
.ევროპარლამენტის რეზოლუცია 2011 წლის 17 ნოემბრის შეიცავს ევროპარლამენტის 

რეკომენდაციებს მინისტრთა საბჭოს, კომისიას და EEAS მოლაპარაკებები საქართველოსა და 

ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების (2011/2133 (INI)) 

ევროპის პარლამენტი, 

- იმის გათვალისწინებით, შორის მიმდინარე მოლაპარაკებები ევროკავშირსა და 

საქართველოს შორის იმ დასკვნამდე, ასოცირების შესახებ შეთანხმების, 

- ითვალისწინებს რა დასკვნებს ევროპული საბჭოს საგანგებო სხდომაზე 2008 წლის 1 

სექტემბერს და დასკვნები ევროკავშირის საგარეო ურთიერთობების საბჭოს 2008 წლის 15 

სექტემბრის, 

- ითვალისწინებს საბჭოს დასკვნას საქართველოს 2010 წლის 10 მაისის შეიმუშავა 

მოლაპარაკების დირექტივები, 

- ითვალისწინებს რა პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შესახებ (PCA) საქართველოსა და 

ევროკავშირს, რომელიც ძალაში შევიდა 1999 წლის 1 ივლისს, 

- იმის გათვალისწინებით, რომ ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ ხელშეკრულება 2008 წლის 12 

აგვისტოს, ევროკავშირთან მოლაპარაკებების და საქართველოს მიერ ხელმოწერილი და 

რუსეთის ფედერაციას და განხორციელების შეთანხმებას 2008 წლის 8 სექტემბერი, 

- ითვალისწინებს გამოსვლას მიხეილ სააკაშვილი, საქართველოს პრეზიდენტი, ევროპის 

პარლამენტის 2010 წლის 23 ნოემბერს, 

- ითვალისწინებს ერთობლივი დეკლარაცია პრაღის აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტის 

2009 წლის 7 მაისის, 

- იმის გათვალისწინებით, რომ საგარეო საქმეთა საბჭოს დასკვნას აღმოსავლეთ 

პარტნიორობის 2010 წლის 25 ოქტომბრის, 

- ითვალისწინებს ერთობლივ კომუნიკეში "ახალი პასუხი ცვალებადი სამეზობლოს 25 მაისი 

2011 

- ითვალისწინებს ერთობლივი ევროკავშირი-საქართველოს ევროპული სამეზობლო 

პოლიტიკის (ENP) სამოქმედო გეგმა, რომელსაც მხარი დაუჭირა საქართველო-ევროკავშირის 

თანამშრომლობის საბჭოს 2006 წლის 14 ნოემბერს, გაწერილია სტრატეგიული და 

კონკრეტული ამოცანები ეფუძნება საერთო ღირებულებების ერთგულებას და ეფექტური 

განხორციელება პოლიტიკური, ეკონომიკური და ინსტიტუციური რეფორმების, 

- იმის გათვალისწინებით, რომ ევროპული კომისიის ყოველწლიური ანგარიში საქართველოს 

შესახებ მიიღო 2011 წლის 25 მაისს, 



- იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველო-ევროკავშირის სავიზო რეჟიმის გამარტივებისა 

და რეადმისიის შესახებ შეთანხმებებს, რომელიც ძალაში შევიდა 2011 წლის 1 მარტს, 

- ითვალისწინებს ერთობლივი დეკლარაცია პარტნიორობა მობილურობისათვის შორის 

ევროკავშირსა და საქართველოს 2009 წლის 30 ნოემბერს, 

- ითვალისწინებს რა ევროპის კომისიის ძირითადი რეკომენდაციები დაკავშირებით 

საქართველოს გახსნისათვის მზადება მოლაპარაკებების ერთად გამოსცა 2009 წელს, 

- იმის გათვალისწინებით, რომ ხელმოწერის შეთანხმება ევროკავშირსა და საქართველოს 

შორის გეოგრაფიული აღნიშვნების დაცვის შესახებ სასოფლო-სამეურნეო და სხვა საკვები 

პროდუქტების 2011 წლის 14 ივლისის, 

- იმის გათვალისწინებით, რომ ხელმოწერის ერთიანი საავიაციო სივრცის შესახებ შეთანხმება 

