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წინასიტყვაობა

ევროკავშირის სამხრეთ-აღმოსავლეთ სამეზობლოსთვის, რომელ
თა შორის საქართველო და ჩვენი რეგიონის სხვა სახელმწიფოები
მოიაზრება, ევროკავშირთან ურთიერთობები მნიშვნელოვანწილად
განსაზღვრავენ ამ ქვეყნების საგარეო და საშინაო პოლიტიკის დღის
წესრიგს. შესაბამისად, ამ სახელმწიფოებში ევროკავშირის გავლენა
და მისი, როგორც მსოფლიო მნიშვნელობის პოლიტიკური და
ეკონომიკური ცენტრის „მიმზიდველობა“ უაღრესად დიდია.
საქართველოს შემთხვევაში, პრაქტიკულად, არ არსებობს დარგი ან
სფერო, რომელზეც გავლენას არ ახდენს საქართველო-ევროკავშირის
თანამშრომლობა, იქნება ეს ეროვნული კანონშემოქმედებითი პრო
ცესი, ეკონომიკის დარგების განვითარება, სამეცნიერო და საგანმა
ნათლებლო პოლიტიკა, შიდა პოლიტიკური პროცესები, ასევე, საქარ
თველოს ტერიტორული მთლიანობის დაცვისა და საერთაშორისო
ურთიერთობებთან დაკავშირებული საკითხები და ა.შ. ამას ემატე
ბა ევროკავშირში გაწევრიანების საერთო-ეროვნული და სახელმწი
ფოებრივად უპირველესი პრიორიტეტის მქონე ამოცანა, რაც ევრო
კავშირის, როგორც უნიკალური საერთაშორისო სუბიექტის, კარგად
გააზრების აუცილებლობას განსაკუთრებულ მნიშვნელობას სძენს.
ამ ფონზე, ქართული საზოგადოების სხვადასხვა პროფესიული თუ
სოციალური ჯგუფის მიერ ევროკავშირის, როგორც მსოფლიო პოლი
ტიკის მნიშვნელოვანი მოთამაშის, წარმატებული ეკონომიკური პროექ
ტის, უმაღლესი სოციალური და დემოკრატიული სტანდარტების გან
მსაზღვრელის, სხვა მრავალი ფუნქციის მქონე გაერთიანების შეცნობა
და გააზრება ძალზე მნიშვნელოვანია.
ვფიქრობ, ევროკავშირის ფუნქციონირების შინაარსობრივი, ასე
ვე სტრუქტურულ-ადმინისტრაციული თავისებურებების შესახებ ინ
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ფორმაციის ფლობა მნიშვნელოვანია სტუდენტებისთვის, მეწარმე
ებისთვის,

სახელმწიფო

მოხელეებისთვის,

ჟურნალისტებისთვის,

არასამთავრობო სექტორში მომუშავეთათვის და, რა თქმა უნდა, პო
ლიტიკოსებისთვის.
ევროკავშირის შესახებ ამ სახის ინფორმაციის ნაკლებობა შესამ
ჩნევია ზემოხსენებული ყველა საზოგადოებრივ თუ პროფესიულ ჯგუფ
ში. ევროკავშირის შესახებ დისკუსიებში საზოგადოების სხვადასხვა
სფეროს წარმომადგენლების კვალიფიციური მონაწილეობა კვლავ
პრობლემურია. აღნიშნული სახის განხილვების დროს, სამწუხაროდ,
ხშირია ისეთი ცნებებისა და ტერმინების არასწორად გამოყენება,
როგორიცაა, მაგალითად, „ევროპული საბჭო“ და „ევროპის საბ
ჭო“, „ევროპული პარლამენტი“ და „ევროსაბჭოს საპარლამენტო
ასამბლეა“ და სხვა. ქართული საზოგადოება კვლავ განიცდის ისეთი
ინფორმაციის

ნაკლებობას,

როგორიცაა:

„ევროკომისიის

რეგუ

ლაციის“, „ევროპარლამენტის რეზოლუციის“, „ევროკავშირის საბჭოს
გადაწყვეტილების“ ადგილი ევროკავშირის გადაწყვეტილების ფორ
მირების პროცესში და სხვა.
ამ ფონზე, საქართველოს საზოგადოების ფართო ფენების მიერ ევ
როკავშირის საშინაო და საგარეო პოლიტიკის სხვადასხვა ასპექტის,
ასევე მისი ინსტიტუტების მუშაობის თავისებურებების სიღრმისეული
გააზრება, რაც, გარკვეულწილად, ექსპერტულ ცოდნასა და პრაქტიკულ
გამოცდილებას მოითხოვს, კიდევ უფრო ძნელად შესასრულებელ
ამოცანას წარმოადგენს.
ევროკავშირის ფუნქციონირების გააზრების სირთულე ევროკავ
შირის მრავალელემენტიან სტრუქტურას, ევროკავშირში საქმისწარ
მოებისა და გადაწყვეტილების მიღების სპეციფიკურ მექანიზმებს, მისი
ინსტიტუტების მრავალფეროვან - ზოგ შემთხვევაში, სუპრანაციონალურ,
ანუ ზეეროვნულ, ზოგში კი - ეროვნულ ბუნება-ხასიათს, ევროკავში
რის ინსტიტუტებს შორის ურთიერთქმედების, ასევე ევროკავშირის
ინსტიტუტებსა და ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს შორის კომპეტენციათა
გადანაწილების კომპლექსურ ხასიათს უკავშირდება.
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ზემოხსენებულ მიზეზთა გამო, მიგვაჩნია, რომ აუცილებელია
ქართული

საზოგადოების

ფართო

სპექტრს

მიეწოდოს

კარგად

სტრუქტურიზებული, იოლად აღსაქმელი, პრაქტიკულ მიდგომებზე
დაფუძნებული და პროფესიულად გამართული ინფორმაცია ევრო
კავშირთან დაკავშირებულ საკითხებზე. სწორედ ამ მიზნით, შემუ
შავდა ევროკავშირში გადაწყვეტილების მიღების პროცესის აღმწე
რი

პრაქტიკული

გზამკვლევი,

რომელიც

საფუძვლად

დაედო

საქართველოს პარლამენტის სასწავლო ცენტრთან ერთად შექმ
ნილ, ხუთი ლექციისაგან შემდგარ სასწავლო კურსს: „როგორ მიი
ღება ევროკავშირის გადაწყვეტილებები, რომლებიც მსოფლიოს უკე
თესობისკენ ცვლიან და ევროკავშირში გაწევრიანების 5-ეტაპიანი
პროცესი“.

წინამდებარე გზამკვლევში თავი მოვუყარეთ იმ სახის პრაქტიკულ
ინფორმაციას, რომლის გამოყენებით შესაძლებელია ევროკავშირის
ინსტიტუტებთან

წარმატებული

კომუნიკაციის

სტრატეგიის

აგება.

ამასთან, ამ პრაქტიკულ ნაშრომში, შეძლებისდაგვარად, მარტივი
ენით გადმოვეცით ევროკავშირის ინსტიტუტების შესახებ ის აუცი
ლებელი ინფორმაცია, რომელმაც მკითხველს ევროკავშირის შემ
დგომი შესწავლის ინტერესი უნდა აღუძრას, ხოლო, დაინტერესების
შემთხვევაში, დამატებითი სამართლებრივი და ადმინისტრაციული
დეტალების იოლად მოძიებაში დაეხმარება. შედარებით გამარტი
ვებული მეთოდით არის განმარტებული მექანიზმები, რომელთა სა
შუალებით ევროკავშირი მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს იღებს.
ეს გადაწყვეტილებები კი, მოგეხსენებათ, არა მხოლოდ ცალკეული
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ქვეყნების, არამედ რეგიონების პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და სოცი
ალურ განვითარებაზე აისახება.
ჩვენ მიერ მიწოდებული ინფორმაცია, საქართველოს პარლამენტის
აპარატის თანამშრომლებს, ასევე ქართული საზოგადოების დაინ
ტერესებულ პროფესიულ და სხვა ჯგუფებს აღჭურვავს პრაქტიკული
ცოდნით, რომელსაც ისინი აქტიურად გამოიყენებენ, მათ შორის,
ევროკავშირის შესახებ წარმოებულ საზოგადოებრივ განხილვებსა
და პროფესიულ დებატებში. წინამდებარე სალექციო კურსით შე
იძლება ისარგებლონ სახელმწიფო მოხელეებმა, ჟურნალისტებმა,
პოლიტიკოსებმა, აკადემიური და ბიზნესწრეების წარმომადგენლებ
მა. კურსის გავლის შემდეგ, ვფიქრობთ, ისინი უფრო კვალიფიციურად
შეძლებენ საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ ევროკავშირის
საქმიანობის სხვადასხვა მნიშვნელოვანი ასპექტის პოპულარიზაციას,
ასევე ევროკავშირის ღირებულებებისა და პრინციპების საზოგადო
ებრივ მხარდაჭერას, რითაც ხელს შეუწყობენ ჩვენი ქვეყნისათვის
უაღრესად მნიშვნელოვანი სტრატეგიული კომუნიკაციის ამოცანების
შესრულებას.
გზამკვლევის

შედგენისას

მიზანშეწონილად

მივიჩნიეთ

ევრო

კავშირისა და მისი ინსტიტუტების ფუნქციონირების ახსნა ამ ინსტი
ტუტებთან კომუნიკაციის კონკრეტულ მაგალითებზე, იმ გამოცდი
ლებაზე დაყრდნობით, რომელიც 2002-2006 წლებში ბრიუსელში,
ევროკავშირთან საქართველოს მისიაში, მანამდე და მის შემდეგ,
1998-2008 წლებში, საგარეო საქმეთა სამინისტროს ევროინტეგრა
ციის დეპარტამენტში მუშაობის დროს, შემდგომ წლებში კი, ევროკავ
შირის კვლევის პროცესში შევიძინე.
გზამკვლევზე მუშაობისას, ბუნებრივია, გვერდი ვერ ავუარეთ ევრო
კავშირთან დაკავშირებულ ცალკეულ ისტორიულ, სამართლებრივ და
ტექნიკურ-ადმინისტრაციულ დეტალს. თუმცა, ევროკავშირის შესახებ
ზემოხსენებული ინფორმაცია, რომელიც დაინტერესებულ პირს ღია
წყაროებიდანაც შეუძლია მოიპოვოს, მაქსიმალურად შეზღუდულად
იქნა გამოყენებული. ამ თვალსაზრისით, გზამკვლევში გამოყენებულია
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მხოლოდ ევროკავშირის ოფიციალურ ინტერნეტ-გვერდზე - https://
europa.eu განთავსებული ინფორმაციები და არ ეყრდნობა რომელი
მე ადგილობრივ თუ საერთაშორისო კვლევას.
უნდა აღინიშნოს ის მნიშვნელოვანი როლი, რომელიც საქარ
თველოს პარლამენტის აპარატის თანამშრომლებმა შეასრულეს ამ
გზამკვლევის საბოლოო სახით ჩამოყალიბებაში. ამ გზამკვლევის
საფუძველზე მომზადებული სალექციო კურსის ფარგლებში გამართულ
დისკუსიებში მათმა აქტიურმა ჩართულობამ, კომენტარებმა და შე
კითხვებმა შესაძლებლობა მოგვცა, გზამკვლევი შეგვევსო მათთვის
საინტერესო ინფორმაციებითა და განმარტებებით, რამაც პუბლიკაცია
საქართველოს სახელმწიფო მოხელეებზე უფრო მეტად მორგებული
და შინაარსიანი გახადა.
აქვე განსაკუთრებით მინდა გამოვყო საქართველოს პარლამენტის
აპარატის ხელმძღვანელობისა და სასწავლო ცენტრის თანამშრომელ
თა დიდი ენთუზიაზმი და მაღალი პროფესიონალიზმი, რამაც დიდი
დახმარება გაგვიწია ევროკავშირის შესახებ მრავალკომპონენტიანი
პრაქტიკული მოდულის შექმნასა და საქართველოს პარლამენტში და
ნერგვაში.
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ევროკავშირი: საერთაშორისო
სამართლის უნიკალური სუბიექტი

გასული საუკუნის მეორე ნახევრიდან, ევროკავშირი თამაშობს
ცენტრალურ როლს მსოფლიო პოლიტიკის ფორმირებასა და გლო
ბალური ეკონომიკის განვითარებაში. ევროკავშირი წარმოადგენს
ყველაზე მსხვილ პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ერთობას, რომელიც
მოიცავს 500 მილიონზე მეტ მომხმარებელს. იგი ინარჩუნებს ერთიან
ფულად ერთეულს, მსოფლიო ვაჭრობაში შეაქვს 20%-იანი წვლილი,
27 ქვეყნის სახელით (2020 წლის 31 დეკემბერს დასრულდება ევ
როკავშირიდან გაერთიანებული სამეფოს გასვლის პროცესი) ახორ
ციელებს საგარეო პოლიტიკას და ა. შ.
თავისი სტრუქტურით, შინაარსითა და გადაწყვეტილების მიღების
მექანიზმებით ევროკავშირს ანალოგი არ მოეპოვება. ევროკავშირი
არ არის საერთაშორისო ორგანიზაცია. იგი არც ფედერალური
სისტემით მოწყობილი საერთაშორისო სუბიექტია. ევროკავშირი
არის ევროპის ქვეყანათა კავშირი, რომელიც ფუნქციონირებს
ევროკავშირის ინსტიტუტების მეშვეობით. ევროკავშირის წევრმა
ქვეყნებმა ნებაყოფლობით მოახდინეს ეროვნული კომპეტენციების
დელეგირება ევროკავშირის ინსტიტუტებზე, რომლებიც მოქმედებენ
კავშირის თითოეული წევრის კეთილდღეობის უზრუნველსაყოფად
და ინტერესების დასაცავად.
გასული საუკუნის ბოლოდან მოყოლებული, ევროკავშირმა მნიშვნე
ლოვნად შეცვალა უკეთესობისკენ ევროპის არაერთი ქვეყნის სოცი
ალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, უზრუნველყო ევროპის უდიდესი
ნაწილის გრძელვადიანი მშვიდობიანი განვითარება. შექმნა ევრო
კავშირის წევრი ქვეყნების მოქალაქეთა ფუნდამენტური უფლებე
ბისა და თავისუფლებების დაცვის გარანტიები, ასევე უზრუნველყო
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მათი მონაწილეობა ევროკავშირის ინსტიტუტების ფუნქციონირება
ში, ევროკავშირის განვითარების სხვადასხვა მიმართულების ჩამოყა
ლიბებაში.
ევროკავშირის ამჟამინდელი ბიუჯეტი დაახლოებით 165 მილიარ
დი ევროა. იგი ივსება სამი წყაროდან:

1. წევრი ქვეყნების მთლიანი ეროვნული შემოსავლის 1%;
2. ევროკავშირში იმპორტის გადასახადი;
3. წილი წევრი ქვეყნების დღგ-დან.

