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EUROPEAN COMMISSION 

MEMO 

ბრიუსელი, 27 მარტი 2014 წ. 
 
ევროკავშირის 2013 წლის ანგარიში ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის 
მიმდინარეობის შესახებ  
 
ყოველწლიური "ევროპის სამეზობლო პაკეტი"  2014  წელს  მოიცავს 
ერთობლივ განცხადებას (" სამეზობლო გზაჯვარედინზე ") და  ევროპის 
სამეზობლო პოლიტიკის მიმდინარეობის შესახებ ცალკეული ქვეყნებისა 
და რეგიონალური ანგარიშების კომპლექტი. საქართველოს ანგარიშში 
ხასგასმულია 2013 წლის  საკვანძო/მთავარი მოვლენები და რეფორმები 
და მოცემულია რეკომენდაციები მომდევნო წლისათვის.  
 
პოლიტიკური დიალოგი ევროკავშირსა და საქართველოს მთავრობას 
შორის 2013 წელს ინტენსიური იყო. ივლისში ევროკავშირმა და 
საქართველომ დაასრულეს მოლაპარაკებები ასოცირების შეთანხმების 
თაობაზე, ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო სივრცის (DCFTA) 
ჩათვლით.  ასოცირების შეთანხმების პარაფირება შედგა  ნოემბერში 
აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტზე ვილნიუსში . ვილნიუსში 
ევროკავშირმა და საქართველომ ასევე მნიშვნელოვანი ნაბიჯები 
გადადგეს საერთო უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკის (CSDP) 
თანამშრომლობის მიმართულებით, ხელი მოეწერა რა თანამშრომლობის 
ჩარჩო ხელშეკრულებას.  2013 წლის დეკემბერში , საქართველომ და 
ევროკავშირმა ხელი მოაწერეს პარტნიორობისა და თანამშრომლობის 
შეთანხმების ოქმს ევროკავშირის პროგრამებში საქართველოს 
მონაწილეობის შესახებ ჩარჩო შეთანხმების თაობაზე. საქართველომ ასევე 
მნიშვნელოვან  წინსვლას მიაღწია ვიზების გამარტივებისა და 
რეადმისიის შეთანხმებების განხორციელების გზაზე და განაგრძო 
რეფორმების განხორციელება უსაფრთხო გარემოში მობილურობის 
უზრუნველყოფასთან დაკავშრებულ სფეროებში.  
 
საქართველომ ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის განხორციელების 
შესახებ გასული წლის შუალედურ ანგარიშში მოცემული 
რეკომენდაციების უმეტესი ნაწილი გაითვალისწინა. მან უზრუნველყო 
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საპრეზიდენტო არჩევნების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად 
ჩატარება. გაგრძელდა რეფორმების განხორციელება მართლმსაჯულების 
სექტორში, გაღრმავებული დარგობრივი რეფორმები და მოხდა 
ევროკავშირის კანონთა კრებულთან (EU acquis) მარეგულირებელი 
კანონმდებლობის უფრო მეტად დაახლოება. საქართველო აქტიურად 
მონაწილეობდა ჟენევის მოლაპარაკებებში და, ევროკავშირის 
დახმარებით, გადადგა ნაბიჯები იძულებით გადაადგილებულ პირთა 
საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებისთვის, ამასთან, საქართველომ 
კიდევ ერთხელ დაადასტურა სეპარატისტულ რეგიონებში ჭეშმარიტი 
ჩართულობის ვალდებულება. ამ წლის ანგარიშის საფუძველზე, ასევე, 
ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმის 2014 წლის 
განმავლობაში მდგრადი განხორციელების მიზნით, სასურველია, 
საქართველომ განახორციელოს შემდეგი: 
 
• ნახევრად საპრეზიდენტო სისტემიდან საპარლამენტო სისტემაზე 

საქართველოს გადასვლის, ასევე ახალი კონსტიტუციის მიღების 
გათვალისწინებით, უზრუნველყოს  აღმასრულებელ, საკანონმდებლო 
და სასამართლო ხელისუფლებებს შორის ძალაუფლების ადეკვატური 
განაწილება და კონტროლისა და ბალანსის მექანიზმები. ასევე ამ 
კონტექსტში უზრუნველყოს, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებებმა, 
მათი გათვალისწინების შემთხვევაში, გაიაროს დეტალური 
კონსულტაციები როგორც შიდასახელმწიფოებრივ დონეზე, ასევე 
ევროსაბჭოსთან არსებულ ევროპულ კომისიასთან 
„დემოკრატიისთვის კანონის მეშვეობით“ (ე.წ. ვენეციის კომისია), 
მათი მდგრადობის უზრუნველყოფის მიზნით;  