და მის წევრ სახელმწიფოებს და საქართველოს 2010 წლის 2 დეკემბრის, 

- ითვალისწინებს სპეციალურ ანგარიშს No 13/2010 ევროპის აუდიტორთა სასამართლოს 

დაკავშირებით შედეგების ევროპის სამეზობლო და პარტნიორობის ინსტრუმენტის (ENPI) 

სამხრეთ კავკასიაში, 

- იმის გათვალისწინებით, რომ რეზოლუციას საქართველოსთან 2008 წლის 3 სექტემბრის [1], 

საჭიროების კუთხით ევროკავშირის სტრატეგიის შესახებ სამხრეთ კავკასიაში 2010 წლის 20 

მაისი [2] და მიმოხილვა ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა - აღმოსავლეთ განზომილება 7 

აპრილი 2011 [3], 

- ითვალისწინებს წესები 90 (4) და 48-ე თავის საპროცედურო წესებს, 

- იმის გათვალისწინებით, რომ ანგარიშში საგარეო საქმეთა კომიტეტის (A7-0374 / 2011), 

A. ხოლო აღმოსავლეთ პარტნიორობის შექმნა მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ჩარჩო 

ურთიერთობის გასაღრმავებლად, პოლიტიკური ასოცირების და შემდგომი ეკონომიკური 

ინტეგრაცია ევროკავშირსა და საქართველოს შორის, პოლიტიკური და სოციალურ-

ეკონომიკური რეფორმების და ხელს უწყობს ევროკავშირთან დაახლოების; 

B. ვინაიდან აღმოსავლეთ პარტნიორობა უზრუნველყოფს ორმხრივი ურთიერთობების 

გაძლიერებას ახალი წესით ასოცირების ხელშეკრულების გათვალისწინებით კონკრეტული 

სიტუაცია და ამბიცია თითოეულ პარტნიორ ქვეყანას და მისი უნარი, შეასრულოს 

ვალდებულებები; 

C. ვინაიდან საქართველოს აქტიური ჩართულობა საქართველოს და ვალდებულება საერთო 

ღირებულებებისა და პრინციპების, მათ შორის დემოკრატიის, კანონის უზენაესობის, კარგი 

მმართველობა და ადამიანის უფლებების პატივისცემა, რომლებიც აუცილებელია პროცესის 

წინსვლისათვის და მოლაპარაკებებისა და შემდგომი განხორციელების ასოცირების 



შეთანხმების წარმატებას და უზრუნველყოს, რომ მას აქვს მდგრადი გავლენა ქვეყნის 

განვითარებისთვის; 

D. ვინაიდან იურიდიული მიახლოება არის მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი, რომელიც ხელს 

შეუწყობს ევროკავშირის თანამშრომლობის და საქართველო; 

E. ვინაიდან საქართველო არის ერთ-ერთი საუკეთესო შემსრულებელი პარტნიორია 

აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფარგლებში რეფორმების მიღებაში, თუმცა პრობლემები კვლავ 

რჩება მათი განხორციელება; ხოლო საჭიროებს გაუმჯობესებას დაკავშირებით რეფორმებს 

მართლმსაჯულების სისტემის, შრომითი უფლებები, ქალთა უფლებები და უმცირესობათა 

ინტეგრაციის; 

F. იმის გამო, რომ საქართველო-რუსეთის მოუგვარებელი კონფლიქტი აფერხებს 

საქართველოს სტაბილურობასა და განვითარებას; მაშინ როდესაც რუსეთი განაგრძობს 

საქართველოს რეგიონების, აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის / სამხრეთ ოსეთის, 

დარღვევით ფუნდამენტური ნორმებისა და საერთაშორისო სამართლის პრინციპების; 

ვინაიდან ეთნიკური წმენდა და ძალადობრივი დემოგრაფიული ცვლილებები არ მომხდარა 

ტერიტორიებზე ეფექტურ კონტროლს ოკუპანტ ძალაზე, რომელიც ატარებს 

პასუხისმგებლობა ადამიანის უფლებების დარღვევის ამ სფეროებში; 

