
ევროპის კავშირის საბჭო, საგარეო საქმეთა საბჭოს 2889-ე შეხვედრა. საბჭოს დასკვნები საქართველოს 

საკითხზე. 

ბრიუსელი, 2008 წლის 15-16 სექტემბერი 

საბჭომ მიიღო შემდეგი დასკვნები: 

“1. საბჭო მიესალმება შეთანხმებას 12 აგვისტოს გეგმის განხორციელების შესახებ, რომელიც 

გაფორმებული იყო მოსკოვსა და თბილისში, ევროკავშირის შუამდგომლობით, 8 სექტემბერს. ეს 

შეთანხმება უპირველეს ყოვლისა ითვალისწინებს სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის მიმდებარე 

ტერიტორიებიდან რუსეთის შეიარაღებული ძალების სრულ უკან დახევას იმ პოზიციებზე, რომლებიც 

მათ ეკავათ საბრძოლო მოქმედებების დაწყებამდე, 10 დღის ვადაში ამ ზონებში საერთაშორისო 

მექანიზმების ამოქმედებიდან, მათ შორის ევროკავშირის 200 დამკვირვებლის განთავსებიდან, რაც 

უნდა მოხდეს არა უგვიანეს 2008 წლის 1 ოქტომბრისათვის.  

2. 1 სექტემბერს მიღებულ საბჭოს დასკვნებთან მიმართებით, საბჭო მოუწოდებს მხარეებს 

სრულად განახორციელონ ეს შეთანხმება, ისევე როგორც 12 აგვისტოს შეთანხმება და ყოველივე ამის 

რეალიზაცია მოახდინოს ეფექტურად და კეთილსინდისიერად, განსაზღვრული დროის მონაკვეთში, 

რუსეთის შეიარაღებული ძალების გასვლისა და საქართველოს შეიარაღებული ძალების საკუთარ 

ბაზებზე დაბრუნების ჩათვლით. 

3. საბჭო აღნიშნავს, რომ ევროკავშირი მზად არის კრიზისის მოგვარებაში სრულფასოვანი 

როლის შესასრულებლად, ადგილობრივი და სამომავლოდ საერთაშორისო დისკუსიებისა და მათი 

მომზადების ჩათვლით და საქართველოში არსებული კონფლიქტის მშვიდობიანი და გრძელვადიანი 

გადაწყვეტის მცდელობის მხარდასაჭერად. საბჭო მიიჩნევს, რომ კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით და 

გრძელვადიანად მოგვარება საქართველოში უნდა ეფუძნებოდეს საერთაშორისო სამართლით, 

ევროპაში უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ჰელსინკის კონფერენციის საბოლოო აქტითა და 

გაეროს უშიშროების საბჭოს გათვალისწინებული დამოუკიდებლობის, სუვერენულობისა და 

ტერიტორიული მთლიანობის პრინციპების სრულ დაცვას. აღნიშნული კონტექსტის 

გათვალისწინებით, საბჭო გმობს ნებისმიერ ქმედებას, რომელიც ეწინააღმდეგება ამ პრინციპებზე 

დაფუძნებულ გადაწყვეტას. 

4. საბჭო მხარს უჭერს საქართველოში არსებული კონფლიქტის დამოუკიდებელი საერთაშორისო 

გამოძიების იდეას. 

5. საბჭომ გადაწყვიტა დანიშნოს ბატონი პიერ მორელი ევროკავშირის სპეციალურ 

წარმომადგენლად საქართველოში არსებული კრიზისის საკითხებზე. 

6. ევროკავშირის საბჭოს 1 სექტემბრის საგანგებო შეხვედრის დასკვნების შესაბამისად, საბჭომ 

გადაწყვიტა გაეგზავნა დამოუკიდებელი სამოქალაქო სადამკვირვებლო მისია საქართველოში, 

ევროპული უსაფრთხოებისა და თავდაცვის სფეროს შესაბამისად, რომელიც განთავსებული იქნება 1 

ოქტომბრისათვის, 8 სექტემბრის შეთანხმების პუნქტების შესაბამისად, ეუთოსა და გაეროსთან 

მჭიდრო კოორდინაციით და გაეროს დამკვირვებელთა მისიისა და ეუთოს საერთაშორისო 

მექანიზმების შესავსებად. საბჭო კმაყოფილებით აღნიშნავს წევრი სახელმწიფოების წვლილს, 

რომელიც გამოიხატება 1 ოქტომბრისათვის მინიმუმ 200 დამკვირვებლის განთავსებაში. 

7. საბჭო მოუწოდებს კომისიას აქტიურად და სწრაფად მოემზადოს დონორების კონფერენციისათვის 

საქართველოს ეკონომიკის აღდგენის და განვითარების ხელშესაწყობად და იძულებით 

გადაადგილებული პირების დასაბრუნებლად და ჩაატაროს ეს ღონისძიება შემდეგ თვეს ბრიუსელში 

საყოველთაო მოთხოვნების შეფასების მიზნით. საბჭო ითვალისწინებს კომისიის წინადადებას 

საქართველოსათვის ფინანსური დახმარების მობილიზაციის მიზნით, რომელიც შესაძლოა 

გაუტოლდეს 500 მილიონ ევროს 2008-2010 წწ. პერიოდისათვის და შესაბამისობაში იქნება ფინანსურ 

პერსპექტივებთან. საბჭო აგრეთვე მოუწოდებს წევრ სახელმწიფოებს მოამზადონ მნიშვნელოვანი 

წვლილი, ფინანსური დახმარების სახით, შემდგომი კონფერენციისათვის. ის მიესალმება კომისიის 

მზაობას ევროკავშირ-საქართველოს თანამშრომლობის გამყარების მიზნით, კონკრეტულად სავიზო 

რეჟიმის გამარტივებისა და თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებასთან მუშაობის დაჩქარების 

კუთხით.” (www.europa.eu) 



 

 