• აღმოფხვრას კანონმდებლობაში და საარჩევნო ადმინისტრაციაში ჯერ 
კიდევ არსებული და ეუთო-ს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და 
ადამიანის უფლებების ოფისის მიერ მითითებული ხარვეზები, მათ 
შორის 2014 წლის ადგილობრივი არჩევნების გათვალისწინებით;  

• სასამართლო სისტემის სრული დამოუკიდებლობის 
უზრუნველსაყოფად მოახდინოს მართლმსაჯულების სისტემის 
რეფორმირება სისხლის სამართლის პოლიტიკისა და პრაქტიკის 
ევროპის საბჭოს სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანის გზით; 
შეიმუშაოს სასამართლო რეფორმის სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა 
ზუსტად განსაზღვრული ნიშნულებით;  

• უზრუნველყოს, რომ სისხლისსამართლებრივი დევნა 
წარიმართებოდეს გამჭვირვალედ და მიუკერძოებლად და იყოს 
პოლიტიკური მოტივაციისგან თავისუფალი, რათა თავიდან იქნეს 
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აცილებული შეხედულებები, რომ ხორციელდება პოლიტიკურად 
მოტივირებული სამართალი;   

• უზრუნველყოს, რომ პროკურატურის საქმიანობა 
ხორციელდებებოდეს დამოუკიდებლობის, გამჭვირვალობის და 
პოლიტიკური მიკერძოების თავიდან აცილების უმაღლესი 
სტანდარტების შესაბამისად, მათ შორის პროკურატურის  ეფექტური 
ზედამხედველობის მეშვეობით; 

• უზრუნველყოს, რომ წინასწარი პატიმრობა აღკვეთის ზომად, კანონის 
შესაბამისად, მხოლოდ გამონაკლისი ზომის სახით იქნეს 
გამოყენებული, რათა, სხვა პრინციპებთან ერთად, დაცული იყოს 
უდანაშაულობის პრეზუმფცია; გადასინჯოს ადმინისტრაციული 
პატიმრობის მარეგულირებელი წესები სამართლიანი სასამართლოს 
ნორმებთან შესაბამისად;  

• გაზარდოს სამართალდამცველი სტრუქტურების 
ანგარიშვალდებულების და მათზე დემოკრატიული 
ზედამხედველობის ხარისხი; შეიმუშაოს სრულფასოვანი 
დამოუკიდებელი და ეფექტური გასაჩივრების მექანიზმის. გამოიძიოს 
დარღვევები და განახორციელოს სტრუქტურული რეფორმები და 
ეფექტური მონიტორინგი სასჯელაღსრულების სისტემაში;   

• კონსტრუქციული მონაწილეობა მიიღოს ჟენევის საერთაშორისო 
მოლაპარაკებებში; გაააქტიუროს სეპარატისტული რეგიონების 
მიმართ ჩართულობის პოლიტიკის განხორციელება და გადადგას 
პრაგმატული ნაბიჯები ადმინისტრაციული გამყოფი ხაზის გასწვრივ 
კომუნიკაციის არხებისა და ვაჭრობის, განათლების, გადაადგილებისა 
და ინვესტირების წახალისების მიზნით; გადახედოს კანონს 
ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ და გააგრძელოს მჭიდრო 
თანამშრომლობა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიასთან;   

• განამტკიცოს მედიის პლურალიზმი და დამოუკიდებლობა, 
გამოხატვისა და აზრის თავისუფლება; განახორციელოს 
კანონიმედიასაშუალებათა მფლობელების გამჭვირვალეობის შესახებ; 
გააუმჯობესოს პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის დაცვა, 
აღკვეთოს უკანონო თვალთვალი და გამოიძიოს ძალაუფლების 
ბოროტად გამოყენებისა და უკანონო ქმედებების ფაქტები;  

• მიიღოს ფართომასშტაბიანი ანტიდრისკრიმინაციული 
კანონმდებლობა, უზრუნველყოს უმცირესობების – რელიგიურის 
ჩათვლით – უფლებების დაცვა.  დაგმოს უმცირესობათა 
წარმომადგენლების მიმართ სიძულვილის ენის გამოყენების, 
თავდასხმებისა და ძალადობის შემთხვევები;  გააკეთოს მკაფიო 
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გზავნილები ასეთი საქციელის მიმართ ნულოვანი ტოლერანტობის 
შესახებ; 