G. მაშინ, როცა თავის ერთობლივ კომუნიკეში "ახალი პასუხი ცვალებადი სამეზობლოს, 

ევროკავშირის განაცხადა, რომ მისი სურვილია, უფრო აქტიურად ჩაერთოს კონფლიქტების 

მოგვარების საქმეში; ხოლო ევროკავშირის მონიტორინგის მისიის (EUMM) ახორციელებს 

მნიშვნელოვან როლს ადგილზე და ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენელი სამხრეთ 

კავკასიასა და საქართველოში კრიზისის საკითხებში თანათავჯდომარეობს ჟენევის 

მოლაპარაკებებში; ვინაიდან ამ მოლაპარაკებებს დღემდე მცირე შედეგი დღემდე; 

H. მაშინ, როცა ევროკავშირი მიუთითებს, რომ საქართველოს აქვს უფლება შეურთდეს 

ნებისმიერ საერთაშორისო ორგანიზაციას და ალიანსს, ხოლო პატივისცემის საერთაშორისო 

სამართალი და გამოხატეს მტკიცე რწმენა იმ პრინციპს, რომ არცერთ მესამე ქვეყანას არ აქვს 

უფლება ვეტო დაადოს სუვერენული ქვეყნის გადაწვეტილებას, შეურთდეს რომელიმე 

საერთაშორისო ორგანიზაცია და ალიანსს ან უფლება დესტაბილიზაცია გამოიწვიოს 

დემოკრატიულად არჩეულ მთავრობას; 

I. ხოლო მოლაპარაკებები საქართველოსთან ასოცირების შესახებ შეთანხმება სწრაფად მიდის, 

მაგრამ მიუხედავად ამისა, მოლაპარაკებები ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი 

სავაჭრო სივრცის შესახებ (DCFTA) ჯერ კიდევ არ დაწყებულა; 

1. მისამართები, კონტექსტში მიმდინარე მოლაპარაკებები ასოცირების შესახებ შეთანხმებაზე, 

შემდეგი რეკომენდაციები ევროკავშირის საბჭოს, კომისიას და EEAS: 

(ა) უზრუნველყოს, რომ მოლაპარაკებები გრძელდება სტაბილური ტემპებით; 



(ბ) უზრუნველყოს, რომ ასოცირების შეთანხმება არის ყოვლისმომცველი და მომავალზე 

ორიენტირებული ფარგლებში შემდგომი განვითარების საქართველოსთან ურთიერთობების 

მომავალი წლის განმავლობაში; 

პოლიტიკური დიალოგი და თანამშრომლობა 

(C) აღიაროს საქართველოს, როგორც ევროპულ ქვეყანას და საქართველოს მისწრაფებებს, მათ 

შორის დაფუძნდა 49-ე მუხლის ევროკავშირის შესახებ ხელშეკრულების, და ბაზის 

ევროკავშირის მზადყოფნას და მიმდინარე მოლაპარაკებები საქართველოს ევროპული 

პერსპექტივა, განიხილება, როგორც მნიშვნელოვანი ბერკეტი რეფორმების განხორციელებაში 

და აუცილებელი კატალიზატორი საზოგადოებრივი მხარდაჭერა ქვეყანაში მიმდინარე 

რეფორმების, რომელიც კიდევ უფრო გააძლიერებს საქართველოს ვალდებულებებს საერთო 

ღირებულებების, დემოკრატიის პრინციპების, კანონის უზენაესობა, ადამიანის უფლებები და 

კარგი მმართველობა; 

(D) გააძლიეროს ევროკავშირის მხარდაჭერა საქართველოს სუვერენიტეტისა და 

ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ და უზრუნველყოს გამოყენებადობა შეთანხმება, მას 

შემდეგ, რაც დაიდო, რომ საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე; ამ მიზნით, მომავალშიც 

აქტიურად ჩართვით კონფლიქტის მოგვარების, inter alia მადლობა ევროკავშირის 

სადამკვირვებლო მისიას, რომლის მანდატი გაგრძელდა 2012 წლის 15 სექტემბრამდე; 