ევროკავშირის ბიუჯეტში წევრი ქვეყნების პირდაპირი შენატანის
გამო, ევროკავშირის წევრი ქვეყნების თითოეულ მოქალაქეს წელიწად
ში დაახლოებით 240 ევროს გადახდა უწევს (დღეში 65 ცენტი).
ევროკავშირის ბიუჯეტში ყველაზე დიდი კონტრიბუტორი გერმანიაა
- 25 მილიარდი ევრო წლიურად; საფრანგეთს 21 მილიარდი ევრო
შეაქვს. გაერთიანებული სამეფო იხდიდა, დაახლოებით, 14 მილიარდ
ევროს, საიდანაც თავად გაერთიანებულ სამეფოში იხარჯებოდა 5
მილიარდი ევრო, ანუ წლიურად გაერთიანებული სამეფო ევროკავში
რის ბიუჯეტში იხდიდა, არაუმეტეს, 10 მილიარდ ევროს (ბრექსიტის
შემდეგ, გაერთიანებული სამეფოს თითოეული მოქალაქის წლიური
შემოსავალი შემცირდა, დაახლოებით, 440 ევროთი).

25 მილიარდი ევრო
21 მილიარდი ევრო
14 მილიარდი ევრო
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ევროკავშირის ინსტიტუტებში მუშაობს 60 000 ოფიციალუ
რი პირი, რომლებიც ემსახურებიან ევროკავშირის 500 მილი
ონ მოქალაქეს. ევროკავშირის ადმინისტრაციაზე იხარჯება
ევროკავშირის ბიუჯეტის 7%.

ამ უდავო წარმატებასთან ერთად, 2000-იანი წლებიდან, ევრო
კავშირს მოუწია მნიშვნელოვან გამოწვევებთან გამკლავება. 2005
წელს ევროკავშირის დამფუძნებელმა ორმა ქვეყანამ - ნიდერ
ლანდებმა და საფრანგეთმა უარყვეს ევროკავშირის ერთიანი
კონსტიტუციის პროექტი, რომელიც მიზნად ისახავდა ამ კავშირის
უფრო კონსოლიდირებულ პოლიტიკურ ერთობად ჩამოყალიბებას.
2008 წელს ირლანდიელმა ამომრჩეველმა „ლისაბონის შეთანხმების”
(რომელსაც არაერთხელ დავუბრუნდებით) რატიფიკაციის წინააღ
მდეგ მისცა ხმა. 2016 წელს გაერთიანებული სამეფოს მოსახლეობამ
რეფერენდუმზე მხარი დაუჭირა ევროკავშირის ერთ-ერთი ყველაზე
მნიშვნელოვანი წევრის ამ კავშირიდან გასვლას. ევროკავშირმა
გადაიტანა რამდენიმე ფინანსური კრიზისი (უკანასკნელად 2015
წელს, რის შედეგადაც საბერძნეთის ევროზონის წევრობა რისკის
ქვეშ დადგა). დღემდე მნიშვნელოვანი წინააღმდეგობები არსებობს
ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ერთიანი პოზიციის ჩამოყალიბების
კუთხით, ისეთ საერთაშორისო საკითხებზე, როგორიცაა, კოსოვოს
დამოუკიდებლობის აღიარება, ურთიერთობები რუსეთის ფედერა
ციასთან, ტრანსატლანტიკური ურთიერთობები, ევროკავშირში ახა
ლი წევრი ქვეყნების მიღება, მიგრაციული კრიზისის მართვა და
სხვა. ხსენებული პრობლემების მიუხედავად, ევროკავშირი კვლავ
რჩება უაღრესად მიმზიდველ ეკონომიკურ და პოლიტიკურ ცენტრად,
როგორც უშუალო სამეზობლოს ევროპული ქვეყნებისთვის, ასევე
არაევროპელი პარტნიორებისთვის.
ევროკავშირის

სამხრეთ-აღმოსავლეთი

სამეზობლოსთვის

(EU

south-eastern neighborhood), რომელსაც საქართველო და ჩვენი
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რეგიონის სხვა სახელმწიფოები მიეკუთვნებიან, ევროკავშირთან
ურთიერთობები მნიშვნელოვანწილად განსაზღვრავენ ამ ქვეყნების
საგარეო და საშინაო პოლიტიკის დღის წესრიგს. შესაბამისად, ამ
სახელმწიფოებში ევროკავშირის გავლენა და მისი „მიმზიდველობა“
უაღრესად დიდია. საქართველოში არ არსებობს დარგი ან სფერო,
რომელზე გავლენასაც არ ახდენს საქართველო-ევროკავშირის თა
ნამშრომლობა, იქნება ეს ეროვნული კანონმდებლობის დახვეწა, ეკო
ნომიკის დარგების განვითარება, სამეცნიერო და საგანმანათლებლო
პოლიტიკა, ასევე, საქართველოს ტერიტორული მთლიანობის აღ
დგენისა და საერთაშორისო ურთიერთობებთან დაკავშირებული სხვა
საკითხები, აღარაფერს ვამბობ ევროკავშირში გაწევრიანების საერ
თო-ეროვნულ და სახელმწიფოებრივად უპირველესი პრიორიტეტის
მქონე ამოცანაზე, რომლის შესასრულებლადაც მუშაობა საქართვე
ლოს როგორც წინა, ასევე ამჟამინდელი და, დიდი ალბათობით,
მომავალი მთავრობების მთავარი მიზანი იყო, არის და იქნება.
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ევროკავშირის ინსტიტუტები, რომლებიც
ევროკავშირის გადაწყვეტილებების
მიღების პროცესში მონაწილეობენ;
სუპრანაციონალიზმის (ზეეროვნულობის)
და ნაციონალიზმის (ეროვნულობის)
სინერგია ევროკავშირის ინსტიტუტებში

ევროკავშირის გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მონაწილე
ობის დროს, ევროკავშირის ინსტიტუტები ზოგ შემთხვევაში, სუპრა
ნაციონალურ, ანუ ზეეროვნულ (supranational), ზოგში კი ეროვნულ
თვისებებს ამჟღავნებენ. ევროკავშირის ინსტიტუტებსა და ევრო
კავშირის წევრ ქვეყნებს შორის კომპეტენციათა გადანაწილებაც
ძალზე თავისებური და უნიკალურია.
აშშ-ის ყოფილი სახელმწიფო მდივნის, ჰენრი კისინჯერის მიერ ჯერ
კიდევ გასული საუკუნის 80-იან წლებში დასმული კითხვა - „Who do
I call if I want to speak to Europe?“, ევროკავშირის ინსტიტუტებს
შორის უფლებამოსილების გადანაწილების სირთულის ხაზგასმასთან
ერთად, ევროკავშირის ფუნქციონირების განსაკუთრებულ სპეციფიკას
გამოხატავს.
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თუ გასულ საუკუნეში დასმულ ზემოხსენებულ კითხვას 21-ე სა
უკუნეში, კერძოდ, 2009 წელს გაეცა პასუხი ევროკავშირის საგარეო
და უსაფრთხოების პოლიტიკის უმაღლესი წარმომადგენლის პოსტის
შემოღებით, ევროკავშირის თავისებურებების შეცნობა, დიდწილად,
კვლავ რჩება პრობლემად როგორც ევროკავშირის, ასევე მისი მეზო
ბელი ქვეყნების ფართო საზოგადოებებისათვის.
წარმოდგენილ ლექციათა ციკლში შემოგთავაზებთ პრაქტიკულ
ნაბიჯებს, რომელთა გადადგმაც საჭიროა ევროკავშირის ინსტიტუ
ტებთან კომუნიკაციის პროცესში, რათა ევროკავშირის მიერ დადები
თი გადაწყვეტილება იქნეს მიღებული.
ჩვენი მიმოხილვა ფოკუსირებული იქნება ევროკავშირის სამ ინსტი
ტუტზე, შემდეგი თანმიმდევრობით - ევროკომისია, ევროპარლამენტი,
ევროკავშირის საბჭო.

ევროკავშირის კანონმდებლობა (ევროკავშირის შესახებ
შეთანხმების მე-13 თავი) განსაზღვრავს ევროკავშირის 7
ინსტიტუტს:
ევროკავშირის პარლამენტი,
ევროპული საბჭო,
ევროკავშირის საბჭო,
ევროკომისია,
ევროკავშირის სასამართლო,
ევროპული ცენტრალური ბანკი,
ევროკავშირის აუდიტორთა საბჭო.
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ევროკავშირის სასამართლო (Court of Justice of the Europe
an Union), მონიტორინგს უწევს ევროკავშირის კანონმდებლობის
აღსრულებას ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში,

ევროკავშირის აუდიტორთა საბჭო (European Court of Auditors)
აკონტროლებს ევროკავშირის ფინანსების შესაბამისად ხარჯვის სა
კითხს.

ევროპული ცენტრალური ბანკი ახორციელებს ევროკავშირის მო
ნეტარულ პოლიტიკას და უზრუნველყოფს „ევროს“ სტაბილურობას.
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ამ სამი ინსტიტუტის დახასიათებისას, მოკლე აღწერით შემოვი
ფარგლებით. ევროკავშირის ყველა სხვა ინსტიტუტი უფრო სიღრმი
სეულად იქნება განხილული.

თქვენი ყურადღება სამ ინსტიტუტზე - ევროკომისია, ევროპარლა
მენტი, ევროკავშირის საბჭო - იმ მიზეზით იქნება გამახვილებული, რომ
ისინი უშუალოდ არიან ჩართული ევროკავშირის კანონმდებლობისა
და სხვადასხვა პოლიტიკის ინიციირება-დამტკიცება-აღსრულების
პროცესში. შესაბამისად, პუბლიკაციის ტექსტში, აღნიშნული სამი
ინსტიტუტის გარდა, ევროკავშირის ყველა სხვა ორგანოსა და სტრუქ
ტურის მითითება მხოლოდ იმ მიზანს მოემსახურება, რომ ამ სამი ძი
რითადი ინსტიტუტის ფუნქციონირება უფრო ნათლად განიმარტოს.
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ევროკომისია: ევროკავშირის „მინისტრთა
კაბინეტი“

მაშ ასე, ვინაიდან კისინჯერის კითხვაზე პასუხი უკვე გაცემულია,
დავსვათ შემდეგი კითხვა: Who do I call first, if I need to talk to
EU? - ევროკავშირთან საქმისწარმოების პროცესის დასაწყებად ვის
თან ვამყარებ პირველ კონტაქტს? ჩვენი პირველი კონტაქტი ევროკო
მისიასთან უნდა შედგეს.
როგორც ფუნქციონალურ-სტრუქტურული, ასევე ადმინისტრირების
თვალსაზრისით, ევროკომისია წარმოადგენს ევროკავშირის აღ
მასრულებელ ორგანოს. შესაბამისად, ევროკომისიის სტრუქტურა
„მინისტრთა კაბინეტის“ მსგავსია, რომელშიც ევროკომისიის პრე
ზიდენტი ასრულებს „პრემიერ-მინისტრის“ როლს, 26 ევროკომისარი
(ევროკავშირის წევრი ყველა დანარჩენი ქვეყნიდან თითო) - სხვა
დასხვა „დარგობრივი მინისტრის“ ფუნქციას, რომელთა ხელმძღვა
ნელობითაც ფუნქციონირებს, დარგობრივი სამინისტროს პრინციპით
ორგანიზებული, 52 გენერალური დირექტორატი და სპეციალური სამ
სახური.
საგულისხმოა, რომ ევროკომისიას ე. წ. სუპრანაციონალური, ანუ,
ზეეროვნული ბუნება აქვს. ეს თავისებურება გამომდინარეობს ევრო
კავშირის შექმნის იმ ფუძემდებლური პრინციპიდან, რომ ევროკავშირის
წევრი ქვეყნები ნებაყოფლობით გადასცემენ ზოგიერთ ეროვნულ
კომპეტენციას/უფლებამოსილებას ევროკავშირის ინსტიტუტებს (ანუ,
ევროკავშირის წევრი ქვეყნები თანხმდებიან, რომ ზოგიერთი მნიშ
ვნელოვანი საკითხი უმჯობესია იმართებოდეს არა ეროვნულ დონეზე,
არამედ ევროკავშირის ინსტიტუტების მიერ).
ვინაიდან ევროკომისია სუპრანაციონალური ინსტიტუტია, ევროკო
მისიის თანამშრომლები, რომლებიც ევროკავშირის სხვადასხვა ქვეყ
ნის მოქალაქეები არიან, უფლებამოსილების განხორციელებისას, არ
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წარმოადგენენ თავიანთ ქვეყნებს და ეროვნულ მთავრობებს, არ მოქ
მედებენ საკუთარი ქვეყნების ეროვნული ინტერესების შესაბამისად.
როგორც საერთაშორისო ასპარეზზე, ასევე, ევროკავშირის შიდა
საკითხების განხილვისას, ევროკომისია წარმოადგენს ევროკავშირს,
როგორც ერთიან სამართლებრივ სუბიექტს.
2009 წლის 1 დეკემბრიდან, ლისაბონის შეთანხმების ძალაში
შესვლით, ევროკავშირი ჩამოყალიბდა ერთიან სამართლებრივ სუ
ბიექტად (The Lisbon treaty established legal personality of the Eu
ropean Union), რაც, მაგალითად, გულისხმობს, რომ ევროკავშირს
შეუძლია ხელი მოაწეროს საერთაშორისო ხელშეკრულებებს. ევრო
კავშირს, ასევე, შეუძლია გაწევრდეს საერთაშორისო ორგანიზაციებში
და შეუერთდეს საერთაშორისო კონვენციებს.
სუპრანაციონალური თვისებების გარდა, ევროკომისია გარკვეული
დოზით ეროვნულ ელემენტსაც შეიცავს, იმის გათვალისწინებით,
რომ ევროკომისრების კანდიდატურებს ეროვნული მთავრობები წა
რადგენენ. საბოლოოდ, ევროკომისრებს ევროპარლამენტი ამტკიცებს.
ევროკავშირის შექმნისა და შემდგომი რეფორმირების პროცესში
ცენტრალურ საკითხს ყოველთვის წარმოადგენდა ევროკავშირისათვის
თანაბრად დამახასიათებელ სუპრანაციონალიზმსა და ეროვნულ
მთავრობათაშორის ურთიერთობებს (Inter-governmentalism) შორის
ბალანსის პოვნა, რათა სუპრანაციონალური ინსტიტუტებით ევრო
კავშირის მართვის პროცესში ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ეროვნული
ინტერესები მაქსიმალურად ყოფილიყო გათვალისწინებული.
ზემოაღწერილს ადასტურებს ევროგაერთიანების შექმნის პირვე
ლივე წლები: 1952 წელს შექმნილი ევროკომისიის დასაბალან
სებლად, მომავალი ევროკავშირის პირველი ჩანასახის - ევროპის
ქვანახშირისა და ფოლადის გაერთიანების (European Coal and
Steel community) წევრმა ქვეყნებმა დაუყოვნებლივ მიიღეს გადაწყ
ვეტილება, შეექმნათ ამ ქვეყნების მინისტრთა საბჭო (council of min
isters), რომელიც ევროკომისიის სუპრანაციონალიზმის ეროვნული
საპირწონე უნდა გამხდარიყო.
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ევროკომისიასთან საქმისწარმოების
პრაქტიკული რჩევები; ევროკომისია
ევროკავშირის გადაწყვეტილებების
ექსკლუზიური „ინიციატორი“

