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ევროპარლამენტის რეზოლუცია საქართველოში არსებული სიტუაციის შესახებ 

2008 წლის 5 ივნისი. 

ევროპარლამენტი, 

- საქართველოს შესახებ მიღებული წინა რეზოლუციების, სახელდობრ 2006 წლის 26 ოქტომბრის 

და 2007 წლის 29 ნოემბრის რეზოლუციების გათვალისწინებით, 

- 2007 წლის 15 ნოემბერს ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის (ესპ) გააქტიურებისა და 2008 წლის 

17 იანვარს სამხრეთ კავკასიის საკითხებზე ევროკავშირის უფრო ეფექტური პოლიტიკისა და შავი 

ზღვის რეგიონალური პოლიტიკის განსაზღვრის რეზოლუციების გათვალისწინებით, 

- ევროგაერთიანებასა და მის წევრ ქვეყნებს, ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ, საქართველოს 

შორის არსებული პარტნიორობისა და თანამშრომლობის 1999 წლის 1 ივლისს ძალაში შესული 

ხელშეკრულების შესაბამისად, 

- 2006 წლის 14 ნოემბერს ევროკავშირი-საქართველოს თანამშრომლობის საბჭოს მიერ 

დამტკიცებული ესპ-ს სამოქმედო გეგმის გათვალისწინებით, 

- შესაბამისად გაეროს უშიშროების საბჭოს მიერ 2008 წლის 15 აპრილს მიღებული 1808 (2008) 

რეზოლუციის, რომელიც მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და ახანგრძლივებს 

გაეროს დამკვირვებელთა (UNOMIG) მანდატს 2008 წლის 15 ოქტომბრამდე, 

- ევროკავშირი-საქართველოს საპარლამენტო თანამშრომლობის კომიტეტის მიერ 2008 წლის 28-

30 აპრილს მიღებული რეკომენდაციების თანახმად, 

- გათვალისწინებით ევროკავშირის საბჭოს სლოვენიელი თავმჯდომარეობის მიერ 

ევროკავშირის სახელით 2008 წლის 18 აპრილსა და 2 მაისს გამოთქმული დეკლარაციებისა 

საქართველოსა და რუსეთს შორის დაძაბულობის ესკალაციის შესახებ,  

- საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებზე საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიის 2008 წლის 

22 მაისის წინასწარი შედეგებისა და დასკვნების თაობაზე გაკეთებული განცხადების შესაბამისად, 

- გაეროს დამკვირვებელთა მისიის მიერ 2008 წლის 26 მაისს ქართული უპილოტო 

თვითმფრინავის ჩამოგდების შესახებ წარმოებული გამოძიების თანახმად, 

- 2008 წლის 26 მაისს ზოგადი საკითხებისა და საერთაშორისო ურთიერთობების საბჭოს 

საქართველოს შესახებ გაკეთებული განცხადებების გათვალისწინებით, 

- საკუთარი რეგლამენტის 103 (4)-ე წესის შესაბამისად, 

ა. ვითვალისწინებით რა, რომ ევროკავშირი რჩება მომხრედ საქართველოსთან ურთიერთობების 

განვითარებისა და გაღრმავების და მხარს უჭერს აუცილებელ პოლიტიკურ და ეკონომიკურ 

რეფორმებსა და ზომებს სოლიდური და კომპეტენტური დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და 

ეფექტური და დამოუკიდებელი სასამართლო სისტემის ჩამოსაყალიბებლად, აგრეთვე კორუფციასთან 

ბრძოლიდ მცდელობას და ამგვარად მშვიდობიანი და კეთილდრეობის მქონე საქართველოს შექმნას, 

რაც ხელს შეუწყობს სტაბილურობას რეგიონსა და დანარჩენ ევროპაში.  

ბ. მხედველობაში მიღებით იმ ფაქტის, რომ რუსეთის სამინისტროებსა და სხვა სახელმწიფო 

უწყებებს პრეზიდენტის ბრძანებულებით მიეცათ დავალება დაამკვიდრონ ოფიციალური 

ურთიერთობები საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონებთან, აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან, 

გ. ვიღებთ რა მხედველობაში იმ ფაქტს, რომ რუსეთის ფედერაცია გამოვიდა დამოუკიდებელ 

სახელმწიფოთა თანამეგობრობის (დსთ) ხელმძღვანელთა საბჭოს 1996 წლის 19 იანვრის 

გადაწყვეტილებიდან, რომლის მიხედვითაც ხელმომწერ ქვეყნებს ეკრძალებათ ნებისმიერი სახის 