(E) აღვნიშნო, რომ საჭიროა უსაფრთხო და ღირსეული დაბრუნების იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა საკუთარ საცხოვრებელ ადგილებში და 

მიუღებლობას იძულებითი დემოგრაფიული ცვლილებების 

(F) ხაზს უსვამს ეთნიკური და რელიგიური შემწყნარებლობის; მივესალმებით ბოლო მიერ 

მიღებული კანონი, საქართველოს პარლამენტის რელიგიური ორგანიზაციების 

რეგისტრაციის და დადებითი ზომების მიღებას საქართველოს მთავრობის მიერ 

საქართველოს განათლების სფეროში, რომელიც მიზნად ისახავს უკეთესი ეროვნულ 

უმცირესობათა ინტეგრაციის; 

(G) აღიარებს საქართველოს რეგიონების, აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის / სამხრეთ 

ოსეთის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე; 

(თ) გაააქტიუროს მოლაპარაკებები რუსეთის ფედერაციასთან, რათა უზრუნველყოს, რომ იგი 

უპირობოდ შეასრულებს ყველა დებულებების ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების 2008 

წლის 12 აგვისტოს რუსეთსა და საქართველოს შორის, რომლის მიხედვითაც, რომ რუსეთმა 

უნდა უზრუნველყოს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის შეუზღუდავი დაშვება 

ოკუპირებულ ტერიტორიებზე აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში / სამხრეთ ოსეთი; ხაზს 

უსვამს აუცილებლობას სტაბილურობის უზრუნველყოფის აღნიშნული საქართველოს 

რეგიონებში; 



(I) მოვუწოდებთ რუსეთს უკან გაიწვიოს საქართველოს გამოყოფის საქართველოს 

აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის / სამხრეთ ოსეთი, რათა დასრულდეს საქართველოს 

ოკუპაცია ქართული ტერიტორიების და პატივი სცეს საქართველოს სუვერენიტეტსა და 

ტერიტორიულ მთლიანობას, ასევე ურღვევობის მიმართ საერთაშორისოდ აღიარებული 

საზღვრების ფარგლებში, როგორც ეს გათვალისწინებულია საერთაშორისო სამართლის, 

გაერო-ს წესდებით, დასკვნითი აქტის ჰელსინკის უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის 

ორგანიზაცია და გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს 

რეზოლუციებით; 

(კ) მიესალმოს მიერ აღებულ ცალმხრივ ვალდებულებას საქართველოს არ გამოიყენოს ძალა 

კონტროლის აღდგენას, აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთს, როგორც პრეზიდენტმა სააკაშვილმა 

ევროპული პარლამენტის 2010 წლის 23 ნოემბერს და მოვუწოდებთ რუსეთს, საპასუხო 

ვალდებულება არასამთავრობო წინააღმდეგ ძალის გამოყენების საქართველოში; 

მივესალმებით საქართველოს სტრატეგია ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ და 

ჩართულობის სტრატეგიის სამოქმედო გეგმა, როგორც მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი 

შერიგების და ხაზს უსვამს ინტენსიური დიალოგის და ხალხთა შორის კონტაქტებს 

ადგილობრივ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის, რათა შერიგება შესაძლებელი; 

(ლ) მიესალმოს მიღწეული შეთანხმების მთავრობებს შორის რუსეთი და საქართველო 

რუსეთის მიღებას მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში (WTO), იმ იმედით, რომ ამ შეთანხმების 

ეპყრობა აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთს, როგორც საქართველოს განუყოფელი ნაწილი; 

(მ) მოუწოდოს საქართველოს და რუსეთს პირდაპირი მოლაპარაკებები წინაპირობების 

გარეშე, მთელ რიგ საკითხებზე შუამავლის, საჭიროების შემთხვევაში, შუამავლების, 

რომელიც უნდა შეავსოს და არ უნდა ჩაანაცვლოს უკვე არსებული ჟენევის პროცესი; 