რატომ არის რეკომენდებული, ევროკავშირის ინსტიტუტებთან
კომუნიკაციისას, პირველი კონტაქტის სწორედ ევროკომისიის შესა
ბამის სამსახურთან განხორციელება? ევროკავშირის ინსტიტუტებს
შორის ევროკომისიას აქვს მინიჭებული სხვადასხვა საკითხის (საკა
ნონმდებლო ცვლილება, ახალი პოლიტიკა, პროგრამა/პროექტი) ინი
ციირების ექსკლუზიური უფლებამოსილება. ევროკომისია მის მიერ
ინიციირებულ საკითხს დასამტკიცებლად ევროპარლამენტსა და ევრო
კავშირის საბჭოს წარუდგენს. აღვნიშნოთ ისიც, რომ ევროკომისია
პასუხისმგებელია ევროკავშირის პროგრამებისა და პროექტების
განხორციელების მონიტორინგზე, ასევე აწარმოებს საერთაშორისო
სავაჭრო მოლაპარაკებებს.
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ევრკომისიის მიერ წარდგენილი ინიციატივის პირველწყარო შე
იძლება იყოს ევროკავშირის წევრი ქვეყანა, ევროპარლამენტში
წარმოდგენილი პოლიტიკური ჯგუფი, ევროკავშირის სასამართლო,
ასევე, ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მოქალაქეები. საინტერესოა,
რომ The European Citizen’s Initiative, არის ინსტრუმენტი, რომლის
საშუალებითაც ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მოქალაქეები შეიძ
ლება გახდნენ საკანონმდებლო ცვლილების ინიციატორები, თუ
ამ ცვლილების ინიციირებას ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ერთი
მილიონი მოქალაქე დაუჭერს მხარს. ამ მიზნით შექმნილია სპე
ციალური პორტალი, რომელზეც ინიციატივის მხარდაჭერა ხმის
ელექტრონულად მიცემით არის შესაძლებელი.

https://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome

ევროკომისიაში, უმეტესწილად, დაბალ და საშუალო დონეზე (თა
ნამდებობები, როგორიცაა, ადმინისტრატორი, სამმართველოს უფ
როსის მოადგილე) თავმოყრილია მაღალპროფესიული ექსპერტული
ცოდნა, ასევე მნიშვნელოვანი ინსტიტუციური მეხსიერება, რომელიც
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ამა თუ იმ რეგიონის ქვეყნებთან ურთიერთობისას წლების განმავ
ლობაში გროვდება. ამდენად, ევროკომისიის შედარებით დაბალი
რანგის თანამშრომელები არიან სწორედ ის პირები, რომლებთანაც
პირველ რიგში უნდა განიხილოთ თქვენთვის საინტერესო საკითხი.
ევროკავშირის ინსტიტუტებთან კომუნიკაციის დაწყებისას, მხედვე
ლობაში მისაღებია, რომ ევროკავშირს 2009 წლის 1 დეკემბრიდან
(ლისაბონის

შეთანხმების

ხელმოწერის

შემდეგ)

ევროკავშირის

130-ზე მეტ ქვეყანაში, მათ შორის, საქართველოშიც აქვს საკუთარი
დიპლომატიური წარმომადგენლობა, რომელსაც ევროკავშირის შე
საბამისი ელჩი ხელმძღვანელობს. 2009 წლის 1 დეკემბრამდე ამ
დიპლომატიურ წარმომადგენლობებს ეწოდებოდათ ევროკომისიის
დელეგაციები. საქართველოში ევროკომისიის დელეგაცია 1995
წელს გაიხსნა.
ამდენად, ევროკავშირის ინსტიტუტებთან კომუნიკაცია, სანამ ბრიუ
სელის მიმართულებით ბილეთს შეიძენდეთ, შეგიძლიათ თქვენსავე
ადგილსამყოფელ ქვეყანაში არსებულ ევროკავშირის საელჩოში
ვიზიტით დაიწყოთ. ევროკავშირის საელჩოში შეხვედრაზე არაერთი
სასარგებლო ინფორმაციის მიღებას შეძლებთ, მათ შორის, თქვენთვის
საინტერესო საკითხის გადაწყვეტის პერსპექტივასთან, ასევე, ბრიუ
სელში ჩასატარებელ შეხვედრებთან დაკავშირებით.
ვინაიდან ლისაბონის შეთანხმება რამდენჯერმე ვახსენეთ, აღვნიშ
ნოთ ისიც, რომ მან შესწორებები შეიტანა ევროკავშირის წევრი ქვეყ
ნების მიერ ხელმოწერილ მაასტრიხტის 1992 წლის შეთანხმებაში
(Treaty on European Union), ხოლო ევროგაერთიანების შექმნის შე
სახებ შეთანხმება (Treaty establishing the European Community)
ჩაანაცვლა ევროკავშირის ფუნქციონირების შესახებ შეთანხმებით
(Treaty on the Functioning of the European Union).
შეთანხმების ძალაში შესვლით, შემოღებულ იქნა ევროკავშირის
საბჭოში გადაწყვეტილების ე. წ. „ორმაგი დიდი უმრავლესობით“ (dou
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ble qualified majority) მიღების მექანიზმი, რომელსაც დაწვრილე
ბით ევროკავშირის საბჭოსადმი მიძღვნილ თავში განვიხილავთ.
დამატებით,

ევროპარლამენტს

გაუფართოვდა

უფლებამოსილება

ევროკავშირის გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში, ასევე შეიქმნა
ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის (president of the European Coun
cil) და ევროკავშირის ერთიანი საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების
პოლიტიკის უმაღლესი წარმომადგენლის (High Representative of
the Union for Foreign Affairs and Security Policy) პოსტები.
იმის მიხედვით, თუ რა საკითხის განხილვა გვსურს ევროკომისიაში
ვიზიტისას, უნდა მივმართოთ შესაბამის ქვედანაყოფს: სოფლის მე
ურნეობის (DG AGRI), ენერგეტიკის (DG ENER), ჯანდაცვისა და სა
სურსათო უსაფრთხოების (DG SANTE) და სხვა. გენერალური დი
რექორატების საშტატო განრიგი ხელმისაწვდომია ევროკომისიის
ვებგვერდის

ბმულზე:

https://ec.europa.eu/info/departments_en.

თითოეული გენერალური დირექტორატის შემადგენლობაში არსე
ბობს

საერთაშორისო

ურთიერთობების

დირექტორატი,

რომე

ლიც დაყოფილია ცალკეულ სამმართველოებად, გეოგრაფიული
ნიშნის მიხედვით. მაგალითად, სოფლის მეურნეობის გენერალურ
დირექტორატში არსებობს საერთაშორისო ურთიერთობების დი
რექტორატი D1, რომლის ერთ-ერთი ქვედანაყოფია ევროკავშირის
სამეზობლოსა და ევროკავშირის გაფართოების ქვეყნების სამმარ
თველო (Neighbourhood and enlargement), რომელიც მუშაობს
საქართველოს საკითხებზე. აღნიშნული გენერალური დირექტორატის
საშტატო ორგანოგრამაზე მითითებულია ამ სამმართველოს შესაბამი
სი პასუხისმგებელი პირები, რომლებთანაც გასაუბრება ნებისმიერ
დაინტერესებულ პირს შეუძლია. ამავე ორგანოგრამაში შეგიძლიათ
იხილოთ აღნიშნულ პირთა სამსახურებრივი სატელეფონო ნომრები,
თუ მათთან პირდაპირ დაკავშირებას გადაწყვეტთ.
ზემოაღნიშნულ კონტექსტში, ერთგვარ გამონაკლისს წარმოადგენს
ევროკავშირის მიერ წარმოებული საგარეო პოლიტიკა, რომლის გან
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ხორციელებაში ჩართულია როგორც ევროკომისია, ასევე 2010 წლი
დან ამოქმედებული ევროპული საგარეო ქმედების სამსახური - Euro
pean External Action Service (EEAS).
ევროპული საგარეო ქმედების სამსახურის (EEAS) შექმნას ითვა
ლისწინებს უკვე ნახსენები ლისაბონის შეთანხმება. 2010 წლიდან
აღნიშნულმა სამსახურმა ჩაანაცვლა ევროკომისიის საგარეო ურთი
ერთობათა გენერალური დირექტორატი - DG RELEX და ეს სტრუქტუ
რა გააერთიანა ევროკავშირის საბჭოს საგარეო ურთიერთობების
სამსახურთან. ამის მიუხედავად, ევროკომისიამ მნიშვნელოვანწი
ლად შეინარჩუნა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის წარმოების
მექანიზმები ახალი ქვედანაყოფების: საგარეო პოლიტიკის ინსტრუ
მენტების სამსახურის (Foreign Policy Instruments Service (FPI))
და ევროკავშირის სამეზობლოსა და გაფართოების გენერალური
დირექტორატის (Directorate-General for Neighbourhood and En
largement Negotiations (DG NEAR)) მეშვეობით.
საგარეო პოლიტიკის ინსტრუმენტების სამსახურის (FPI) ოფისი
განთავსებულია იმავე შენობაში, რომელშიც ევროპული საგარეო
ქმედების სამსახური (EEAS), რაც ხაზს უსვამს ამ ორი სტრუქტურის
მჭიდრო თანამშრომლობას. FPI პასუხისმგებელია ისეთ სფეროებზე,
როგორიცაა ევროკავშირის ერთიანი საგარეო და უსაფრთხოების
პოლიტიკა - Common Foreign and Security Policy (CFSP) (მათ
შორის, ევროკავშირის მიერ საერთაშორისო სანქციების დაწესება),
უსაფრთხოებისა და მშვიდობის განმტკიცება პარტნიორ ქვეყნებში
(Instrument contributing to Stability and Peace (IcSP)), არჩევნებზე
სადამკვირვებლო მისიების გაგზავნა და სხვა.
DG NEAR ევროკავშირის სამეზობლოსა და ევროკავშირში გაწევ
რიანების პროცესში მონაწილე ქვეყნებთან ურთიერთობების საკი
თხებზე მუშაობს.
ევროკომისიის

ინიციირების

ექსკლუზიური

უფლებამოსილების

რამდენიმე კონკრეტულ მაგალითს წარმოგიდგენთ: 2003 წელს ევ
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როკომისიის სოფლის მეურნეობის გენერალური დირექტორატის
ადმინისტრატორებთან (ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების შე
სახებ ევროკავშირის რეგულაციების ექსპერტები) კონსულტაციების
შედეგად, ევროკომისიის მიერ ინიციირებულ იქნა ევროკავშირის მიერ
ქართული ღვინის აღიარების პროცესი (recognition of the Georgian
wine by the European Union). შედეგად, 2004 წლიდან ღვინო გახდა
პირველი ქართული პროდუქტი, რომლის ევროკავშირში ექსპორტი
შესაძლებელი გახდა ლეგალურად და ყოველგვარი რაოდენობრივი
შეზღუდვის გარეშე.
ასევე, 2003 წელს ევროკომისიამ შეიმუშავა ევროკავშირის სა
მეზობლო პოლიტიკის (European Neighborhood Policy) პირველი
მიდგომები. ამ პოლიტიკის შემდგომმა განვითარებამ 2009 წელს
საფუძველი დაუდო აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინიციატივას (East
ern Partnership Initiative), რომლის ფარგლებშიც საქართველოსა
და ევროკავშირს შორის გაფორმდა ასოცირების შეთანხმება, და
იწყო ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობა და საქართველოს
მოქალაქეებისთვის შემოღებულ იქნა უვიზო მიმოსვლა შენგენის ზონის
ქვეყნებში.
2020 წელს ევროკომისიამ წარმოადგინა ანგარიში კანონის უზე
ნაესობის შესახებ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში. კრიტიკულმა დო
კუმენტმა ბიძგი მისცა ინტენსიურ განხილვებს ევროპარლამენტსა და
ევროკავშირის საბჭოში, მათ შორის, იმ თვალსაზრისით, რომ ევრო
კავშირის პანდემიისშემდგომი ეკონომიკის აღსადგენად შექმნილი
750 მილიარდი ევროს ოდენობის ფინანსური დახმარება, ევროკავში
რის წევრ ქვეყნებს შეიძლება შეუწყდეთ, მათი მხრიდან კანონის უზე
ნაესობის დარღვევის შემთხვევაში. ხანგრძლივი მოლაპარაკებების
შემდეგ, 2020 წლის 5 ნოემბერს, მიღწეულ იქნა შეთანხმება, რომლის
მიხედვითაც, ევროკავშირის ისტორიაში პირველად, შესაძლებელი
ხდება ევროკავშირის ფინანსური დახმარების შეწყვეტა იმ წევრი
ქვეყნისთვის, რომელიც კანონის უზენაესობას დაარღვევს.
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თუ ევროკომისიის შესაბამისი სამმართველოს თანამშრომელთან
წინასწარი განხილვისას, თქვენთვის მნიშვნელოვანი საკითხის დადე
ბითად გადაწყვეტის პერსპექტივა გამოჩნდა, ეს საკითხი, სავარაუდოდ,
ამ სამმართველოს უფროსთან გადაინაცვლებს. ევროკომისიის მხრი
დან საბოლოო მხარდაჭერის მიღების კვალდაკვალ, საკითხის
გადაწყვეტაში

