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Vragen van het lid Piri PvdA over de aangekondigde wet

in Georgie over het aanmerken van media en

maatschappelijke organisaties als buitenlandse

vertegenwoordigers

Aanleiding

De set schriftelijke vragen van het lid Piri PvdA over de aangekondigde wet in

Georgie over het aanmerken van media en maatschappelijke organisaties als

buitenlandse vertegenwoordigers

Geadviseerd besluit

Uw akkoord met verzending van bijgaande beantwoording van de schriftelijke

vragen

Kernpunten

• De Georgische regeringspartij Ceoryian Dream had een wetsvoorstel

ingediend op basis waarvan media en NGO s die meer dan 20 van hun

financiering vanuit het buitenland verkrijgen geregistreerd moesten

worden als foreign agent
• Indien deze wet zou zijn aangenomen had dit een grote inperking van

fundamentele rechten in Georgie betekend waaronder de vrijheid van

meningsuiting en vereniging
• De wet zou hebben geleid tot bemoeilijking van het werk van de vrije

media en zou effect hebben gehad op het maatschappelijk middenveld en

het voortbestaan van een democratisch en rechtsstatelijk Georgie
• Afgelopen week 7 8 maart braken er demonstraties uit in Tbilisi en

kleinere demonstraties in andere steden waarbij grote groepen Georgiers
hun ongenoegen uitten over dit wetsvoorstel en eisten dat het werd

ingetrokken
• Op 9 maart 2023 kondigden de GEO autoriteiten aan dat het voorstel

onvoorwaardelijk werd ingetrokken Op 10 maart 2023 is het concept

wetsvoorstel via een spoedsessie van het Parlement formeel weggestemd
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Toelichting

• In de verklaring die de GEO autoriteiten hebben afgegeven rondom de

intrekking van de wet wordt o a gesteld dat de Georgische burgers een

foutief beeld van de wetgeving hebben hierop onterecht de term

Russische wetgeving werd geplakt en dat het beeld dat de wet afwijkt
van het Europese pad onterecht is Dit zou volgens de verklaring niet het

geval zijn
• Het was cruciaal dat de wet ook daadwerkelijk werd ingetrokken en niet

enkel werd getafeld Conform de procedure werd de conceptwet tijdens de

tweede lezing op 10 maart jl formeel weggestemd
• De verklaring van GEO autoriteiten doet vermoeden dat de deur mogelijk

niet volledig en onvoorwaardelijk gesloten is [ ] As the emotional

background subsides we wiil better expiain to the pubiic what the biil

served and why it was important to ensure transparency of foreign
influence in our country To do this we will start meetings with the

population and let the general public know the truth about each detail of

the issue [ ]
• Het blijft van belang dat de Georgische regering voortvarend en

onomkeerbaar uitvoering geeft aan alle twaalf prioriteiten die door de EL

zijn gesteld inclusief de prioriteiten die zijn verbonden aan vrije media en

het maatschappelijk middenveld
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