(მ) გამოხატული შეშფოთება ტერაქტების შემდეგ საქართველოში გასულ წელს და მოუწოდოს 

საქართველოს და რუსეთს თანამშრომლობისაკენ ზემოთ აღნიშნული ტერაქტების; 

მოვუწოდებთ საქართველოსა და რუსეთს აფეთქებების შესახებ რიტორიკა შეამსუბუქონ და 

ტერორიზმის მხარდაჭერაზე, რათა შეიქმნას ნდობის კლიმატი ატარებს ამ გამოძიების; 

(N) მივესალმები მიღწეული შეთანხმება საქართველოსა და რუსეთს შორის რუსეთის ვმო-ში 

გაწევრიანების, რომელიც მოიცავს ვაჭრობის მონიტორინგის ორგანიზებასთან ორ ქვეყანას 

შორის; 

სამართლის, თავისუფლებისა და უსაფრთხოების 

(O) მივესალმები იმ მნიშვნელოვან პროგრესს, რომელსაც საქართველომ დემოკრატიული 

რეფორმების სფეროებში, მათ შორის დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერება, 

განსაკუთრებით სახალხო დამცველის აპარატის, კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლაში და 

სასამართლო სისტემის რეფორმა, ასევე ეკონომიკური რეფორმების და ლიბერალიზაცია; 



საქართველოს მივულოცო შემცირების საერთო და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის 

განაკვეთების ქვეყანაში; 

(P) მოუწოდოს საქართველოს ხელისუფლებას, უფრო კონსტრუქციული პოლიტიკური 

დიალოგი ოპოზიციურ ძალებთან და განავითაროს დემოკრატიული გარემო სიტყვის 

თავისუფლება, განსაკუთრებით ხელმისაწვდომობა საზოგადოებრივ მედიაზე პოლიტიკური 

პარტიების; 

(რ) მოუწოდოს საქართველოს ხელისუფლებას, გააუმჯობესოს არსებული პირობები ციხეებსა 

და დაკავების ცენტრებში, გააგრძელოს სრული მხარდაჭერა საქართველოს სახალხო 

დამცველი, პასუხისმგებელია ადამიანის უფლებათა დარღვევის, და გაუადვილოს 

სამოქალაქო საზოგადოებისა და ადამიანის უფლებათა არასამთავრობო არასამთავრობო 

ორგანიზაციების ადამიანების მონახულება ციხეებსა და დაკავების ცენტრებში; 

(R) განხორციელების შეფასების მიზნით სავიზო რეჟიმის გამარტივებისა და რეადმისიის 

შესახებ შეთანხმებებს და საქართველო-ევროკავშირის პარტნიორობა მობილურობისათვის; 

განიხილოს ევროკავშირ-საქართველოს სავიზო დიალოგის გამო რა თქმა უნდა, იმ მიზნით, 

ვიზის ლიბერალიზაცია; უზრუნველყოს, რომ შეთანხმება ზუსტად ასახავს ვიზის 

ლიბერალიზაციისკენ პროგრესს მიაღწია დროს საბოლოო შეთანხმების მოლაპარაკებების; 

(S) ითვალისწინებდეს ხელშეკრულების დებულებებს დაცვა და ხელშეწყობა, ადამიანის 

უფლებების ამსახველი უმაღლეს საერთაშორისო და ევროპული სტანდარტების აღების 

სრული უპირატესობა ევროპის საბჭოს და ეუთოს ფარგლებში და დაჟინებით 

განსაკუთრებით უფლებების იძულებით გადაადგილებულ პირთა (დევნილთა) და 

ეთნიკური და სხვა უმცირესობების; 

(T) უნდა აღინიშნოს, რომ მნიშვნელოვანი მიერ გაწეული მუშაობის განხორციელებაში 

საქართველოს იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამოქმედო გეგმის, განსაკუთრებით 

ხელმისაწვდომობის საცხოვრებელი; 

(U) მოუწოდოს საქართველოს ხელისუფლებას, მიიღოს და განახორციელოს 

ყოვლისმომცველი და ეფექტური ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის შესაბამისად, 

