2018 წლის წლიური ანგარიში
ევროკავშირი-საქართველოს ასოცირების საპრლამენტო კომიტეტში
საქართველოს პარლამენტის მუდმივმოქმედი დელეგაციის საქმინობის შესახებ

ევროკავშირი-საქართველოს

საპარლამენტო ასოცირების
კომიტეტი
(EU-Georgia
Parliamentary Association Committee) შედგება საქართველოს პარლამენტის წევრებისა და
ევროპარლამენტის წევრებისაგან და ასოცირების ხელშეკრულების თანახმად (კარი VIII,
თავი I, მუხლი 410) ზედამხედველობს ასოცირების ხელშეკრულების შესრულებასა და
გამოყენებას, ხელს უწყობს საპარლამენტო დიპლომატიის განვითარებას და
ევროპარლამენტსა და საქართველოს პარლამენტს შორის კავშირის განმტკიცებას.
ასოცირების საპარლამენტო კომიტეტის საქმიანობას უძღვება ევროპასთან ინტეგრაციის
კომიტეტი. დელეგაციას ხელმძღვანელობს ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის
თავმჯდომარე, თამარ ხულორდავა, რომელიც ევროპარლამენტარ საჯად კარიმთან
(კონსერვატორების
პოლიტიკური
ჯგუფი,
გაერთიანებული
სამეფო)
ერთად
თანათავმჯდომარეობს ასოცირების საპარლამენტო კომიტეტის მუშაობას.
დელეგაციის ძირითად შემადგენლობაში არიან საქართველოს პარლამენტის წევრები: ნინო
გოგუაძე, ოთარ დანელია, აკაკი ზოიძე, ოთარ კახიძე, გუგული მაღრაძე, გიორგი მოსიძე,
ბექა ნაცვლიშვილი, სალომე სამადაშვილი, ირინე ფრუიძე. დელეგაციის სათადარიგო
წევრები არიან: სოფიო კილაძე, გიორგი ტუღუში, დიმიტრი ცქიტიშვილი, გიორგი ხატიძე,
მარიამ ჯაში.

ასოცირების საპარლამენტო კომიტეტის მეექვსე სხდომა 2018 წლის 26 აპრილს
ევროპარლამენტში, ბრიუსელში გაიმართა.
კომიტეტმა განიხილა საქართველო-ევროკავშირის ურთიერთობები, სავიზო რეჟიმის
ლიბერალიზაცია,
საქართველოს
ტერიტორიაზე
არსებული
კონფლიქტები,
დემოკრატიული რეფორმები და საკონსტიტუციო ცვლილებები, ქვეყნის ეკონომიკური
განვითარების
გეგმები,
ადამიანის
უფლებათა
მდგომარეობა,
ასოცირების
ხელშეკრულებისა და თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმების განხორციელება და ღია
მმართველობის დანერგვა სახელმწიფო ინსტიტუტებში.
საქართველოს
პარლამენტის
და
ევროპარლამენტის
წევრებმა
საქართველოს
აღმასრულებელ ხელისუფლებისა და ევროკავშირის ინსტიტუტების წარმომადგენელებს
მოუსმინეს. საქართველოს მთავრობის სახელით კომიტეტის წინაშე წარსდგნენ:
საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ, ვახტანგ
მახარობლიშვილმა ევროპარლამენტისა და საქართველოს პარლამენტის წევრებთან
ისაუბრა საქართველოსა და ევროკავშირის ურთიერთობებში 2017 წლის და 2018 წლის
პირველ კვარტალში მიღწეულ პროგრესზე.
სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის მოქმედების შესახებ ინფორმაცია წარმოადგინა
შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ნინო ჯავახაძემ. შერიგებისა და სამოქალაქო
თანასწორობის
საკითხებში
საქართველოს
სახელმწიფო
მინისტრმა
ქეთევან
ციხელაშვილმა კომიტეტს, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული მდგომარეობა და
საქართველოს ხელისუფლების სამშვიდობო პოლიტიკა გააცნო.
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საქართველოში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობა
დამცველმა, ნინო ლომჯარიამ გააცნო.