სამხედრო თანამშრომლობა აფხაზეთის სეპარატისტულ ხელისუფლებასთან, 

დ. ვითვალისწინებთ რა, რომ 2008 წლის მაისში რუსეთმა ცალმხრივად მოახდინა დამატებითი 

საჯარისო ნაწილების განთავსება, შეიყვანა მძიმე არტილერია აფხაზეთში დსთ-ს სამშვიდობო მისიის 

ეგიდით და განაცხადა საკუთარი განზრახვის შესახებ დააწესოს 15 საკონტოლო გამშვები პუნქტი 

ადმინისტრაციული საზღვრის გაყოლებაზე; ვიღებთ რა მხედველობაში რუსეთის წარმომადგენლების 



განცხადებას, რომ შესაძლოა გაიზარდოს საჯარისო ფორმირებების რაოდენობა სამხრეთ ოსეთში 

განთავსებულ რუსულ ბატალიონში,  

ე. ვითვალისწინებთ რა, რომ 2008 წლის 20 აპრილს ქართული მზვერავი უპილოტო 

თვითმფრინავი ჩამოგდებული იყო აფხაზეთის ტერიტორიაზე; ვიღებთ რა მხედველობაში, რომ 

გაეროს დამკვირვებელთა მისიის მიერ ინციდენტის შესახებ გაკეთებულ მოხსენებაში აღნიშნული იყო, 

რომ უპილოტო მზვერავი თვითმფრინავი ჩამოგდებული იყო რუსული თვითმფრინავის მიერ; 

ვითვალისწინებთ რა, რომ ამ მოხსენების შესაბამისად საქართველომ უნდა შეწყვიტოს უპილოტო 

მზვერავი თვითმფრინავების გაშვება აფხაზეთის მიმართულებით, 

ვ. ავღნიშნავთ რა იმ ფაქტს, რომ 2007 წლის ოქტომბრიდან არ შემდგარა მაღალი დონის 

ოფიციალური შეხვედრები გაეროს ეგიდით ქართველ და აფხაზ წამომადგენლებს შორის; 

ვითვალისწინებთ რა იმას, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა, მიხეილ სააკაშვილმა გააკეთა ახალი 

შემოთავაზებები აფხაზეთის კონფლიქტის მოგვარების თაობაზე, რომლებშიც გათვალისწინებულის 

საქართველოს მთავრობის უმაღლეს დონეზე ფართო პოლიტიკური წარმომადგენლობა, ვეტოს 

უფლების მინიჭება აფხაზეთის კანონმდებლობასთან დაკავშირებით და ფართო ფედერალიზმის, 

შეუზღუდავი ავტონომიისა და უსაფრთხოების საერთაშორისო გარანტიების უზრუნველყოფა,  

ზ. ვიღებთ რა მხედველობაში, რომ საქართველომ გადადგა ოფიციალური ნაბიჯები, რომლებიც 

მოუწოდებს არსებული სამშვიდობო ფორმატის გადახედვას ან აფხაზეთში ამჟამად განთავსებული 

რუსული სამშვიდობო კონტინგენტის ჩანაცვლებას, 

თ. ვითვალისწინებთ რა, რომ გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ 2008 წლის 15 მაისს მიიღო 

რეზოლუცია A/RES/62/249, რომელიც აღიარებს “ეთნიკური კუთვნილების განურჩევლად, 

ლტოლვილებისა და იძულებით გადაადგილებული პირებისა და მათი შთამომავლების“ უფლებას 

დაბრუნდნენ აფხაზეთში და ხაზგასმით აღნიშნავს ლტოლვილებისა და იძულებით 

გადაადგილებული პირების, აღნიშნული „ეთნიკური წმენდის“ მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირების 

ჩათვლით, საკუთრების უფლების შენარჩუნების მნიშვნელობას,  

ი. ვიღებთ რა მხედველობაში, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლებმა თბილისში შეწყვიტეს 

ორმხრივი მოლაპარაკებები მოსკოვთან რუსეთის მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში (მსო) 

გაწევრიანებასთან დაკავშირებით, გამოთქვამენ რა პროტესტს რუსეთის გადაწყვეტილების 

მიმართებაში გააქტიუროს თანამშრომლობა აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის თვითაღიარებულ 