როგორც წერილი და სული ევროკავშირის კანონმდებლობის და ძირითად უფლებათა 

ქარტია, ევროკავშირის, inter alia, მათ შორის დებულებების წინააღმდეგ დისკრიმინაცია 

სექსუალური ორიენტაციის და გენდერული იდენტობის საფუძველზე; 

(V) აღვნიშნო შეთანხმების მნიშვნელობაზე ფუნდამენტალური თავისუფლებების, კანონის 

უზენაესობა, კარგი მმართველობა და უწყვეტი ბრძოლა კორუფციის წინააღმდეგ და მხარს 

უჭერს სასამართლო რეფორმის, როგორც ერთ-ერთი პრიორიტეტი, რათა გაიზარდოს 

საზოგადოების ნდობა სასამართლო და განვითარების აუცილებლობა სრულად 

დამოუკიდებელი სასამართლო სისტემა, მათ შორის, ისეთი ნაბიჯების გადადგმა, რათა 



უზრუნველყოს, რომ გახმაურებულ პოლიტიკურ, ადამიანის უფლებებისა და საკუთრების 

ჩამორთმევის ფაქტების სამართლიანი განხილვა; 

(W) მოვუწოდებთ საქართველოს ხელისუფლებას, ხელი შეუწყოს თავისუფალ მედიას, 

გამოხატვის თავისუფლება და მედია პლურალიზმის უზრუნველყოფა; მისცემს მედიას, 

დამოუკიდებლად და მიუკერძოებლად გარეშე პოლიტიკური და ეკონომიკური ზეწოლა; 

უზრუნველყოს სანდო და ეფექტური ღონისძიებების განხორციელებას იცავს ჟურნალისტებს; 

გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა მედიის საკუთრების დაკავშირებით, კერძოდ, 

სამაუწყებლო მედია და თავისუფალი საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის; 

(X) ხელშეკრულებაში სექციაში დაცვის ბავშვთა უფლებების, მათ შორის ჰარმონიზაცია 

საქართველოს კანონმდებლობის კონვენციის ბავშვთა უფლებების დაცვის; 

(Y) ხაზს სრული გენდერული თანასწორობის მიღწევის აუცილებლობას, კერძოდ, დიდი 

გენდერული ანაზღაურების უფსკრული; 

ეკონომიკა და სექტორული თანამშრომლობა 

(Z) დაიწყოს რაც შეიძლება მალე თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებაზე მოლაპარაკებები და 

ამ კონტექსტში უზრუნველყონ შესაბამისი დახმარება ქართველ კოლეგებთან 

მოლაპარაკებები აწარმოოს და შესაბამისად განახორციელონ DCFTA შემდეგ ზუსტი და 

საფუძვლიანი შეფასების მისი სოციალური და გარემოზე ზემოქმედების; 

(ა) ხელი შეუწყოს მოლაპარაკებების დაწყების შესახებ DCFTA, რაც შეიძლება მალე და, 

როგორც კი ძირითადი რეკომენდაციები კომისიის მიერ მოწონებული და ევროკავშირის 

წევრი ქვეყნების უკვე შეხვდა საქართველოს მიერ, რომ საქართველომ შეიძლება უფრო 

მჭიდროდ ინტეგრირებული თავისი უდიდესი სავაჭრო პარტნიორთან, რომელიც 

აუცილებელია შენარჩუნების მიზნით, საქართველოს ეკონომიკური ზრდა და ეკონომიკური 

კრიზისის დაძლევა და მიყენებული ზარალის რუსეთთან ომის 2008; 

(ბ) ხელი შეუწყოს საქართველოს პროგრესი სრულყოფა საკუთარი კანონმდებლობის 

გაუმჯობესების ეფექტურობის მისი ინსტიტუტებისა და უზრუნველყოფს მაღალი ხარისხის 

კონტროლის სტანდარტის მისი პროდუქცია, რათა შეესაბამება მოთხოვნებს ევროკომისიის 

მიერ; 