ერთვებიან

ევროპარლამენტი

და

ევროკავშირის

საბჭო, რომლებიც ინიციირებულ საკითხს ერთობლივად ამტკიცებენ.
შესაბამისად, ჩვენც გადავინაცვლოთ ევროპარლამენტის ბრიუსელში
განთავსებული შენობისკენ, რომელსაც Espace Leopold-ს უწოდებენ.
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ევროპარლამენტი: ევროკავშირის ყველაზე
ღია ინსტიტუტი

ევროკომისიის მიერ ინიცირებული საკითხის დამტკიცებას,
უმრავლეს შემთხვევაში, ევროპარლამენტი და ევროკავშირის
საბჭო (ევროკავშირის წევრი ქვეყნების დარგობრივი მინისტრების
საბჭო) ერთობლივად ახდენენ, რასაც ევროკავშირის ფარგლებში
გადაწყვეტილების მიღების ე. წ. ჩვეულებრივი საკანონმდებლო
პროცედურა (Ordinary legislative procedure) ეწოდება.
ამ პროცედურის მიხედვით, ევროკავშირის გადაწყვეტილებების
დამტკიცებისას, ევროკომისიის მიერ ინიციირებულ საკითხს ამ
ორივე ინსტიტუტმა უნდა დაუჭიროს მხარი. ტექნიკურად ეს შემ
დეგნაირად ხდება: ევროკომისიის საკანონმდებლო ინიციატივას
ჯერ ამტკიცებს ევროკავშირის საბჭო, რის შემდეგაც, ინიციატივა
ევროპარლამენტს ეგზავნება დასამტკიცებლად. მიუხედავად ამისა,
ევროკავშირის გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ევროკავშირის
ინსტიტუტების როლის განხილვას, ვფიქრობ, არ შეუშლის ხელს, თუ
თავდაპირველად, ევროპარლამენტზე ვისაუბრებთ.
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ლისაბონის შეთანხმების საფუძველზე, ევროპარლამენტის სა
კანონმდებლო ძალაუფლება დამატებით გავრცელდა 40-ზე მეტ
სექტორზე, მათ შორის, ისეთ მნიშვნელოვან სფეროებზე, რო
გორიცაა სოფლის მეურნეობა, ევროკავშირის პარტნიორ ქვეყნებთან
თანამშრომლობა, უსაფრთხოება და მართლმსაჯულება, კომერციული
პოლიტიკა და სხვა.

ევროკავშირის კანონმდებლობით, ევროკომისრების
კანდიდატურებს, საბოლოოდ, ევროპარლამენტი ამტკი
ცებს. ევროკომისრებს უსმენენ შესაბამის დარგობრივ
კომიტეტებში; მათ უნდა მიიღონ ამ კომიტეტების მხარდა
ჭერა, სანამ ევროკომისიის სრულ შემადგენლობას ერთი
ანად არ ეყრება კენჭი ევროპარლამენტის პლენარულ
სხდომაზე. 2019 წელს, ევროკომისიის ამჟამინდელი შე
მადგენლობის დამტკიცებისას, ევროპარლამენტის საგა
რეო ურთიერთობების კომიტეტმა ჩააგდო უნგრეთის
მიერ წარდგენილი ლასლო ტროჩსანის კანდიდატურა
გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხების
ევროკომისრის პოსტზე, ასევე, რუმინელი როვანა პლამი
- ტრანსპორტის ევროკომისრის თანამდებობაზე.

შესაბამისად, ჩვენც გადავინაცვლოთ ბრიუსელში განთავსებული
ევროპარლამენტის შენობისკენ (სტრასბურგში მდებარეობს ევრო
პარლამენტის კიდევ ერთი შენობა, რომელშიც, ტრადიციულად,
ევროპარლამენტის პლენარული სესიები იმართება), რომელსაც Es
pace Leopold-ს უწოდებენ.
ევროპარლამენტის შენობა საკმაოდ მასშტაბურ არქიტექტურულ
კომპლექსს წარმოადგენს და დიდ შთაბეჭდილებას ახდენს მნახ
ველზე. შენობაში შესული პირი აუცილებლად მიაქცევს ყურადღებას
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ევროპარლამენტის წევრების, ადმინისტრაციული და მომსახურე
პერსონალის, ჟურნალისტების, უბრალო მოქალაქეების სიმრავლეს
- მართლაც, ევროპარლამენტი სამართლიანად მიიჩნევა ევროპის
ერთ-ერთ ყველაზე გამჭვირვალე და ღია ინსტიტუტად. საკომიტეტო
შეხვედრებისთვის განკუთვნილი დარბაზების, ოფიციალური შეხვედ
რების ოთახების, სტუმრების მოსაცდელი სექციების გარდა, Espace
Leopold-ის შენობაში განთავსებულია უზარმაზარი საგამოფენო და
სხვადასხვა სახის ღონისძიების გასამართი სივრცეები, ასევე, ბანკების
ფილიალები, კაფე, რამდენიმე მაღაზია და თმის სტილისტიც კი.
როგორც აღინიშნა, ევროპარლამენტის პლენარული სესიები
იმართება ქ. სტრასბურგში, ხოლო კომიტეტების, მათ შორის საგარეო
ურთიერთობათა კომიტეტის სხდომები - ბრიუსელში.

ზოგადად, როგორც ევროპარლამენტის პლენარული
სესია, ასევე საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის სხდო
მა არა მხოლოდ საკვანძო კანონშემოქმედებით ფორ
მატს წარმოადგენს, არამედ მნიშვნელოვანი პოლიტი
კური ტრიბუნაცაა, რომელსაც არაერთი ევროპელი და
ევროკავშირის პარტნიორი ქვეყნის ლიდერი იყენებს.
იმის მიხედვით, თუ რომელ ქალაქში იმართება მათი
ვიზიტი (სტრასბურგში თუ ბრიუსელში), ან მათი გამო
სვლა ევროპარლამენტის პლენარულ სესიაზე ან სა
გარეო ურთიერთობათა კომიტეტის სხდომაზე, ხშირად
სხვადასხვა მაღალი დონის ვიზიტის პროგრამით გათვა
ლისწინებულ ღონისძიებათა შორის ხვდება. კალენ
დარული წლის განმავლობაში მრავალი ლიდერი სიტყვით
გამოდის აღნიშნულ სესიებსა თუ სხდომებზე და პასუხობს
ევროპარლამენტარების კითხვებს, იღებს მათგან შეფა
სებებსა და რეკომენდაციებს.
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ევროპარლამენტის სუპრანაციონალური და
ეროვნული ელემენტები

როგორც

ევროკომისიის

შემთხვევაში,

ამჯერადაც,

ევროპარ

ლამენტთან კომუნიკაციის დასაწყებად, პირველი კონტაქტისთვის
შესაბამისი ადრესატი უნდა განისაზღვროს. მაშ ასე, რას წარმოადგენს
ევროპარლამეტი?
2019 წლის 23-26 მაისის არჩევნების შედეგად, ევროპარლამენტის
მანდატი 751-მა დეპუტატმა მოიპოვა, თუმცა, ამჟამად მხოლოდ 705
ევროპარლამენტარია.

751 გახლავთ ევროპარლამენტის წევრების ზღვრული რაოდენობა,
რომელსაც ლისაბონის შეთანხმება ითვალისწინებს, ანუ, მომავალში,
ევროპარლამენტის წევრების რაოდენობის ზრდა აღარ მოხდება.
ევროკავშირის შესახებ შეთანხმებით (Treaty on European Union),
ევროპარლამენტის მანდატები ევროკავშირის წევრ ქვეყნებზე გადა
ნაწილებულია მათი მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით (!): თი
თოეული ქვეყნიდან - მაქსიმუმ 96 და მინიმუმ 6 დეპუტატი. მაგალითად,
გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკიდან, რომლის მოსახლეობა 80
მილიონს აღემატება, 96 დეპუტატია წარმოდგენილი, რუმინეთიდან

32

(დაახლოებით, 20 მილიონი მოსახლე) - 33, ხოლო ლუქსემბურგიდან,
რომლის მოსახლეობა დაახლოებით 600 000-ს შეადგენს - 6, და ა.შ.
ბრექსიტის შემდეგ, ევროპარლამენტში 705 ევროპარლამენტარი
დარჩა. გაერთიანებულ სამეფოს 73 ადგილი ჰქონდა, რომლიდანაც
27 ევროკავშირის სხვა წევრ ქვეყნებზე გადანაწილდა, ხოლო
დარჩენილი 46 ადგილი გათვალისწინებულია ევროკავშირის მომა
ვალი წევრებისთვის.
მიუხედავად ზემოაღნიშნული ეროვნული კვოტებისა, ევროკავშირის
წევრ ქვეყნებს ევროპარლამენტში არ ჰყავთ ეროვნული დეპუტაციები.
ევროპარლამენტში ევროკავშირის სხვადასხვა ქვეყნის დეპუტატები
ევროპულ პოლიტიკურ ჯგუფებში არიან გაერთიანებული.

ზემოთ აღწერილი ვითარება ევროპარლამენტის ორ
სახოვნებას/ორმაგ ბუნებას უსვამს ხაზს - მასში გაერთია
ნებულია როგორც სუპრანაციონალური/ზეეროვნული, ასევე
ეროვნული ელემენტები. სწორედ ამ ორი დიამეტრულად
განსხვავებული მახასიათებლის სინერგია და მათ შორის
საკმაოდ რთულად მისაღწევი ბალანსი იძლევა ევროკავ
შირის ქმედითუნარიანობის განსაკუთრებულ ეფექტს.
ევროკავშირის ინსტიტუტებში ზეეროვნული და ეროვნუ
ლი ელემენტების ურთიერთქმედება ამ ნაშრომის სხვა
თავებშიც იქნება ხაზგასმული, ვინაიდან სწორედ ეს ურ
თიერთქმედება წარმოადგენს ცენტრალურ საკითხს ევრო
კავშირის, როგორც უნიკალური საერთაშორისო სუბიექტის
ქცევის გასააზრებლად.
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ევროპარლამენტის საერთო-ევროპული
პოლიტიკური ჯგუფები

2019 წლის მოწვევის ევროპარლამენტში 7 საერთო-ევროპული
პოლიტიკური ჯგუფია. მათ შორის უმსხვილესია ევროპის სახალხო
პარტია (The Group of the European People’s Party) - 182 მანდატი,
სოციალ-დემოკრატების პროგრესული ალიანსი (The Group of pro
gressive alliance of Socialists and Democrats) – 153 მანდატი და
პოლიტიკური ჯგუფი - Renew Europe, რომელიც ევროპელი ლიბე
რალ-დემოკრატებისა და ევროპის დემოკრატიული პარტიის გაერ
თიანებას წარმოადგენს - 108 მანდატი.
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ევროპარლამენტის განაწესის შესაბამისად, საერთო ევროპული
პოლიტიკური ჯგუფი შეიძლება შექმნას, მინიმუმ, 25-მა ევროპარლა
მენტარმა, რომლებიც არჩეული არიან ევროკავშირის წევრი ქვეყნების
რაოდენობის, მინიმუმ, მეოთხედიდან (ევროკავშირის 27 წევრი ქვეყ
ნის პირობებში - 7 ქვეყნიდან).
თითოეული ზემოხსენებული პოლიტიკური ჯგუფი შედგება ევრო
კავშირის წევრ ქვეყნებში მოქმედი, მსგავსი პოლიტიკური პლატფორ
მისა და მიზნების მქონე ეროვნული პარტიების წარმომადგენლების
გან - ევროპის სახალხო პარტიის პოლიტიკური ჯგუფის წევრები არიან
ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში მოქმედი მემარჯვენე-ცენტრისტული
პარტიები, სოციალ-დემოკრატების პოლიტიკურ ჯგუფში გაწევრი
ანებულია ევროკავშირის

ქვეყანებში მოქმედი მემარცხენე-სოცია

ლისტური პროფილის პარტიები. ანალოგიური პრინციპით არიან
დაკომპლექტებული ევროპარლამენტში წარმოდგენილი სხვა პოლი
ტიკური ჯგუფებიც.

აღვნიშნოთ ისიც, რომ ევროპის პოლიტიკურ ჯგუფებს პარტნიორი
პარტიები საქართველოშიც ჰყავთ - პარტია „ქართული ოცნება“,
დამკვირვებლის

სტატუსით,

ევროპელი

სოციალ-დემოკრატების

პროგრესული ალიანსის პარტნიორია, ხოლო პარტიები „ერთიანი
ნაციონალური მოძრაობა“ და „ევროპული საქართველო“, ასევე
დამკვირვებლის სტატუსით - ევროპის სახალხო პარტიის პარტნიო
რები.
ევროპარლამენტში მოქმედ თითოეულ პოლიტიკურ ჯგუფს აქვს
მკაფიოდ ჩამოყალიბებული პარტიული სტრუქტურა და ადმინის
ტრაციული სამდივნო. სამდივნოები განთავსებულია ევროპარლა
მენტის ბრიუსელის შენობაში. ისინი უზრუნველყოფენ პოლიტიკური
ჯგუფების გამართულად ფუნქციონირებას და ევროპარლამენტის
კანონშემოქმედებით პროცესში მათ ეფექტიან მონაწილეობას.
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ევროპარლამენტში წარმოდგენილი პოლიტიკური ჯგუფები, შიდაპარტიული კონსულტაციების გზით, აყალიბებენ ერთიან პოზიცი
ებს ევროპარლამენტში კენჭისყრაზე დასაყენებელ სხვადასხვა
საკითხზე. შესაბამისად, პოლიტიკური ჯგუფების გადაწყვეტილებებ
ზეა დამოკიდებული, მოიპოვებს თუ არა ესა თუ ის საკითხი ევროპარ
ლამენტის საბოლოო მხარდაჭერას.
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ევროპარლამენტის გადაწყვეტილების
ფორმირების პროცესი

ევროპარლამენტის მიერ საკითხის დასამტკიცებლად, თავდა
პირველად, ეს საკითხი შესაბამისმა კომიტეტმა უნდა განიხილოს
და მხარი დაუჭიროს. ვინაიდან ევროკავშირის არაწევრ ქვეყნებთან
დაკავშირებული თემები ევროკავშირის საგარეო ურთიერთობების
სფეროს მიეკუთვნება, ასეთ თემებს ევროპარლამენტის საგარეო
ურთიერთობათა

კომიტეტი

განიხილავს.

