ miało 
miejsce prawie 7 500 wymian studentów i 
pracowników naukowych między Gruzją a 
UE;

Or. en
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Poprawka 162
Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Kosma Złotowski, Jacek Saryusz-Wolski

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. wzywa do realizacji projektów 
infrastrukturalnych o strategicznym 
znaczeniu dla rozwoju transportu i handlu 
regionalnego; w związku z tym wyraża 
nadzieję, że Gruzja przyspieszy budowę 
portu dalekomorskiego w Anaklii, zgodnie 
ze strategicznymi celami euroatlantyckimi 
Gruzji; jest jednak zaniepokojony 
licznymi przeszkodami natury 
administracyjnej i politycznej, które nadal 
utrudniają realizację projektu, a także 
oznakami ingerencji ze strony Rosji;

Or. en

Poprawka 163
Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Sandra Kalniete, Miriam Lexmann, Andrzej 
Halicki

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. w celu wdrożenia zasady „więcej 
za więcej” wzywa UE, by rozważyła 
opracowanie dla trzech krajów 
stowarzyszonych, w tym Gruzji, strategii 
ściślejszej współpracy w zakresie reform i 
inwestycji, która byłaby uzależniona od 
obszarów obejmujących między innymi 
budowanie zdolności inwestycyjnych, 
transport, energię, sprawiedliwość i 
gospodarkę cyfrową i torowałaby drogę 
dla ambitnego programu integracji z UE;

Or. en

Poprawka 164
Markéta Gregorová
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w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. wzywa Komisję Europejską, 
państwa członkowskie UE i Gruzję do 
zacieśnienia współpracy w zakresie 
odporności zdrowia publicznego, w tym 
współpracy między organami 
odpowiedzialnymi za zdrowie publiczne, 
placówkami badawczymi i służbami 
reagowania w sytuacjach kryzysowych, a 
także do wymiany najlepszych praktyk i 
współpracy ze społeczeństwem 
obywatelskim w zakresie opracowywania 
strategii na wypadek epidemii, 
koncentrujących się na grupach 
najbardziej narażonych, w tym na 
osobach starszych, bezdomnych, 
pracownikach sezonowych i migrantach;

Or. en

Poprawka 165
Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Sandra Kalniete, Miriam Lexmann, Andrzej 
Halicki

Projekt rezolucji
Ustęp 18 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18b. podkreśla w tym kontekście 
potrzebę zalecenia Unii Europejskiej, by:
– powołała specjalną grupę wsparcia dla 
państw stowarzyszonych, w tym Gruzji, 
tak jak miało to miejsce w przypadku 
Ukrainy (SGUA), w celu skutecznego 
wdrożenia zasady „więcej za więcej” oraz 
dysponowania możliwościami 
instytucjonalnymi w zakresie pomocy i 
oceny rozwoju sytuacji w państwach 
stowarzyszonych,
– udoskonaliła warunkowość udzielania 
pomocy makrofinansowej UE, co będzie 
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współdziałać z udoskonalonymi 
mechanizmami sterowania i szczegółową 
sprawozdawczością na temat postępów 
poczynionych przez Gruzję, w 
szczególności w dziedzinie reformy 
sektora wymiaru sprawiedliwości,
– zwiększyła unijną pomoc inwestycyjną 
powiązaną z warunkowością w podobny 
sposób, jak zaproponowano w umowie w 
sprawie reformy dotyczącej inwestycji na 
Ukrainie, w koordynacji z 
międzynarodowymi instytucjami 
finansowymi,
– w kontekście zbliżających się 
ogromnych wyzwań związanych z 
zarządzaniem społeczno-gospodarczymi 
skutkami pandemii COVID-19, która 
prowadzi do utraty miejsc pracy, 
zamykania przedsiębiorstw i konieczności 
utrzymywania równowagi finansów 
publicznych, zwróciła się do Komisji, aby 
jesienią 2020 r. zaproponowała partnerom 
wschodnim, zwłaszcza stowarzyszonym z 
UE i zaangażowanym w reformy na rzecz 
integracji z UE, w tym Gruzji, 
szczegółowy, warunkowy i dostosowany do 
potrzeb plan gospodarczy i inwestycyjny, 
podobnie jak będzie to również miało 
miejsce w przypadku regionu Bałkanów 
Zachodnich;

Or. en