(გ) უზრუნველყოს ევროკავშირის ფინანსური და ტექნიკური დახმარება საქართველოსთვის, 

რათა უზრუნველყოს გაგრძელებას საკანონმდებლო და ინსტიტუციურ რეფორმებს საჭირო 

იმისათვის, რომ მოერგოს DCFTA და ამ პროცესის დაჩქარება განხორციელების ძირითადი 

რეკომენდაციები გადმოცემულია საქართველო-ევროკავშირის სამოქმედო გეგმა; 

(Ad) სტრესი, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ევროკავშირმა, რომ საქართველომ 

უზრუნველყოს ტოქსიკური და რადიოაქტიური ნარჩენების თავის ტერიტორიაზე, როგორც 



წინაპირობა სავაჭრო, განსაკუთრებით, სოფლის მეურნეობის, რათა სურსათის 

უსაფრთხოების დაცვისათვის; 

(ე) ხელშეკრულებაში ვალდებულებები უნდა შეასრულოს შრომის საერთაშორისო 

ორგანიზაციის შრომითი უფლებები და სტანდარტებს, განსაკუთრებით კონვენციები 87 და 98 

და ევროკავშირის სოციალური ქარტია, ისევე, როგორც განვითარების ნამდვილი, 

სტრუქტურა და არადისკრიმინაციული სოციალური დიალოგის პრაქტიკა და ხელშეწყობის 

ეფექტი, რომ საქართველოს ევროკავშირთან დაახლოების მიზნით სოციალური 

კანონმდებლობის იქნებოდა ქვეყნის ევროკავშირში პერსპექტივა; 

(Af) მოვუწოდებთ საქართველოს ხელისუფლებას, მტკიცედ აიღოს ვალდებულება დასაქმების 

პოლიტიკისა და სოციალური ინტეგრაციის და შემდგომი შეიქმნას გარემო ევროკავშირის 

სტანდარტების სოციალური საბაზრო ეკონომიკა; 

(ზ) გაითვალისწინოს მნიშვნელოვანი ძალისხმევას საქართველოს მთავრობის მიერ ბოლო 

წლებში გახსნას ქვეყნის ეკონომიკა ძალიან დაბალი სამრეწველო ტარიფების, 

საკანონმდებლო და მარეგულირებელი ჩარჩოს ხელს, ბიზნესისა და ინვესტიციების და 

აღსრულების კანონის უზენაესობა; 

(ათ) დაამატოს თანამიმდევრული ვალდებულებები მოიცავს ვაჭრობასთან დაკავშირებულ 

ძირითად თავები, როგორიცაა არასატარიფო ბარიერები, ვაჭრობის ხელშეწყობა, წარმოშობის 

წესი, სანიტარული და ფიტოსანიტარული ზომები, ინტელექტუალური საკუთრების 

უფლებები, ინვესტიცია, კონკურენციის პოლიტიკა და დაასრულოს ქმედებები იმ სფეროებში, 

რომლებსაც სამოქმედო გეგმა; 

(Ai) ხელი შეუწყოს საქართველოს რეფორმებს, რომლებიც საქართველოში ბიზნესგარემოს 

გაუმჯობესება, მისი საგადასახადო შეგროვების პროცესს და სახელშეკრულებო დავების 

გადაწყვეტის მექანიზმი, ხოლო კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობის 

ხელშეწყობა და მდგრადი განვითარების; მოვუწოდებთ საქართველოს, რომ ინვესტირებას 

ინფრასტრუქტურა, განსაკუთრებით საჯარო მომსახურება, ბრძოლა არსებულ 

უთანასწორობას, განსაკუთრებით სოფლად, რათა ხელი შეუწყოს შორის თანამშრომლობის 

ექსპერტები ევროკავშირის წევრი ქვეყნებისა და მათი ქართველი კოლეგების მიზნით 

რეფორმების განხორციელებას ქვეყანა და გაუზიაროს ყოველდღიურად საუკეთესო 

პრაქტიკის ევროკავშირის მმართველობის; 

(ალ) წაახალისოს ფართო სექტორული თანამშრომლობა; განმარტავს, განსაკუთრებით 

სარგებელი და ხელი შეუწყოს მარეგულირებელი დაახლოების ამ სფეროში; 