რესპუბლიკებთან; ვითვალისწინებთ რა, რომ გრძელდება რუსეთის ემბარგო ქართულ ღვინოსა და 

სოფლის მეურნეობის პროდუქციის იმპორტზე, 

კ. ვიღებთ რა მხედველობაში, რომ 2008 წლის 5 იანვარს საქართველოში ქვეყნის მასშტაბით 

ჩატარდა პლებისციტი; ვითვალისწინებთ რა, რომ 2008 წლის 2-4 აპრილს ბუქარესტში ჩატარებულ 

ნატო-ს სამიტზე საქართველოს არ შესთავაზეს გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა, არამედ გამოითქვა 

პოლიტიკური ნება გარკვეული დროის შემდეგ საქართველოს ამ ორგანიზაციაში გაწევრიანების 

თაობაზე, 

ლ. ვიღებთ რა მხედველობაში, რომ რუსეთის მიერ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის 

მაცხოვრებლებისათვის რუსეთის მოქალაქეობის მინიჭება, რომელიც მათ აძლევთ საშუალებას 

ისარგებლონ ევროკაშირ-რუსეთის სავიზო ხელშეწყობის შესახებ შეთანხმებით, მნიშვნელოვნად 

უარეს სიტუაციაში აყენებს საქართველოს მოქალაქეებს, რადგანაც მსგავსი ხელსეკრულება 

ჯერჯერობით არ არის გაფორმებული საქართველოსა და ევროკავშირს შორის, 

მ. ვითვალისწინებთ რა, რომ მიუხედავად გაწეული მცდელობისა საქართველოში არჩევნების 

საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად ჩასატარებლად, 2008 წლის 21 მაისს საქართველოს 

საპარლამენტო არჩევნებზე საერთაშორისო საარჩევნო დამკვირვებელთა მისიის მიერ 

იდენტიფიცირებული იყო ზოგიერთი პრობლემა, რომლებიც საჭიროებს გამოსწორებას დროთა 

განმავლობაში,  

1. გამოხატავს ღრმა შეშფოთებას აფხაზეთში სიტუაციის ესკალაციის გამო და მოუწოდებს ყველა 

მხარეს თავი შეიკავონ ისეთი ქმედებებისგან, რომლებსაც შეუძლია გამოიწვიოს სიტუაციის შემდგომი 

გამწვავება; მოუწოდებს საერთაშორისო ძალისხმევის განახლებისაკენ მხარეების დიალოგის რეჟიმში 



დასაბრუნებლად და სამშვიდობო პროცესის განსაახლებლად გრძელვადიანი და ფართომასშტაბიანი 

გადაწყვეტის მიღწევის მიზნით; 

2. გამოხატავს ღრმა შეშფოთებას რუსეთის განცხადების თაობაზე, რომ ის დაამყარებს 

ოფიციალურ ურთიერთობას სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის სეპარატისტული ხელისუფლების 

ინსტიტუტებთან; ამ მიმართებით, გმობს რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს მიერ 2008 წლის 31 მაისს 

მიღებულ გადაწყვეტილებას, პრეზიდენტის ბრძანების შესაბამისად გააგზავნოს სააკუთარი ძალები 

აფხაზეთში რკინიგზისა და საგზაო ინფრასტრუქტურის აღსადგენად ამ სეპარატისტულ რეგიონში; 

3. ადასტურებს თავის სრულ მხარდაჭერას საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული 

მთლიანობის მიმართ, საერთაშორისო დონეზე აღიარებულ საზღვრებში და მოუწოდებს რუსეთს 

შეცვალოს საკუთარი გადაწყვეტილება, რომელიც ხელს უშლის საერთაშორისო სამშვიდობო 

ძალისხმევას, რომელშიც მონაწილეობს რუსეთიც;  

4. მხარს უჭერს ძალისხმევას, რომელიც მიმდინარეობს სიტუაციის განსამუხტავად საერთო 

საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის (სსუს) უმაღლეს წარმომადგენელს, პრეზიდენტ სააკაშვილსა 

და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის, სერგეი ვიქტოროვიჩ ლავროვის მოლაპარაკებების 

მეშვეობით; მოუწოდებს ევროკავშირის სპეციალურ წარმომადგენელს სამხრეთ კავკასიაში გამონახოს 

გზები ყველა შესაბამის მხარეს შორის დიალოგის წარსამართავად და შეეცადოს აღადგინოს 

ურთიერთნდობის ხარისხი; 