ჩემი

გამოცდილებით,

საგარეო კომიტეტზე საკითხის ინიციირება იმ პოლიტიკურ ჯგუფს
უნდა შევთავაზოთ, რომლის პლატფორმასთანაც ყველაზე ახლოსაა
მხარდასაჭერი საკითხი.
ახლა, როდესაც სამიზნედ პირველი პოლიტიკური ჯგუფი შევარჩიეთ,
შეგვიძლია დავუბრუნდეთ პირველი კონტაქტის დამყარების საკითხს.
როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ევროპარლამენტში წარმოდგენილ
თითოეულ პოლიტიკურ ჯგუფს კარგად ორგანიზებული პარტიული
სტრუქტურა და სამდივნო აქვს. ხსენებული პოლიტიკური ჯგუფების
სტრუქტურა ხელმისაწვდომია ინტერნეტმისამართზე: http://www.eu
roparl.europa.eu.
თითოეული პოლიტიკური ჯგუფის სამდივნოში იოლად იძებნება იმ
სპეციალური მრჩევლის (policy advisor) თანამდებობა, ვინაობა და
საკონტაქტო ინფორმაცია, რომელიც თქვენი ქვეყნის მიმართულებით
მუშაობს. რეკომენდებულია, რომ სწორედ ამ მრჩეველთან დაგეგმოთ
შეხვედრა და განიხილოთ თქვენთვის მნიშვნელოვანი თემის მი
მართ მისი პოლიტიკური ჯგუფის მხარდაჭერის შესაძლებლობა. თუ
მრჩევლის მხარდაჭერას მოიპოვებთ, დიდი ალბათობით, თავისი
პოლიტიკური ჯგუფის დეპუტატების მიმართ მისი რეკომენდაცია
იქნება გადამწყვეტი ფაქტორი, რათა ევროპარლამენტის საგარეო
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ურთიერთობათა კომიტეტი მომდევნო სხდომებზე, თქვენთვის მნიშ
ვნელოვანი საკითხი ჯერ ინიციირებული და შემდგომ, ინიციატორი
პოლიტიკური ჯგუფის მხრიდან იქნეს მხარდაჭერილი.
უნდა აღნიშნოს, რომ ზემოხსენებული სპეციალური მრჩევლები,
რომლებიც,

როგორც

წესი,

უმაღლესი

დონის

სპეციალისტები

არიან, ფლობენ უნიკალურ „ინსტიტუციონალურ მეხსიერებას“ იმ
რეგიონებისა და ქვეყნების საშინაო და საგარეო პოლიტიკასთან
დაკავშირებით, რომლებზეც ისინი მუშაობენ. აღნიშნული მეხსიერება
მათ მრავალი წლის განმავლობაში უგროვდებათ. ამ ლექციათა კურსის
მომზადებისას, მე საგანგებოდ გადავამოწმე ევროპარლამენტის
რამდენიმე პოლიტიკური ჯგუფის სამდივნოში მომუშავე მრჩეველთა
სია. ამ სიებში ვნახე არაერთი დიპლომატი, ვისთანაც ინტენსიური
თანამშრომლობა ჯერ კიდევ 2002-2006 წლებში მაკავშირებდა.
ლოგიკური იქნება, თუ ზემოაღნიშნული სახის შეხვედრას არა ერთი,
არამედ რამდენიმე პოლიტიკური ჯგუფის სამდივნოში ჩავატარებთ,
რათა მაქსიმალურად უზრუნველვყოთ ევროპარლამენტის უმრავ
ლესობის მხარდაჭერა ჩვენთვის მნიშვნელოვანი საკითხის მიმართ.
ევროპარლამენტის პლენარულ სესიაზე კვორუმის არსებობას
დეპუტატთა

საერთო

რაოდენობის

ერთი

მესამედის

დასწრება

ესაჭიროება. კომიტეტის შემთხვევაში ეს რიცხვი კომიტეტის წევრთა
საერთო რაოდენობის ერთ მეოთხედს წარმოადგენს. როგორც
ევროპარლამენტის პლენარულ სესიაზე, ასევე კომიტეტის სხდომაზე
გადაწყვეტილების მიღება, განსაკუთრებულ შემთხვევათა გარდა
(მაგალითად,

შესწორება

ევროკავშირის

ბიუჯეტში),

სხდომაში

მონაწილეთა ე. წ. უბრალო უმრავლესობით (50% +1 ხმა) ხდება (Par
liament shall decide by a majority of the votes cast, in accordance
with Article 231 of the Treaty on the Functioning of the European
Union – save as otherwise provided in the Treaties, the European
Parliament shall act by a majority of the votes cast.).
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ევროპარლამენტში დასამტკიცებლად შესული საკითხი, თუ იგი
ევროკავშირის კანონმდებლობის ცვლილებას ეხება, ევროკომისიის
მიერ უნდა იქნეს ინიცირებული. ევროპარლამენტმა, ასევე, შეიძლება
დაამტკიცოს ისეთი დოკუმენტი, რომელიც თავად ევროპარლამენტში
რომელიმე პოლიტიკური ჯგუფის მიერ არის ინიციირებული. ასე
თი დოკუმენტია „ევროპარლამენტის რეზოლუცია“. ამ დოკუმენტს
ევროკავშირის

არაწევრი

ქვეყნებისთვის,

მათ

შორის,

საქარ

თველოსთვის, საკმაოდ ანგარიშგასაწევი პოლიტიკური წონა აქვს.
მიუხედავად იმისა, რომ ევროპარლამენტის რეზოლუცია მხოლოდ
სარეკომენდაციო ხასიათისაა, ამ მხარდაჭერის გამოყენებას არა
წევრი ქვეყნები ეფექტიანად ცდილობენ მათთვის მნიშვნელოვანი
საკითხების ევროკავშირის სხვა ინსტიტუტებში - ევროკომისიასა
და ევროკავშირის საბჭოში ლობირების მიზნით, ასევე, სხვადასხვა
ორმხრივ ურთიერთობებში და შიდა-პოლიტიკურ პროცესებშიც კი.
ევროკავშირის კანონმდებლობა ითვალისწინებს შემდეგ სამარ
თლებრივ ინსტრუმენტებს: რეგულაცია, დირექტივა, გადაწყვეტილება,
რეზოლუცია და მოსაზრება (Regulation, Directives, Decision, Rec
ommendation and Opinion). აქედან, რეგულაცია, დირექტივა და
გადაწყვეტილება სამართლებრივად სავალდებულოა, ხოლო რე
ზოლუცია და მოსაზრება - სამართლებრივად არასავალდებულო.
ევროპარლამენტის რეზოლუცია მიეკუთვნება იმ ტიპის დოკუმენტს,
რომელსაც სარეკომენდაციო ხასიათი აქვს და სამართლებრივად
არასავალდებულოა.
ევროპარლამენტში წარმოდგენილ პოლიტიკურ ჯგუფებთან წარ
მატებით ჩატარებული შეხვედრების შემდეგ, საკითხის ინიციირება
უნდა მოხდეს საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის სხდომაზე. თუ
კომიტეტმა საკითხს მხარი დაუჭირა, იგი ევროპარლამენტის მომდევნო
პლენარული სესიების დღის წესრიგში უნდა შევიდეს. საბოლოოდ,
ევროპარლამენტი თქვენთვის მნიშვნელოვან საკითხს კენჭს უყრის
პლენარულ სესიაზე.
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ეროვნული პრინციპით დაკომპლექტებული
ევროკავშირის საბჭო

ევროკავშირის საბჭო (Council of the European Union) არის ევ
როკავშირის ინსტიტუტი, რომელიც შედგება წევრი ქვეყნების მთავ
რობების წარმომადგენლებისგან. იგი შექმნილია იმ მიზნით, რომ
ევროკავშირის ფუნქციონირების პროცესში ევროკავშირის წევრი ქვეყ
ნების ეროვნული ინტერესები იქნეს დაცული.

სუპრანაციონალური, ანუ ზეეროვნული ხასიათის ორი ინ
სტიტუტის - ევროკომისიისა და ევროპარლამენტისაგან გან
სხვავებით, ევროკავშირის საბჭო არის ეროვნული ნიშნით
შექმნილი სტრუქტურა. ევროკავშირის საბჭო, პირველადი
სახით (მინისტრთა სპეციალური საბჭოს სახელით), შეიქმნა
1952 წელს, ფოლადისა და ქვანახშირის ევროპული გაერ
თიანების (European Coal and Steel Community) ფარ
გლებში.
მიუხედავად იმისა, რომ ევროკავშირის საბჭო ცალსახად
ეროვნული ხასიათის ინსტიტუტია, მიიჩნევა, რომ საბჭოს
ფორმატში ევროკავშირის წევრი ქვეყნების სხვადასხვა
დარგის წარმომადგენლების რეგულარული შეხვედრები
ხელს უწყობენ ერთიანი ევროპული ხედვის ჩამოყალიბებას
და ამყარებენ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ერთიან ევ
როპულ იდენტობას, რაც, თავის მხრივ, ევროკავშირში სუპ
რანაციონალიზმის შემდგომ განვითარებას უწყობს ხელს.
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ევროკავშირის საბჭოს მუშაობაში ევროკავშირის წევრი 27 ქვეყანა
მონაწილეობს და, შესაბამისად, საბოლოო შედეგი თითოეული
მათგანის პოზიციაზეა დამოკიდებული. ევროკავშირის საბჭოს მუ
შაობის სპეციფიკის გაცნობა შესაძლებლობას მოგცემთ ნათლად
დაინახოთ, თუ როგორია ეროვნულ სახელმწიფოთა (nation state)
„ძალთა ბალანსი“ ევროკავშირის იმ ფორმატებში, რომლებშიც
ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს საკუთარი ეროვნული უპირატესობების
(მოსახლეობის რაოდენობა, ტერიტორიის ფართობი, ეკონომიკის
სიდიდე) რეალიზების შესაძლებლობა ეძლევათ. ასევე ნახავთ, თუ
რომელი ქვეყნების გარეშეა შეუძლებელი ევროკავშირის ერთიანი
გადაწყვეტილების მიღება.
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ევროკავშირის საბჭოს კონფიგურაციები

ევროკავშირის საბჭო არის ევროკავშირის წევრი ქვეყნების დარ
გობრივი მინისტრების შეხვედრების ფორმატი. ევროკავშირის საბჭო
შეიძლება შეიკრიბოს საგარეო საქმეთა, ენერგეტიკის, სოფლის მე
ურნეობის ან სხვა დარგობრივი მინისტრების ფორმატით.
საგულისხმოა, რომ ევროკავშირის საბჭოს სხდომებს ესწრება შე
საბამისი დარგის ევროკომისარი, თუმცა გადაწყვეტილების მიღების
პროცესში ხმის მიცემის უფლების გარეშე (რაც წარმოადგენს ევრო
კავშირის ამ ინსტიტუტის სუპრანაციონალურ ელემენტს, შეზღუდული
უფლებამოსილებით).
ევროკავშირის საბჭოს ერთ-ერთ კონფიგურაციას, ე. წ. ზოგად (ძი
რითად) საკითხთა საბჭოს (General Affairs Council), ისეთი თემების
განხილვის უფლებამოსილება გააჩნია, როგორიცაა ევროკავშირის
გაფართოება, ევროკავშირში გაწევრიანების მოლაპარაკებები (ac
cession negotiations), ევროკავშირის ბიუჯეტი და სხვა. ზოგად სა
კითხთა საბჭოში, როგორც წესი, მონაწილეობენ ევროკავშირის წევრი
ქვეყნების ევროპულ საქმეთა მინისტრები (European affairs minis
ters).
ევროკავშირის საბჭოს კიდევ ერთ კონფიგურაციას - საგარეო
საქმეთა მინისტრების საბჭოს სხდომებს თავმჯდომარეობს ევრო
კავშირის ერთიანი საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის
უმაღლესი წარმომადგენლი, მაშინ როდესაც, ევროკავშირის საბჭოს
სხვა დარგობრივ სხდომებს თავმჯდომარეობს ევროკავშირის ე. წ.
პრეზიდენტი/თავმჯდომარე (presidency), ქვეყნის შესაბამისი მი
ნისტრი. აქვე აღვნიშნოთ ისიც, რომ ევროკავშირის წევრი ქვეყნები
ევროკავშირს 6-თვიანი ვადით, როტაციის წესით, მონაცვლეობით
თავმჯდომარეობენ.
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ევროკავშირის ერთიანი საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების
პოლიტიკის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა მინის
ტრების საბჭოს საინტერესო სუპრანაციონალური ელემენტია. რო
გორც ამ ფორმატის თავმჯდომარე, იგი კოორდინაციას უწევს სა
ერთო ევროპულ ღონისძიებებს საგარეო ურთიერთობებისა და
უსაფრთხოების სფეროში. ამავე დროს, იგი ევროკომისიის ვიცეპრეზიდენტია, რაც გახლავთ მნიშვნელოვანი სუპრანაციონალური
წარმომადგენლობა

ევროკავშირის

საბჭოს

ამ

კონფიგურაციაში.