(Ak) ხელშეკრულებაში დებულებები შესაძლებლობა საქართველოს მონაწილეობის Community 

პროგრამები და სააგენტოები, ფუნდამენტური ინსტრუმენტი ხელშეწყობა, ევროპული 

სტანდარტების ყველა დონეზე; 



(ალ) ხაზს უსვამს მდგრადი განვითარების, მათ შორის ხელშეწყობა განახლებადი ენერგიის 

წყაროების და ენერგოეფექტურობის გათვალისწინებით, ევროკავშირის კლიმატის 

ცვლილების სამიზნეები; ხაზს უსვამენ საქართველოს ევროკავშირის ენერგო-უსაფრთხოების 

სფეროში პრიორიტეტული პროექტები და პოლიტიკის ღონისძიებების განვითარება სამხრეთ 

დერეფნის (NABUCCO, AGRI, ტრანსკასპიური გაზსადენი, თეთრი ნაკადი EAOTC); 

(ვარ) წაახალისოს და დაეხმაროს საქართველოს ხელისუფლება საინვესტიციო პროგრამა 

მშენებლობის ახალი თაობის ჰესების შესაბამისად ევროკავშირის სტანდარტებთან და 

ნორმებთან, როგორც ინსტრუმენტი დივერსიფიკაცია ენერგეტიკული საჭიროებები; 

სხვა საკითხები 

() კონსულტაციები ევროპარლამენტის დებულებასთან დაკავშირებით საპარლამენტო 

თანამშრომლობა; 

(AO) შეიცავს მკაფიო ნიშნულის განხორციელების ასოცირების შესახებ შეთანხმებისა და 

უზრუნველყონ მონიტორინგის მექანიზმები, მათ შორის დებულება რეგულარული 

მოხსენებების ევროპარლამენტის; 

(AP) უზრუნველყოს მიზნობრივი ფინანსური და ტექნიკური დახმარება საქართველოსთვის, 

რათა, რომ მას შეუძლია შეასრულოს ის ვალდებულებები, რომლებიც გამომდინარეობს 

მოლაპარაკებები ასოცირების შესახებ შეთანხმების და მისი სრული განხორციელება, 

გაგრძელებით ყოვლისმომცველი ინსტიტუციონალური განვითარების პროგრამები; რათა 

უფრო ხელმისაწვდომი რესურსები ადმინისტრაციული შესაძლებლობების ადგილობრივი 

და რეგიონული ხელისუფლების დახმარებით აღმოსავლეთ პარტნიორობის, პატრნიორობის 

პროგრამებით, მაღალი დონის კონსულტაციები, სასწავლო პროგრამების და სამუშაო 

გაცვლითი პროგრამებით, ასევე სამუშაო ადგილებისა და სტეპენდიების პროფესიული 

მომზადების მიზნით ; 

(Aq) ზრდა, შეესაბამება ერთობლივი კომუნიკაციის განახლებული რეაგირების ცვალებადი 

სამეზობლოს, ევროკავშირის დახმარება სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისა და 

მედიის საქართველოში, რათა მათ შეასრულონ შიდა მონიტორინგის და მეტი 

ანგარიშვალდებულება რეფორმებისა და ვალდებულებების მთავრობამ აღებული; 

(Ar) ხელი შეუწყოს ევროკავშირის მოლაპარაკებების გუნდი გააგრძელოს კარგი 

თანამშრომლობა ევროპის პარლამენტი, უწყვეტი ინფორმაციით, მხარს უჭერს 

დოკუმენტაცია, მიმდინარეობის შესახებ მოლაპარაკებების თანახმად, 218-ე მუხლის (10) 

TFEU, სადაც წერია, რომ პარლამენტის დაუყოვნებლივ და სრული ინფორმაცია ყველა ეტაპზე 

პროცედურა; 



2. ავალებს მის პრეზიდენტს, აღნიშნული რეზოლუცია, რომელიც შეიცავს ევროპარლამენტის 

რეკომენდაციებს მინისტრთა კაბინეტის, კომისიისა და ევროპული საგარეო ქმედებათა 

სამსახურის და, ინფორმაცია, საქართველოში. 

17 ნოემბერი 2011 (Http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc). 

 