5. მოუწოდებს რუსეთის ფედერაციას დაუყოვნებლივ გამოიყვანოს თავისი დამატებითი 

საჯარისო ნაწილები აფხაზეთიდან; მიიჩნევს, რომ უნდა გადაიხედოს არსებული სამშვიდობო 

ფორმატი, რადგანაც რუსეთის სამშვიდობოებმა დაკარგეს მიუკერძოებელი და ნეიტრალური 

სამშვიდობოები ძალების ფუნქცია და მოუწოდებს ევროპის უფრო აქტიური ჩართულობისაკენ ამ 

გაყინულ კონფლიქტებში სამშვიდობო პროცესში წინსვლის მიზნით; 

6. მოუწოდებს საბჭოს გააქტიუროს საერთაშორისო ჩართულობა კონფლიქტის ზონაში და 

გააგზავნოს იქ ევროპის უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკის სასაზღვრო მისია; გამოიყენოს ის 

დადებითი გამოცდილება, რაც მიღებულია მოლოდოვისა და უკრაინის საზღვარზე 

დნესტრიისპირეთის მონაკვეთზე ევროკავშირის სასაზღვრო მხარდაჭერის (EUBAM) მისიიდან და 

ითვალისწინებს რა, რომ წევრი ქვეყნებს შეუძლიათ უფრო აქტიური როლის შესრულება გაეროს 

დამკვირვებელთა მისიაში, მოწოდებს გაეროს გააფართოვოს თავისი მანდატი და გაზარდოს 

რესურსები გაეროს დამკვირვებელთა მისიასთან მიმართებით;  

7. მოუწოდებს გაეროს უშიშროების საბჭოს, ეუთოსა და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებს 

მხარი დაუჭირონ საქართველოს მთავრობის წინადადებებს ახალი ალტერნატიული 

მოლაპარაკებებისა და სამშვიდობო ფორმატების შესახებ, რომლებიც შეეხება რეალურად 

დამოუკიდებელი სამშვიდობო ძალების შექმნას; 

8. მოუწოდებს, ამ მიმართებით, საბჭოსა და კომისიას ხაზგასმით აღნიშნოს აფხაზეთისა და 

სამხრეთ ოსეთის საკითხები თავის რუს კოლეგებთან შეხვედრაზე, ევროკავშირ-რუსეთის მომავალ 

სამიტზე და ახალი პარტნიორული ხელშეკრულების შესახებ მოლაპარაკებების დროს და მოუწოდებს 

რუსეთის ხელისუფლებას არ შეუქმნას პერსპექტივაში დაბრკოლებები ევროპის უსაფრთხოებისა და 

თავდაცვის პოლიტიკის სასაზღვრო მისიას რეგიონში, ევროკავშირის სამოქალაქო და სამხედრო 

სამშვიდობო ოპერაციებში ჩართულობის გათვალისწინებით;  

9. მოუწოდებს გაეროს მხრიდან ჩატარდეს გამოძიება და შემოწმება იმისა, თუ რამდენად 

სრულად ხორციელდება გაეროს უშიშორების სანჭოს ყველა შესაბამისი რეზოლუცია კონფლიქტის 

ზონაში ყველა აქტორის მიერ და არის თუ არა აღნიშნულ ტერიტორიაზე მძიმე შეიარაღება; 

10. ითვალისწინებს 2008 წლის 21 მაისის საპარლამენტო არჩევნების შედეგებსა და არჩევნებზე 

საერთაშორისო დამკვირვევბელთა მისიის დასკვნას, რომლის მიხედვითაც მთლიანობაში არჩევნების 

დღე იყო მშვიდი, შეფასებულია დადებითად და იანვრის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდგომ იყო 

მიღწეული მნიშვნელოვანი პროგრესი; 

11. ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ აუცილებელია შემდგომი ცვლილებები, რომლებიც უნდა 

განხორციელდეს საერთაშორისო თანამეგობრობასთან მჭიდრო თანამშრომლობით და უნდა 

გადაჭრილ იყოს საარჩევნო პროცესის დროს დაფიქსირებული პრობლემები, რაც გამოიწვია ეუთოსა 



და ევროპის საბჭოს სტანდარტების არასრულყოუფილმა განხორციელებამ, აგრეთვე აუცილებელია 

საქართველოს დემოკრატიული მიღწევების დახვეწა და კონსოლიდირება; მოუწოდებს საქართველოს 