ამავე დროს, მისი ფუნქციონირება დაბალანსებულია ნაციონალური/
ეროვნული ფაქტორებით, ვინაიდან ევროკავშირის ერთიანი საგარეო
საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის უმაღლეს წარმომადგენელს
ევროპული საბჭო დიდი ორმაგი უმრავლესობით ამტკიცებს.
ზოგად საკითხთა საბჭოს დამატებით აქვს განსაკუთრებული ფუნ
ქცია, მოამზადოს ევროპული საბჭოს (European Council) სხდომები
და გადაწყვეტილებები. ევროპული საბჭო ევროკავშირის წევრი ქვეყ
ნებისა და მთავრობების მეთაურთა (heads of states and govern
ments) შეხვედრების ფორმატია. ევროპული საბჭო განსაზღვრავს ევ
როკავშირის განვითარების ძირითად ტენდენციებსა და პოლიტიკას
სხვადასხვა სფეროში. ხმის მიცემის უფლების გარეშე, ევროპული
საბჭოს შეხვედრებს ესწრებიან ევროპული საბჭოსა და ევროკომისიის
პრეზიდენტები.
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ევროპული საბჭო, როგორც არაფორმალური ინსტიტუტი, 1975
წელს შეიქმნა. მისი ევროკავშირის ინსტიტუტად ფორმალიზება 2009
წელს, ლისაბონის შეთანხმების ძალაში შესვლის შედეგად განხორ
ციელდა.

COUNCIL

EUROPEAN COUNCIL

COUNCIL OF THE EU

ვინაიდან, ტერმინი „საბჭო“ ევროკავშირის სხვადასხვა ინსტი
ტუტთან დაკავშირებით მრავალჯერ გამოვიყენეთ,
ლებელია

შემაჯამებელი

განმარტება:

ვფიქრობ, აუცი

„ევროკავშირის

საბჭო“

- ევროკავშირის წევრი ქვეყნების დარგობრივი მინისტრების ფორ
მატია, ხოლო „ევროპული საბჭო“ - ევროკავშირის წევრი ქვეყნების
მთავრობების მეთაურების შეკრება. მნიშვნელოვანია, რომ ხსენებული
ორი სტრუქტურა არ აგვერიოს „ევროპის საბჭოში“, რომელიც 47
წევრი ქვეყნისაგან (მათ შორისაა საქართველოც) შემდგარი სა
ერთაშორისო ორგანიზაციაა, ემსახურება დემოკრატიის, ადამიანის
უფლებების დაცვისა და კანონის უზენაესობის განმტკიცებას. შესა
ბამისად, განსხვავებული ინსტიტუტებია ევროპის პარლამენტი (ევრო
პარლამენტი) და ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა - ამ ორი
ტერმინის აღრევაც საკმაოდ ხშირად ხდება როგორც საზოგადოებრივ
დისკუსიებში, ასევე მასმედიის წარმომადგენელთა მიერ.
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ევროკავშირის საბჭოს სტრუქტურები

როგორც
როკავშირის

უკვე

აღინიშნა,

საბჭო

კანონშემოქმედებით

უფლებამოსილებას

სფეროში

ევ

ევროპარლამენტთან

იყოფს. როგორც უკვე იცით, ევროკომისიის მიერ ინიცირებულ
საკანონმდებლო

შესწორებას

როგორც

ევროკავშირის

საბჭოს,

ასევე ევროპარლამენტის თანხმობა სჭირდება. ტექნიკურად, ეს
შემდეგნაირად ხდება: ევროკომისიის საკანონმდებლო ინიციატივას
ჯერ ამტკიცებს ევროკავშირის საბჭო, რის შემდეგაც, ინიციატივა
ევროპარლამენტს ეგზავნება დასამტკიცებლად. შეიძლება მოხდეს ისე,
რომ ევროპარლამენტს ჰქონდეს შენიშვნები ევროკავშირის საბჭოს
მიერ უკვე დამტკიცებულ საკანონმდებლო აქტთან დაკავშირებით.
ასეთ შემთხვევაში, იგი უბრუნებს დოკუმენტს ევროკავშირის საბჭოს
შესაბამისი

შესწორებებითურთ.

თუ

ევროკავშირის

საბჭომ

და

ევროპარლამენტმა საკანონმდებლო ინიციატივაზე შეთანხმებას ვერ
მიაღწიეს, საქმეში ერთვება ე. წ. მომრიგებელი კომიტეტი (Concilia
tion Committee), რომელიც შედგება ევროკავშირის საბჭოს, ევრო
პარლამენტისა და ევროკომისიის წარმომადგენლებისგან.
ევროკავშირის საბჭოს სხდომებზე განსახილველ საკითხებს, თავ
დაპირველად, იხილავენ ბრიუსელში განთავსებული ევროკავშირის
წევრი ქვეყნების მუდმივი დიპლომატიური წარმომადგენლობები (per
manent representations to the European Union) - ევროკავშირის
წევრი ქვეყნების საელჩოები, რომლებიც ექსკლუზიურად ევროკავშირის
საკითხებზე

მუშაობენ

(განსხვავებით,

საელჩოებისაგან

ბელგიის

სამეფოში, რომლებიც ასევე ბრიუსელში არიან განთავსებული, მაგრამ
ბელგიის სამეფოსთან ორმხრივ ურთიერთობებზე მუშაობენ).
ხსენებულ მუდმივ წარმომადგენლობებს ჰყავთ ხელმძღვანელები
- ელჩები (Permanent Representative), რომლებიც სპეციალურ კო
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მიტეტში - COREPER (French – Comité des représentants permanents.
არსებობს COREPER I და COREPER II – COREPER II განიხილავს ზოგად/
მთავარ საკითხებს, საგარეო საკითხებს, ეკონომიკურ და ფინანსურ
თემებს, სამართალისა და შინაგან საქმეთა საკითხებს) აწარმოებენ
მოლაპარაკებებს ევროკავშირის ქვეყნების მთავრობების სახელით.

COREPER

COREPER I

COREPER II

Working
groups

Working
groups
Senior
diplomats from
EU member
States

ხაზგასასმელია,

რომ

ევროკავშირის

საბჭოს

ფორმატებთან

(COREPER, COEST – COREPER-ს დაქვემდებარებული, საშუალო
რანგის

დიპლომატებისაგან

შემდგარი

ქვე-ფორმატი,

რომელიც

იხილავს აღმოსავლეთ ევროპის - საქართველო, სომხეთი, აზერ
ბაიჯანი, ბელარუსი, მოლდოვა, უკრაინა და რუსეთი და ცენტრალური
აზიის - ყაზახეთი, ყირგიზეთი, ტაჯიკეთი, თურქმენეთი და უზბეკე
თი, ქვეყნებთან ევროკავშირის ურთიერთობებს) ეფექტიანი კო
მუნიკაციის
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დამყარება,

ევროკომისიისა

და

ევროპარლამენტის

სტრუქტურებთან შედარებით, ევროკავშირის არაწევრი ქვეყნების
წარმომადგენლებისათვის ბევრად რთულია.
იშვიათ

გამონაკლისთა

გარდა,

პრაქტიკულად

შეუძლებელია

COREPER-ის და COEST–ის სხდომებზე განხილული საკითხების შესა
ხებ ინფორმაციის ოფიციალურად მოპოვება, ასევე სხდომების დღის
წესრიგის საკითხებზე წევრი ქვეყნების მიერ გამოხატული პოზიციების
გაცნობა, ვინაიდან ამ სახის დოკუმენტები მკაცრად სამსახურებრივი
გამოყენებისაა. თუ ხსენებულ ფორმატებში წარმართული დისკუსიის
დეტალები თქვენთვის ცნობილი გახდა, თქვენთვის მოწოდებული
ინფორმაციის შინაარსი აუცილებლად იქნება მხოლოდ იმ მოცულობის,
რომელიც დასაშვებია დიპლომატებთან არაფორმალური კომუნიკაცი
ის საყოველთაოდ აღიარებული დაუწერელი სტანდარტებით.
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ევროკავშირის საბჭოში
გადაწყვეტილების მიღების ორი
ძირითადი წესი: კონსენსუსი (Unanimity) და
ე.წ. ორმაგი დიდი უმრავლესობა
(double qualified majority)

ევროკავშირის საბჭოში გადაწყვეტილების მისაღებად, კენჭისყრის
ორი ძირითადი წესი მოქმედებს: ერთხმად (Unanimity) და დიდი
უმრავლესობით (qualified majority, რომელიც ასევე ცნობილია
ორმაგი უმრავლესობის - double majority-ს სახელით). ევროკავშირის
წევრი ქვეყნების მიერ გადაწყვეტილების ერთხმად მიღების წესი
ვრცელდება

ისეთ

ცალკეულ,

სფეროებზე,

როგორიცაა

განსაკუთრებული

ევროკავშირის

ერთიანი

მნიშვნელობის
საგარეო

და

უსაფრთხოების პოლიტიკა, ევროკავშირში ახალი წევრების მიღება,
ევროკავშირის საგადასახადო კანონმდებლობისა და სოციალური
დაცვის სისტემის ცვლილება, ევროკავშირის ბიუჯეტი. აღნიშნული
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წესის თანახმად, კენჭისყრაზე გატანილ საკითხთან დაკავშირებით
ევროკავშირის რომელიმე წევრი ქვეყნის უარყოფითი პოზიცია მის
დამტკიცებას შეუძლებელს ხდის.
ვფიქრობ, აღნიშნული გახლავთ ევროკავშირის ინსტიტუტებში შე
მორჩენილი ერთადერთი მექანიზმი, რომელიც ევროკავშირის წევრ
თითოეულ ქვეყანას აძლევს შესაძლებლობას, უარყოს ნებისმიერი
გადაწყვეტილება, რომელიც მისი ქვეყნის ინტერესებს ეწინააღმდეგება
და ამით სრულად მოახდინოს, ევროკავშირის ორმხრივი ბუნებიდან
ერთ-ერთის, ეროვნული ელემენტის რეალიზაცია - დაიცვას საკუთარი
ეროვნული ინტერესი ევროკავშირის სხვა წევრების პოზიციების
გაუთვალისწინებლად.
ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ საგარეო ურთიერთობების საკითხებ
ზე ევროკავშირის წევრი ქვეყნები ამ ბერკეტს საკმაოდ ეფექტიანად
იყენებენ ეროვნული დღის წესრიგის ამოცანების შესასრულებლად.
მაგალითად, საბერძნეთი და კვიპროსი არასდროს დათანხმდებიან
ევროკავშირში გაწევრიანების თურქეთთან მოლაპარაკებების განახ
ლებას, კვიპროსის ჩრდილოეთ ნაწილთან დაკავშირებული დავის
გადაწყვეტამდე. ასევე, საბერძნეთმა 2019 წელს მხოლოდ მას შემ
დეგ მისცა თანხმობა ჩრდილოეთ მაკედონიის ევროკავშირში გაწევ
რიანების პროცესის დაწყებაზე, რაც მხარეებმა შეთანხმებას მიაღწიეს
ჩრდილოეთ მაკედონიის სახელწოდებასთან დაკავშირებით. შესაძ
ლებელია სხვა არაერთი მსგავსი მაგალითის მოყვანა, მათ შორის,
კვიპროსის ბოლოდროინდელი ვეტო ბელარუსის წინააღმდეგ ევრო
კავშირის სანქციების დაწესებაზე, რის სანაცვლოდაც ბელარუსმა
თურქეთის წინააღმდეგ ევროკავშირის უფრო რადიკალური ქმედებები
მოითხოვა.
ევროკავშირის საბჭოში მისაღები თითქმის ყველა სხვა გადაწყ
ვეტილება, რომელიც არ ექვემდებარება ერთხმად მიღების ზემოთ
აღწერილ წესს, დიდი ორმაგი უმრავლესობით მიიღება. ამ წესის
გამოყენება ტექნიკურად შემდეგნაირად ხდება: ევროკავშირის საბ
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ჭოში განხილულ საკითხს მხარი უნდა დაუჭიროს ევროკავშირის
წევრი ქვეყნების, მინიმუმ, 55%-მა (27 წევრიდან 15-მა) იმ პირობებში,
რომ მხარდამჭერი ქვეყნების მოსახლეობა ევროკავშირის მთლიანი
მოსახლეობის არანაკლებ 65%-ს შეადგენს (ამ წესს, მეორენაირად,
ორმაგი უმრავლესობა ეწოდება, ვინაიდან ორი პირობისაგან შედ
გება.).
იმ შემთხვევაში, თუ ევროკავშირის საბჭო კენჭს უყრის ინიციატივას,
რომელიც არ არის შემოტანილი ევროკომისიის, ან ევროკავშირის
საგარეო ურთიერთობათა უმაღლესი წარმომადგენლის მიერ, გა
მოიყენება ე. წ. „გაძლიერებული დიდი უმრავლესობის“ წესი (re
inforced double majority). ეს წესი ითვალისწინებს, რომ საკითხს
მხარი უნდა დაუჭიროს ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მინიმუმ 72%მა (27 წევრიდან 20-მა), იმ პირობებში, რომ მხარდამჭერი ქვეყნე
ბის მოსახლეობა ევროკავშირის მთლიანი მოსახლეობის არანაკლებ
65%-ს შეადგენს. თუმცა, ამგვარი წესის გამოყენების პრაქტიკა
საკმაოდ იშვიათია.
ამავე წესიდან გამომდინარეობს ცნება blocking Minority საკითხის ბლოკირებისთვის საჭირო უმცირესობა. იგი განსაზღვრავს
ევროკავშირის წევრი ქვეყნების იმ მინიმალურ რაოდენობას, რო
მელიც საჭიროა ევროკავშირის საბჭოში დიდი უმრავლესობით გადა
წყვეტილების მიღების ბლოკირებისთვის. ასეთი უმცირესობის ფორ
მირებისთვის საჭიროა ევროკავშირის, მინიმუმ, 4 წევრი ქვეყანა,
რომლის მოსახლეობა ევროკავშირის საერთო მოსახლეობის 35%-ზე
მეტია.
ზემოთ აღწერილი მექანიზმის ანალიზი საინტერესო შედეგს იძ
ლევა: დღესდღეობით, გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის მო
სახლეობა ევროკავშირის საერთო მოსახლეობის 18,54 %-ია, ხოლო
საფრანგეთის თითქმის 14%, რაც საერთო ჯამში ევროკავშირის
მოსახლეობის თითქმის 33%-ს შეადგენს. ევროკავშირის საბჭოს
ფარგლებში გადაწყვეტილების მიღებისას, საკმარისია ამ დუეტს და
ემატოს რომელიმე ტრადიციული პარტნიორი, როგორიცაა, მაგა
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ლითად იტალია (13,65%), ან თუნდაც ნიდერლანდები (4%), რომ
ბლოკირებისთვის საჭირო 35%-ზე მეტი რაოდენობა ფორმირდება.
როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, საკითხის ბლოკირებისთვის ასევე საჭი
როა მინიმუმ 4 ქვეყნის ერთიანი პოზიცია. ამ სახის, მინიმუმ 4 ქვეყნისა
გან შემდგარი ალიანსის ფორმირება გერმანიასა და საფრანგეთს
არასდროს უჭირთ, ევროკავშირში მათი დიდი პოლიტიკური წონის
გათვალისწინებით.
შესაბამისად, მაგალითად: ავსტრია, ბელგია, ბულგარეთი, ხორ
ვატია, კვიპროსი, ჩეხეთი, დანია, ესტონეთი, ფინეთი, საბერძნეთი,
უნგრეთი, ირლანდია, ლატვია, ლიეტუვა, ლუქსემბურგი, მალტა,
სლოვაკეთი, სლოვენია, შვედეთი, პორტუგალია და რუმინეთი, ევრო
კავშირის წევრი 21 ქვეყანა, ერთიანი პოზიციით, ვერ ახერხებენ გადა
წყვეტილების მიღებას, ვინაიდან ამ ქვეყნების ჯამური მოსახლეობა
ევროკავშირის მთლიანი მოსახლეობის მხოლოდ 32%-ია.