ევროპარლამენტარებს სახალხო

ევროკავშირი-საქართველოს ასოცირების საპარლამენტო კომიტეტმა, ასოცირების საბჭოს
საყურადღებოდ, მეექვსე სხდომაზე განცხადება და რეკომენდაციები მიიღო:
 ევროპარლამენტმა და საქართველოს პარლამენტმა კიდევ ერთხელ დაადასტურეს
რომ ევროკავშირისა და საქართველოს ურთიერთობები ეფუძნება საერთო
ღირებულებებს, ინტერესებს და თანამშრომლობას, დემოკრატიულ პრინციპსა და
ანგარიშვალდებულებას, რაც საქართველოს ევროკავშირთან აახლოვებს.
 კომიტეტი დადებითად აფასებს ხელისუფლების ძალისხმევას, ხალხისა და
საზოგადოების
სასარგებლოდ, მოახდინოს ასოცირებისა და ღრმა და
ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმების სრულად შესრულება და ამ
გზით უზრუნველყოს ევროკავშირთან პოლიტიკური ასოცირება და ეკონომიკური
ინტეგრაცია.
 ასოცირების კომიტეტმა დადებითად შეაფასა დემოკრატიული რეფორმები შემდეგ
სფეროებში: ინსტიტუტების გაძლიერება და კარგი მმართველობა, ეკონომიკური
განვითარება და საბაზრო შესაძლებლობები, ენერგოეფექტურობა, გარემო და
კლიმატის ცვლილება, მობილობა და ხალხთა შორის კონტაქტები.
 ასოცირების კომიტეტს მიაჩნია რომ ევროკავშირმა უნდა მოახდინოს აღმოსავლეთ
პარტნიორობის მოწინავე ქვეყნის - საქართველოს მეტად წახალისება და
რეფორმების მხარდაჭერა დიფერენცირების პრინციპის საფუძველზე. კომიტეტი
მოუწოდებს ევროკავშირის ინსტიტუტებს საქართველოსთვის გაზარდონ
ფინანსური მხარდაჭერა ასოცირების ხელშეკრულების ამბიციური მიზნების
განსახორციელებლად.
 ასოცირების კომიტეტი ხაზს უსვამს სამომავლო სამუშაოების მნიშვნელობას
საქართველო-ევროკავშირის ამბიციური პარტნიორობის პოტენციალის სრულად
ათვისებისთვის და ამ მიმართულებით იწონებს ახლად ინიცირებულ,
ხელისუფლების ევროკავშირთან ურთიერთობების გაღრმავების კონკრეტულ
სამოქმედო
გეგმას,
საქართველოს
მისწრაფებებისა
და
ინტერესების
გათვალისწინებით.
 ასოცირების კომიტეტი კვლავ იმეორებს საქართველოს სუვერენიტეტისადმი
ევროკავშირის უპირობო მხარადჭერას და დადებითად აფასებს ახალ სამშვიდობო
ინიციატივას “ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ”
 ევროპარლამენტის მხარე დადებითად აფასებს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის
შეუფერხებელ
მიმდინარეობას
სახელმწიფოს
მიერ
განხორციელებული
წარმატებული რეფორმების შედეგად რომელიც ხელს უწყობს საქართველოს
მოქალაქეების ერთიან ევროპულ სივრცეში თავისუფალ გადაადგილებას და
ქვეყნის ევროპეიზაციას.
 იძლევა სასამართლო რეფორმის გაგრძელებისა და ეკონომიკური და სოციალური
რეფორმების გააქტიურების რეკომენდაციას ახალი სამუშაო ადგილების შექმნისა
და შრომის ბაზარზე გენდერული დისბალანსის აღმოფხვრის უზრუნველყოფის
მიზნით;