ხელისუფლებას განიხილოს საარჩევნო პროცესთან დაკავშირებული ყველა საჩივარი გამჭვირვალედ 

და არ დაიშუროს ძალისხმევა, რათა შემდგომ გაიზარდოს ნდობა და რწმენა საარჩევნო პროცესის 

მიმართ; 

12. მოუწოდებს საქართველოში არსებულ ყველა პოლიტიკურ ძალას პატივი სცენ კანონის 

უზენაესობას, იყვნენ მზად კონსტრუქციული დიალოგისა და კომპრომისისაკენ და თავი შეიკავონ 

ქართული საზოგადოების შემდგომი პოლარიზებისაგან; მიიჩნევს, რომ ნდობის ნაკლებობა 

მთავრობასა და ოპოზიციურ პარტიებს შორის წარმოადგნეს დაბრკოლებას შემდგომი დემოკრატიული 

განვითარებისათვის და მოწოდებს ყველა პოლიტიკურ ძალას გამოამჟღავნონ პოლიტიკური 

კულტურა პარლამენტში მიმდინარე დებატების განმავლობაში და აწარმოონ კონსტრუქციული 

დიალოგი საქართველოს არამდგრადი დემოკრატიული ინსტიტუტების მხარდასაჭერად და 

გასამყარებლად; 

13. მხარს უჭერს საქართველოს მისწრაფებას დააჩქაროს ევროკავშირთან ინტეგრაციის პროცესი 

ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის ინტენსიური ბაზისის მეშვეობით; 

14. მოუწოდებს საბჭოს და კომისიას დააჩქარონ მოლაპარაკებების დაწყება ევროკავშირ-

საქართველოს სავიზო რეჟიმთან მიმართებით, იმ მიზნით, რომ გაფორმდეს სავზიო ხელშეწყობის 

ხელშეკრულება საქართველოსთან ახლო მომავალში და ამგავრად უზრუნველყოფილ იყოს 

საქართველოს მოქალაქეების მიმართ თანასწორი მოპყრობა, რათა ისინი არ იმყოფებოდნენ უარეს 

პირობებში იმ მოქალაქეებთან შედარებით, რომლებსაც სეპარატისტულ რეგიონებში აქვთ რუსული 

პასპორტები; 

15. მიესალმება 2008 წლის 18 თებერვალს მიღებულ საბჭოს დასკვნას ევროპის სამოზებლო 

პლიტიკასთან მიმართებით, რომ აუცილებელია მოლაპარაკებების დაწყება ფართო და მასშტაბური 

თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების გაფორმებაზე და მოუოწოდებს კომისიას შეეცადოს 

სწრაფად შეთანხმდეს ამ საკითხებზე საქართველოს მისწრაფებების გათვალისწინებითა და 

მოლაპარაკებებში წევრი ქვეყნების ჩართვის მეშვეობით; გამოთქვამს იმედს, რომ ასმ საკითხზე იქნება 

მიღწეული შემდგომი პროგრესი საფრანგეთის თავმჯდომარეობის პერიოდში; 

16. მიესალმება სამართლიანობის, თავისუფლებისა და უსაფრთხოების საკითხებზე ევროკავშირ-

საქართველოს ქვეკომიტეტის შექმნას, რათა დაჩქარდეს ორმხრივი დიალოგი და ევროპის სამეზობლო 

პოლიტიკის სამოქმედო გეგმის შესრულება; 

17. იმედს გამოთქვამს, რომ საქართველო სრულად გამოიყენებს დამატებით ფინანსურ 

შესაძლებლობებს, გათვალისწინებულს სამეზობლო ინვესტიციების ხელშეწყობით (სიხ), 

კონკრეტულად ინფრასტრუქტურის, ენერგეტიკისა და გარემოს დაცვით პროექტებში და მოუწოდებს 

კომისიას მიაქციოს განსაკუთრებული ყურადღება განათლებას, დემოკრატიულ აღმშენებლობასა და 

სოციალურ სფეროს; 

18. მოუწოდებს ასამბლეის პრეზიდენტს გადაუგზავნოს ეს რეზოლუცია საბჭოს, კომისიას და წევრ 

ქვეყნებს, საქართველოს პრეზიდენტსა და პარლამენტს, ეუთოს, ევროპის საბჭოს და რუსეთის 

ფედერაციის პრეზიდენტსა და პარლამენტს.  

(www.europa.eu) 
 