ვფიქრობ, გარკვეულწილად, სიმბოლურია, რომ ევ
როკავშირში გადაწყვეტილებების მიღების მექანიზმზე
კონტროლს სწორედ ის ქვეყნები ფლობენ, რომლებმაც
ევროკავშირის შექმნას ჩაუყარეს საფუძველი. თუმცა,
ვფიქრობ, რომ ამ მოსაზრებას ევროკავშირის წევრი
მრავალი ქვეყანა არ დაეთანხმებოდა და ამ ფაქტის
სამართლიანობაში ეჭვს შეიტანდა.

ევროკავშირის წევრი ქვეყნების პოზიციების გათვალისწინებით,
ევროკავშირის საბჭოში გადაწყვეტილების დიდი უმრავლესობით
მისაღებად საჭირო ხმების დასათვლელად ძალზე სასარგებლოა ამ
მიზნით საგანგებოდ შემუშავებული ელექტრონული მთვლელი (voting
calculator). იგი ხელმისაწვდომია ევროკავშირის საბჭოს ოფიციალურ
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ინტერნეტმისამართზე: https://www.consilium.europa.eu/en/coun
cil-eu/voting-system/voting-calculator/.
მხოლოდ ჰიპოთეტურად, საფრანგეთთან და გერმანიის ფედე
რაციულ რესპუბლიკასთან ორმხრივი ურთიერთობების გაუთვალის
წინებლად, საკითხის ბლოკირებისთვის საჭირო უმცირესობის ფორ
მირება შეუძლიათ იტალიას, ესპანეთს, რუმინეთს, პოლონეთსა და
ნიდერლანდებს. ასევე, მხოლოდ მათემატიკურად, არსებობს იმის
ალბათობაც, რომ საფრანგეთმა, იტალიამ და ესპანეთმა, ევროკავ
შირის კიდევ ერთ რომელიმე ქვეყანასთან ერთად, გერმანიის გარე
შეც შეძლონ ბლოკირებისთვის საჭირო უმცირესობის შექმნა. თუმცა,
ეს მხოლოდ მათემატიკური გაანგარიშებაა, რომელზეც დაყრდნობა,
ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს შორის სტრატეგიული პარტნიორობის
გაუთვალისწინებლად, გაუმართლებელია.
როგორ შეიცვალა გადაწყვეტილების ბლოკირებისთვის საჭირო
უმცირესობის კონფიგურაცია ევროკავშირიდან გაერთიანებული სა
მეფოს გასვლის შემდგომ (გაერთიანებული სამეფოს მოსახლეობა
ევროკავშირის მთლიანი მოსახლეობის 12,90%-ია). ბუნებრივია, რომ
ევროკავშირიდან გაერთიანებული სამეფოს გასვლის შედეგად, გაი
ზარდა ევროკავშირის იმ ქვეყნების ხმის მიცემის „კუთრი წონა“ (vot
ing power), რომლებიც მოსახლეობის სიმრავლით გამოირჩევიან
- საფრანგეთი, გერმანია, იტალია, პოლონეთი, ესპანეთი. ევროკავ
შირიდან გაერთიანებული სამეფოს გასვლის შემდეგ, ევროკავშირში
დარჩა ნაკლები ქვეყანა, რომლის მოსახლეობა ევროკავშირის
მოსახლეობის საშუალო მაჩვენებელზე მეტია (ევროკავშირის საერთო
მოსახლეობის რაოდენობა გაყოფილი ევროკავშირის წევრი ქვეყნების
რაოდენობაზე - 513 მლნ./27).
დასკვნის სახით შეგვიძლია განვაცხადოთ, რომ საფრანგეთისა
და გერმანიის სტრატეგიული თანამშრომლობის გათვალისწინებით,
დღესაც და, სავარაუდოდ, მომავალშიც, ევროკავშირის ამ ორი ქვეყნის
მხარდაჭერის გარეშე, ევროკავშირის საბჭოში გადაწყვეტილების
მიღება უაღრესად რთული იქნება.
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ამ დასკვნის საფუძველზე, შესაძლებელია იმის მტკიცება, რომ
ევროკავშირის საბჭოს მიერ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი საკითხის
დადებითად გადასაწყვეტად, შესაბამისი შეხვედრების ჩატარება,
უპირველეს ყოვლისა, მოგვიწევს ევროკავშირთან საფრანგეთის და
გერმანიის მუდმივ წარმომადგენლობებში (permanent representa
tions to the EU). ამ შეხვედრების შედეგებზეა დამოკიდებული, თუ
როგორ პოზიციას დაიკავებენ ფრანგი და გერმანელი დიპლომატები
ჯერ COEST-ზე, ხოლო მომდევნო ეტაპზე COREPER-ზე. ანალოგიური
შეხვედრების ჩატარება მიზანშეწონილია ევროკავშირთან სხვა წევრი
ქვეყნების მუდმივ წარმომადგენლობებში, საქართველოსათვის მნიშ
ვნელოვანი საკითხის გადასაწყვეტად მაქსიმალური მხარდაჭერის
მობილიზების მიზნით.
უკანასკნელ პერიოდში ევროკავშირის ფარგლებში გახშირდა სა
უბარი საგარეო ურთიერთობების საკითხების გადასაწყვეტად ორმა
გი დიდი უმრავლესობის წესის გავრცელებაზე. ამ საკითხზე, 2020
წლის სექტემბერში, ევროკომისიის პრეზიდენტმა ვონ ლეიდენმა,
ევროპარლამენტში გამოსვლისას ევროკავშირის წევრი ქვეყნების
მიმართ პირდაპირი მოწოდება გააკეთა. ლეიდენის ეს მოწოდება
მოჰყვა კვიპროსის მიერ ბელარუსის წინააღმდეგ სანქციების შემოღე
ბის დაბლოკვის ფაქტს - კვიპროსი ითხოვდა ბელარუსის წინააღმდეგ
სანქციების დაწესებასთან ერთად, თურქეთის მიმართაც სანქციების
შემოღებას. მიუხედავად იმისა, რომ გერმანია და საფრანგეთი მხარს
უჭერენ საგარეო ურთიერთობების საკითხების გადასაწყვეტად ორ
მაგი დიდი უმრავლესობის წესის გამოყენებას, ევროკავშირის წევრი
ქვეყნების უმრავლესობა ეწინააღმდეგება ამ ცვლილებას, ზემო
ხსენებული კატეგორიის საკითხებზე ვეტოს უფლებისა და, ამ გზით,
ეროვნული ინტერესების დამცავი მექანიზმის დაკარგვის შიშით.
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ევროკავშირის გაფართოების პროცესი

როგორც უკვე აღინიშნა, ევროკავშირთან ურთიერთობები, დიდ
წილად, განსაზღვრავენ ევროკავშირის სამეზობლოს არაერთი ქვეყნის
საგარეო და საშინაო პოლიტიკის დღის წესრიგს. ვთქვით ისიც, რომ
ევროკავშირის სამეზობლოს ზოგიერთ სახელმწიფოში, მათ შორის,
საქართველოში, ევროკავშირში გაწევრიანება უპირველეს ეროვნულ
პრიორიტეტად ჩამოყალიბდა.
მართლაც, საქართველოს კონსტიტუციის ერთ-ერთ დებულებაში
(თავი მე-11, მუხლი 78) მკაფიოდ არის ჩამოყალიბებული ევროკავ
შირში გაწევრიანების მიზანი. უკრაინაში მაშინდელი მთავრობის
მიერ ევროინტეგრაციის კურსიდან გადახვევის მცდელობამ მძაფრი
სამოქალაქო დაპირისპირება, 2014 წლის რევოლუცია და ქვეყნის
აღმოსავლეთ ნაწილში რუსეთის ფედერაციასთან სამხედრო და
პირისპირება გამოიწვია. დასავლეთ ბალკანეთის რეგიონში,
სერბეთი (მიუხედავად, 1999 წელს, ნატო-ს ქვეყნებთან ყოფილი
იუგოსლავიის ფედერაციული რესპუბლიკის 78-დღიანი სამხედრო
დაპირისპირებისა), ასევე, ალბანეთი, მონტენეგრო და ჩრდილოეთ
მაკედონია, ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსით, ჩართუ
ლი არიან ევროკავშირში გაწევრიანების მოლაპარაკებებში, ხოლო
ბოსნია და ჰერცეგოვინა, ასევე კოსოვო, ევროკავშირის წევრო
ბის პოტენციური კანდიდატები არიან. აღნიშნული ადასტურებს,
რომ ევროკავშირი კვლავ მიმზიდველია, როგორც ეკონომიკური
და პოლიტიკური კავშირი, რომელსაც ასპირანტი ქვეყნებისთვის
განვითარებისა და კეთილდღეობის მოტანა შეუძლია.
ამ კონტექსტში, ვფიქრობ, სასარგებლო იქნება ევროკავშირში გა
წევრიანების პროცესის, შეძლებისდაგვარად, მარტივი სქემის სახით
აღწერა. მეორე მხრივ, საინტერესოა ევროკავშირში გაწევრიანების
პროცესში ევროკავშირის ინსტიტუტების როლის გამოკვეთა.
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ევროკავშირის გაფართოების ბოლო ტალღის შემდეგ (2004 წელს
ევროკავშირში გაწევრიანდნენ: ჩეხეთი, კვიპროსი, ლიეტუვა, ლატვია,
ესტონეთი, მალტა, სლოვაკეთი, სლოვენია, უნგრეთი, პოლონეთი,
ხოლო 2007 წელს - ბულგარეთი და რუმინეთი), ევროკავშირსა და მისი
მეზობელი რეგიონების ქვეყნებს შორის ურთიერთობებში ტერმინებს „ევროკავშირში გაწევრიანებასა“ და „ევროკავშირში ინტეგრაციას“
შორის ტრადიციული „ტოლობის“ ნიშანი აღარ ისმება. როგორც ქვე
მოთ ვნახავთ, შესაძლებელია მესამე ქვეყნის ევროკავშირში მაგა
ლითად, ეკონომიკური, ენერგეტიკული, სატრანსპორტო ან სხვა სახის
სექტორული ინტეგრაცია, ევროკავშირში გაწევრიანების სტანდარტულ
პროცესში ჩართვის გარეშე.

1957
1973
1981
1986
1995
2004
2007
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ევროკავშირში გაწევრიანების
სამართლებრივი საფუძვლები, კრიტერიუმები
და პრაქტიკული „საგზაო რუკა“

ევროკავშირში გაწევრიანების სამართლებრივ ძირითად საფუძ
ველს ქმნის ევროკავშირის შესახებ შეთანხმების (Treaty on EU) 49-ე
თავი, რომლის მიხედვით, ნებისმიერ ევროპულ ქვეყანას შეუძლია გახ
დეს ევროკავშირის წევრი, თუ იგი პატივს სცემს ადამიანის ღირსებას,
თავისუფლებას, დემოკრატიას, თანასწორობას, კანონის უზენაესობას,
ადამიანის უფლებებს, მათ შორის, უმცირესობათა უფლებებს.
ევროკავშირში გაწევრიანების კრიტერიუმები, რომლებიც ევროპუ
ლი საბჭოს კოპენჰაგენის სამიტზე 1993 წელს დამტკიცდა, ერთი შე
ხედვით, საკმაოდ მარტივადაა ჩამოყალიბებული. ესენია:

ქვეყანაში სტაბილური სახელმწიფო ინსტიტუტების არსებობა,
რომლებიც უზრუნველყოფენ დემოკრატიას, კანონის უზენაესობას,
ადამიანის უფლებების დაცვას, ასევე, უმცირესობათა უფლებების პა
ტივისცემას და დაცვას;

ფუნქციონალური საბაზრო ეკონომიკის არსებობა, რომელიც
ქვეყანას აძლევს შესაძლებლობას, იყოს კონკურენტუნარიანი ევრო
კავშირის ბაზარზე;

ევროკავშირის წევრობის ვალდებულებების ეფექტიანად გან
ხორციელების უნარი, მათ შორის, ევროკავშირის პოლიტიკური, ეკო
ნომიკური და ფინანსური მიზნებისადმი ერთგულება.
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ევროკავშირის კანონმდებლობის შესაბამისად, ევროკავშირში გა
წევრიანების პროცესი შრომატევადი და კომპლექსური პროცედურაა.
ხსენებული პროცესი 5 ძირითად ეტაპად იყოფა.
აღვწეროთ ეს ეტაპები და მათში ევროკავშირის სხვადასხვა ინსტი
ტუტის როლი გამოვკვეთოთ:

etapi

1

ქვეყანას უნდა მიენიჭოს ევროკავშირის
წევრობის პოტენციური კანდიდატის
სტატუსი (EU potential candidate).