2018 წლის 18-19 სექტემბერს თბილისში, საქართველოს პარლამენტში ევროკავშირისაქართველოს ასოცირების საპარლამენტო კომიტეტის მეშვიდე სხდომა გაიმართა,
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კომიტეტმა განიხილა საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ურთიერთობები,
ასოცირების ხელშეკრულების განხორციელების მიმდინარეობა, დემოკრატიისა და
ადამიანის უფლებების სფეროში არსებული პროგრესი და გამოწვევები, ღრმა და
ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების განხორციელება და მისი
ზეგავლენა ეკონომიკასა და სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე, გარემოს დაცვის
საკითხები, ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის პროცესი, ოკუპირებული ტერიტორიებზე
არსებული მდგომარეობა და კონფლიქტის მშვიდობიანი გადაწყვეტისკენ მიმართული
პოლიტიკა.
კომიტეტის სხდომაზე საქართველო-ევროკავშირის ურთიერთობებთან დაკავშირებით
მოხსენებით
წარსდგნენ
საგარეო
საქმეთა
მინისტრის
მოადგილე,
ვახტანგ
მახარობლიშვილი და ევროკავშირის ელჩი საქართველოში, კარლ ჰარცელი. კომიტეტის
განსახილველ
საკითხებზე ისაუბრეს საკანონმდებლო და აღმასრულებელი
ხელისუფლების წარმომადგენლებმა: შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ნინო
ჯავახაძემ, შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ, ნათია მეზვრიშვილმა, საქართველოს
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის მინისტრის მოადგილემ თამილა ბარკალაიამ, საჯარო სამსახურის ბიუროს
უფროსმა ეკატერინე ქარდავამ.
ორდღიანი სხდომის ბოლოს ასოცირების საპარლამენტო კომიტეტმა ერთობლივი
განცხადება და რეკომენდაციები მიიღო:
 კომიტეტმა დადებითად შეაფასა საქართველოს პარლამენტის ძალისხმევა,
აქტიურად იყოს ჩართული როგორც ევროკავშირის კანონმდებლობასთან
დაახლოების პროცესში, ისე აღმასრულებელი ორგანოების მიერ ასოცირების
შესახებ შეთანხმების შესრულებაზე საპარლამენტო ზედამხედველობაში; მოიწონა
პარლამენტის რეგლამენტის რეფორმა, რომელიც საქართველოს ახალი
კონსტიტუციის შესაბამისად, საპარლამენტო ზედამხედველობის ეფექტიანობას
უზრუნველყოფს;
 კომიტეტმა საქართველო აღიარა სამეზობლო ურთიერთობებისა და რეგიონული
თანამშრომლობის კარგ მაგალითად, მიუხედავად რუსეთის მხრიდან
დესტაბილიზაციისკენ მიმართული უწყვეტი ქმედებებისა;
 ხაზგასმით აღნიშა, რომ სასამართლოს გამჭვირვალობა და ეფექტიანობა არსებითია,
არა მხოლოდ მოქალაქეთა უფლებების დაცვის უზრუნველსაყოფად, არამედ
ეკონომიკური ზრდისთვის ხელსაყრელი პირობების შესაქმნელად; მოიწონა
საქართველოს ხელისუფლების მიერ სისტემის ფართომასშტაბიანი რეფორმა და
მოუწოდა საქართველოს ხელისუფლებას გააგრძლოს დაწყებული პროცესი და
დაასრულოს სასამართლო რეფორმის მე-4 ტალღა, რომელიც დისციპლინურ
წარმოებას, სასამართლოს განტვირთვას,
იუსტიციის
უმაღლესი
სკოლის
რეფორმასა და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსთვის დამატებითი რეგულაციების
დანერგვას ითვალისწინებს;
 კომიტეტმა ყურადღება გაამახვილა ბუნებრივი გარემოსა და კლიმატის დაცვაზე
მოიწონა საქართველოს ხელისუფლების გეგმა, ევროპული ჰაერის ხარისხის
სტანდარტებისა და ამბიციური მწვანე ეკონომიკის სტრატეგიის შესაბამისად,
გაატაროს ეფექტური გარემოსდაცვითი რეგულაციები;
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 კომიტეტი მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას გააგრძლოს და ბოლომდე
მიიყვანოს სასამართლო რეფორმის მე-4 ტალღის განხიორციელება, რომელიც
დისციპლინურ წარმოებას, სასამართლოს განტვირთვას, იუსტიციის უმაღლესი
სკოლის რეფორმასა და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსთვის დამატებითი
რეგულაციების დანერგვას ითვალისწინებს; ამასთან რეკომენდაციას აძლევს
საქართველოს ხელისუფლებას, გაატაროს მიზანმიმართული ღონისძიებები რათა
აღმოიფხრას ბავშვთა სიღარიბე და გაამკაცროს გარემოსდაცვითი რეგულაციები
ევროპული ჰაერის ხარისხის სტანდარტებისა და მწვანე ეკონომიკის სტრატეგიის
შესაბამისად.

ანაგარიში მოამზადა დელეგაციის მდივანმა
თეონა ბორაშვილმა
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