• გააგრძელოს სექტორული რეფორმების განხორციელება და 
ევროკავშირის კანონთა კრებულთან (EU acquis) ხარისხიანი 
დაახლოება, რომ გზა გაეხსნას ასოცირების  შესახებ შეთანხმების – 
ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის ჩათვლით 
– წარმატებულ განხორციელებას. საზოგადოებაში ფართოდ 
გაავრცელოს ინფორმაცია ასოცირების შესახებ შეთანხმების და 
ევროკავშირთან პოლიტიკური ასოცირებისა და ეკონომიკური 
ინტეგრაციის დადებითი მხარეების შესახებ.  

 
ყოველწლიურ ანგარიშში აღწერილია თანამშრომლობის სხვადასხვა 
სფეროში 2013 წლის განმავლობაში განხორციელებული რეფორმები და ამ 
პროცესში მიღწეული წარმატება თუ შეფერხება. ანგარიშში მოცემული 
ზოგიერთი საკითხი საგანგებო ყურადღებას იმსახურებს. 
 
საპრეზიდენტო არჩევნები შეფასდა, როგორც საერთაშორისო 
სტანდარტების შესაბამისი. ძალაში შევიდა ახალი კონსტიტუცია 
რომელმაც ქვეყანა საპრეზიდენტოდან საპარლამენტო სისტემაზე 
გადაიყვანა. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველომ განაგრძო წინსვლა 
კორუფციასთან ბრძოლის მიმართულებით, კვლავ მეტია გასაკეთებელი  
მაღალი დონეზე კორუფციის პრევენციის, გამოვლენისა და დაძლევის 
მიმართულებით.  ნაბიჯები გადაიდგა მარლმსაჯულების 
დამოუკიდებლობის განსამტკიცებლად, ახალი წესების მეშვეობით, 
რომლებიც ზრდის გამჭვირვალობას და ამცირებს პოლიტიკური ჩარევის 
შესაძლებლობას.  ევროკავშირი მტკიცედ მხარს უჭერდა სისხლის 
სამართლის რეფორმებს, მათ შორის ყოვლისმომცველი ფინანსური 
დახმარების მეშვეობით; ეს მიმართულება კიდევ უფრო განმტკიცდა  
საქართველოში საკონსტიტუციო და სამართლებრივი რეფორმებისა და 
ადამიანის უფლებების საკითხებში ევროკავშირის სპეციალური 
მრჩევლის დანიშვნით.  
 
ზოგადად, მედია გარემო გაუმჯობესდა და უფრო მრავალფეროვანი 
გახდა, მაგრამ დარჩა პოლიტიკურად პოლარიზებული.  წინსვლა 
გაერთიანებისა და შეკრების თავისუფლების მიმართულებით 
არაერთგვაროვანი იყო; ადგილი ჰქონდა ისლამოფობიისა და 
ჰომოფობიის ძალადობრივ მაგალითებს.  მიღებულ იქნა შრომის 
საერთაშორისო ორგანიზაციის  (ILO) სტანდარტების შესაბამისი ახალი 
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შრომის კოდექსი. ეს იყო დიდი ხნის ევროკავშირის მოთხოვნა, მაგრამ 
მისი სწორედ განხორციელება კვლავ პრობლემატურია.  
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ევროკავშირი და საქართველო – ზოგადი ინფორმაცია 

 
პოლიტიკა 

 
ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ურთიერთობა ევროპის 
სამეზობლო პოლიტიკის ფარგლებში რეგულირდება. 2009 წლიდან 
ევროკავშირი ახორციელებს აღმოსავლეთ პარტნიორობის პოლიტიკას – 
თანამშრომლობის ჩარჩოს აღმოსავლეთ სამეზობლოს წევრ ქვეყნებთან– 
რომლის მიზანია უფრო მაღალ საფეხურზე აიყვანოს ევროკავშირის 
ურთიერთობები და ჩართულობა აღმოსავლეთ სამეზობლოს ექვს 
წევრთან: 
- ორმხრივი თანამშრომლობის საშუალებით, რომლის მიზანია 
გაფორმდეს ასოცირების შეთანხმებები ღრმა და ყოვლისმომცველი 
სავაჭრო სივრცის ჩათვლით მას შემდეგ, რაც ყველა პირობა იქნება 
დაკმაყოფილებული და მიღწეული იქნება წინასვლა ვიზებისა და 
მობილურობის საკითხებში, 
- მრავალმხრივი თანამშრომლობის საშუალებით (მთავრობათაშორისი 
პლატფორმები და საფლაგმანო ინიციატივები) 
ეს მიდგომა თანდათანობითი პოლიტიკური ასოცირებისა და ღრმა 
ეკონომიკური ინტეგრაციის შესაძლებლობას იძლევა 
 

თარიღები და მოვლენები 
 
1999: ძალაში შევიდა ევროკავშირსა და საქართველოს შორის 
პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება 
2005: დამტკიცდა ევროკავშირი–საქართველოს სამოქმედო გეგმა. 
2008: აგვისტოს ომი რუსეთთან, რომელიც ევროკავშირის შუამავლობით 
შეჩერდა. ევროკავშირმა დააკომპლექტა (340 დამკვირვებლისთან 
შემდგარი) სამოქალაქო სადამკვირვებლო მისია და საქართველოს 
ევროკავშირის ბიუჯეტიდან გამოუყო 500 მლნ  ევრომდე ოდენობის 
კონფლიქტისშემდგომი დახმარების პაკეტი. მობილიზებული იქნა 
ევროკავშირის სამოქალაქო დაცვის მექანიზმი კონფლიიქტისშემდგომ 
პერიოდში დასახმარებლად, რომელმაც გააადვილა ევროკავშირის წევრი 
სახელმწიფოების სამოქალაქო დახმარების საქართველოში ჩამოტანა. 
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2008-2009: დამტკიცდა 18–თვიანი სავალუტო ფონდის პროგრამა Stand-By. 
2009 წლის აგვისტოში პროგრამა 2011 წლის ივლისამდე გაგრძელდა და 
835.7 მლნ ევროთი გაიზარდა. მაკროფინანსური სტაბილიზაციის 
ფინანსური დახმარების პაკეტის ფარაგლებში ევროკავშირმა დამატებით 
46 მლნ ევროს ოდენობის გრანტი გამოყო. 
2007-2010: ევროპის სამეზობლო და პარტნიორობის ინსტრუმენტის 
ფარგლებში საქართველოსთვის გამოყოფილი დახმარება 120.4 მლნ ევროა 
2009: სამეზობლოს საინვესტიციო მექანიზმიდან ერთი პროექტი 
დამტკიცდა (თბილისის შემოვლითი რკინიგზის გარემოსდაცვითი 
კომპონენტი), საიდანაც 8.5 მლნ ევროს ოდენობის გრანტი გამოიყო, 
რომელმაც 253.5 მლნ ევროს ინვესტირების მოზიდვას უნდა შეუწყოს 
ხელი. 
2010: დაიწყო ასოცირების მოლაპარაკებები ევროკავშირთან 
2011-2013: 2010 წლის მაისში დამტკიცდა 2011–2013 წლების ახალი 
ინდიკატური პროგრამა საქართველოსთვის, რომლის ბიუჯეტი 180.3 მლნ 
ევროა. პროგრამის მიზანია ევროკავშირი–საქართველოს სამოქმედო 
გეგმაში განსაზღვრული ძირითადი პოლიტიკური მიზნების მხარდაჭერა. 
ის ოთხ პრიორიტეტს ითვალისწინებს, კერძოდ: (1) დემოკრატიული 
განვითარების, კანონის უზენაესობის და მმართველობის მხარდაჭერა; (2) 
ეკონომიკური განვითარებისა და ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის 
სამოქმედო გეგმის განხორციელება; (3) სიღარიბის შემცირება და 
სოციალური რეფორმები და (4) საქართველოს შიდა კონფლიქტების 
მშვიდობიანი მოგვარება. 
2011: ძალაში შევიდა ვიზების გამარტივებისა და რეადმისიის 
შეთანხმებები 
2011: ევროკავშირის მონიტორინგის მისიის მანდატის ერთი წლით 
გაგრძელება 
2012: მოლაპარაკებების დაწყება ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო 
სივრცის შესახებ  
2013: ასოცირების შეთანხმების პარაფირება, ღრმა და ყოვლისმომცველი 
თავისუფალი სავაჭრო სივრცის (DCFTA) ჩათვლით. 
2013: საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ხელი მოეწერა 
პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შეთანხმების ოქმს ევროკავშირის 
პროგრამებში საქართველოს მონაწილეობის ჩარჩო ხელშეკრულების 
თაობაზე. 
 
 
დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ: 
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http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm 
http://eeas.europa.eu/georgia/index_en.htm 
http://eeas.europa.eu/enp/index_en.htm 
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