ევროკომისია თავის ოფიციალურ ვებგვერდზე (https://ec.europa.
eu/environment/enlarg/candidates.htm) განმარტავს, რომ ევრო
კავშირის პოტენციური კანდიდატები არიან ქვეყნები, რომელთაც აქვთ
ევროკავშირში გაწევრიანების ცალსახა პერსპექტივა, თუმცა ჯერ არ
მინიჭებიათ ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი (Potential Candi
dates: countries/entities which have a clear prospect of joining the
EU in the future but have not yet been granted candidate country
status).
ეს წესი, მიუხედავად იმისა, რომ იგი ევროკავშირის არც ერთი
გადაწყვეტილებით არ არის დამტკიცებული და ევროკავშირის შე
სახებ

შეთანხმებაში

არ

არის

განმარტებული,

გამოყენებულია

დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნების მიმართ და ასევე, დიდი ალბა
თობით,

გამოყენებული

იქნება

მომავალში

აღმოსავლეთ

პარ

ტნიორობის ქვეყნების, მათ შორის, საქართველოს მიმართ, რო
დესაც ამ უკანასკნელთა ევროკავშირში გაწევრიანების საკითხი
დადგება დღის წესრიგში. აღნიშნული წესი არ გავრცელდება ისეთ
მაღალგანვითარებად ქვეყნებზე, როგორიცაა, მაგალითად ისლან
დია, ნორვეგია, შვეიცარია, ვინაიდან ისინი სრულად აკმაყოფილებენ
ევროკავშირში გაწევრიანების ზემოხსენებულ კოპენჰაგენის კრიტე
რიუმებს.
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ამდენად, ევროკავშირის მეზობელი ევროპული ქვეყნებისთვის
(ევროკავშირი არაევროპული ქვეყნების, კერძოდ, სამხრეთ ხმელ
თაშუაზღვის სახელმწიფოების მეზობელიცაა, თუმცა, ამ ქვეყნებს
ევროკავშირის წევრობის ამბიცია არ გააჩნიათ) ევროკავშირში გა
წევრიანების მკაფიოდ გამოხატული პერსპექტივის მიღება არის ევ
როკავშირში გაწევრიანების პროცესის პირველი ეტაპი. ევროკავშირში
გაწევრიანების პერსპექტივა, როგორც წესი, ასახულია შეთანხმებაში,
რომელიც მესამე ქვეყნასა და ევროკავშირს შორის ურთიერთობებს
განსაზღვრავს.

etapi

2

ქვეყანას უნდა მიენიჭოს ევროკავშირის
წევრობის კანდიდატის სტატუსი.

ამ მიზნით, აპლიკანტმა ქვეყანამ უნდა მიმართოს ევროკავშირის
საბჭოს

ევროკავშირის

წევრობაზე

განაცხადით.

ევროკავშირის

საბჭოს დავალებით, ევროკომისია დეტალურად ამოწმებს აპლიკანტი
ქვეყნის თითოეული სექტორის შესაბამისობას ევროკავშირის კანონ
მდებლობასთან

(Acquis

Communautaire)

და

სტანდარტებთან.

ევროკომისია დაადგენს, თუ რა რეფორმები უნდა გაატაროს ქვეყანამ
თითოეულ სექტორში, ევროკავშირში გასაწევრიანებლად.
ევროკომისიის თანხმობით, ევროკავშირის საბჭო აპლიკანტ ქვე
ყანას ანიჭებს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსს.

etapi

3

უნდა დაიწყოს ევროკავშირში
გაწევრიანების მოლაპარაკებები.

ევროკავშირის საბჭო იღებს გადაწყვეტილებას, დაიწყოს გაწევ
რიანების მოლაპარაკებები. ამ მოლაპარაკებების დაწყებაზე გადა
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წყვეტილება, ევროკავშირის ყველა წევრი ქვეყნის თანხმობით, გადა
წყვეტილების ერთხმად მიღების წესით (unanimity) მტკიცდება.
კანდიდატ ქვეყანასთან აღნიშნულ მოლაპარაკებებს ევროკომისია
აწარმოებს.

მოლაპარაკებების

პროცესში

ევროკომისია

აფასებს

ამ ქვეყნის მიერ თითოეულ სექტორში მიღწეულ პროგრესს და
რეგულარულად აწვდის შესაბამის ინფორმაციას როგორც ევრო
კავშირის საბჭოს, ასევე ევროპარლამენტს.
ევროკავშირში გაწევრიანების მოლაპარაკებები 35 სხვადასხვა
სექტორს, ანუ თავს (Chapters) მოიცავს. ხსენებული თავები (კაპიტა
ლისა და პროდუქციის

თავისუფალი გადაადგილება, ენერგეტიკა,

სოციალური პოლიტიკა და დასაქმება, საგარეო ურთიერთობა და ა.შ.)
სათითაოდ „იხსნება“ განსახილველად და მხოლოდ ევროკავშირის
ყველა ქვეყნის თანხმობით „იხურება“. ამჟამად, ასეთი მოლაპარაკებები
მიმდინარეობს, მაგალითად, სერბეთის რესპუბლიკასთან.

etapi

4

ევროკავშირის წევრი ქვეყნები და
კანდიდატი ქვეყანა ხელს აწერენ
გაწევრიანების შეთანხმებას
(Treaty of accession).

ევროკავშირში გაწევრიანების შეთანხმება დასამტკიცებლად ევ
როპარლამენტში იგზავნება და მას ევროპარლამენტი უბრალო
უმრავლესობით ამტკიცებს (concent procedure - https://eur-lex.eu
ropa.eu/summary/glossary/assent_procedure.html). ამ შეთანხმების
ძალაში

შესვლით,

კანდიდატი

ქვეყანა

იღებს

„ევროკავშირში

გაწევრიანების პროცესში მყოფის“ სტატუსს (EU acceding country).
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ევროკავშირში გაწევრიანების შეთანხმე

etapi

5

ბის რატიფიკაციას ახდენენ ევროკავშირ
ში გაწევრიანების პროცესში მყოფი
ქვეყანა და ევროკავშირის წევრი ყველა
სახელმწიფო, რითაც ევროკავშირში
გაწევრიანების პროცესი სრულდება.

როგორც ვხედავთ, ევროკავშირში გაწევრიანების ზემოთ მოყვა
ნილი 5-ეტაპიანი პროცესიდან, პირველი - ევროკავშირის წევრობის
მკაფიოდ გამოხატული პერსპექტივა ევროკავშირის მეზობლებისთვის, მათ შორის, საქართველოსთვის, ცენტრალურ საკითხს წარმო
ადგენს.
ისტორიულადაც, არ ყოფილა შემთხვევა, რომ ევროკავშირის
წევრობის მკაფიოდ გამოხატული პერსპექტივის ქონის გარეშე,
რომელიმე სახელმწიფოს ევროკავშირის წევრობის განაცხადი გა
ეკეთებინოს.
.
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ევროკავშირის გაფართოების პერსპექტივები

მიუხედავად იმისა, რომ ევროკავშირის გაფართოების პროცესი
კვლავ მიმდინარეობს და ამ ეტაპზე დასავლეთ ბალკანეთის მიმარ
თულებით ხორციელდება, შემდგომი გაფართოების მიმართ ევრო
კავშირში გარკვეული სკეპტიციზმი მაინც არსებობს.
ჯერ კიდევ 1993 წელს, ევროპული საბჭოს კოპენჰაგენის სამიტის
დასკვნით დოკუმენტში, რომელშიც ევროკავშირის წევრობის ე. წ.
კოპენჰაგენის

კრიტერიუმები

განისაზღვრა,

პირველად

გაჩნდა

ჩანაწერი, რომ ევროკავშირი გააგრძელებს ევროპული ინტეგრა
ციის პროცესს, თუმცა, მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული ევრო
კავშირის

შესაძლებლობა/მზადყოფნა,

მიიღოს

ახალი

წევრები.

1993 წლის შემდეგ, მსგავსი შინაარსის ტექსტი გვხვდება ევროპული
საბჭოს ყველა მომდევნო სხდომის, მათ შორის, უკანასკნელად,
2020 წლის 25 მარტის დოკუმენტში - შესაძლოა, ქვეყანა აკმა
ყოფილებდეს ევროკავშირის წევრობის კრიტერიუმებს, მაგრამ ამ
ქვეყნის ევროკავშირში გასაწევრიანებლად საჭიროა, რომ თავად
ევროკავშირი, პოლიტიკურად და ეკონომიკურად, მზად იყოს ახალი
წევრის მისაღებად.
ახალი წევრების მიღების მიმართ ევროკავშირის სკეპტიციზმი მარ
თლაც ეფუძნება ობიექტურ გარემოებებს. მიუხედავად ამისა, ვფიქ
რობ, ევროკავშირის ინსტიტუტებს მაინც შეუძლიათ საჭირო პოლი
ტიკურ-სამართლებრივი მხარდაჭერა აღმოუჩინონ ევროკავშირის
სამეზობლოს იმ ქვეყნებს, რომლებიც, ერთი მხრივ, ევროკავშირის
ფასეულობებისა და სტანდარტების დასამკვიდრებლად იღვწიან,
ხოლო, მეორე მხრივ, ანტიდემოკრატიული, აგრესიული, რეგიონული
ძალის სამხედრო, ეკონომიკური და პროპაგანდისტული შეტევის
მოგერიება უწევთ.
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სწორედ ზემოხსენებული სკეპტიციზმით უნდა აიხსნას ის ფაქტი,
რომ, მიმდინარე ეტაპზე, ევროკავშირი თავს იკავებს საქართველოს,
უკრაინისა და მოლდოვისთვის ევროკავშირში გაწევრიანების პერ
სპექტივის მინიჭებისაგან. თუმცა, ამ მიდგომის რეალიზაციისას, ვფიქ
რობთ, ევროკავშირის ინსტიტუტებს შეუძლიათ უფრო მოქნილი პო
ზიცია დაიკავონ:
უკვე რამდენიმე წელია საქართველოს, უკრაინისა და მოლდოვის
დელეგაციები ვერ ახერხებენ დაითანხმონ ევროპელი პარტნიორები,
რომ აღმოსავლეთ პარტნიორობის დოკუმენტებში აისახოს იმგვარი
დებულებები, რომლებიც ამ ქვეყნების ევროპულ პერსპექტივაზე,
თუნდაც არაპირდაპირ, მიუთითებენ. ასეთია, მაგალითად, ევრო
კავშირის შესახებ შეთანხმების 49-ე მუხლი, რომლის მიხედვით,
ნებისმიერ

ევროპულ

ქვეყანას

შეუძლია

გახდეს

ევროკავშირის

წევრი, თუ იგი პატივს სცემს ადამიანის ღირსებას, თავისუფლებას,
დემოკრატიას, თანასწორობას, კანონის უზენაესობას, ადამიანის
უფლებებს, უმცირესობათა უფლებებს.
უკვე რამდენიმე წელია საქართველოს, უკრაინისა და მოლდოვას
დელეგაციები ვერ ახერხებენ დაითანხმონ ევროპელი პარტნიორები,
რომ აღმოსავლეთ პარტნიორობის დოკუმენტებში აისახოს იმგვარი
დებულებები, რომლებიც ამ ქვეყნების ევროპულ პერსპექტივაზე თუნ
დაც არაპირდაპირ მიუთითებენ. ასეთია, მაგალითად, ევროკავშირის
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შესახებ შეთანხმების 49-ე მუხლი, რომლის მიხედვით, ნებისმიერ
ევროპულ ქვეყანას შეუძლია გახდეს ევროკავშირის წევრი, თუ იგი
პატივს სცემს ადამიანის ღირსებას, თავისუფლებას, დემოკრატიას,
თანასწორობას, კანონის უზენაესობას, ადამიანის უფლებებს, უმცი
რესობათა უფლებებს.
ასევე, მაგალითად, ევროპელი პარტნიორები ჭოჭმანობენ, აღმო
სავლეთ პარტნიორობის დოკუმენტებში, ევროკავშირი „მიესალმოს“
(EU welcomes) თუ არა ამ ქვეყნების ევროკავშირში გაწევრიანე
ბის სურვილს და აღმოსავლეთ პარტნიორებს ასეთი სურვილის
„აღიარებით“ (EU aknowledges) კმაყოფილდებიან.
შექმნილ ვითარებაში, ვფიქრობთ, ევროკავშირს შესაძლოა აღ
ნიშნული ქვეყნებისთვის შეეთავაზებინა მათი ევროპული მისწრა
ფებების „აღიარებაზე“ მეტი და „ევროკავშირის წევრობის ცალსახა
პერსპექტივაზე“ ნაკლები. ასეთ შემთხვევაში, ევროკავშირი, როგორც
მინიმუმ, შექმნიდა იმ სახის პოზიტიურ „ბუნდოვანებას“ (positive/
constructive ambiguity), რომელიც მნიშვნელოვანი იქნებოდა ამ
ქვეყნებში პრო-ევროპული განწყობების განსამტკიცებლად.
ამგვარი „პოზიტიური ბუნდოვანება“ შესაძლოა გამოეხატა, მაგა
ლითად, ჩანაწერს, რომ „საქართველოს, უკრაინისა და მოლდოვას
თვის ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივის მინიჭება მოხდება,
ევროკავშირის მხრიდან, ამ ქვეყნების დემოკრატიული, ეკონომიკური
და სოციალური რეფორმების წარმატების კვალდაკვალ“, ან რომ „ამ
ქვეყნების მიმართ ევროკავშირის შესახებ შეთანხმების 49-ე მუხლის
გამოყენება შესაძლებელია საქართველოს, უკრაინისა და მოლდოვას
მიერ მდგრადი დემოკრატიული და ეკონომიკური განვითარების დე
მონსტრირების შემთხვევაში“, ა.შ.
საგულისხმოა, რომ ევროკავშირის ქვეყნებმა, ნატო-ს ფორმატში,
სხვა პარტნიორებთან ერთად, მოახერხეს შეთანხმების მიღწევა იმგვარ
ფორმულირებაზე, რომელიც არ შეიცავს ნატო-ში გაწევრიანების ფორ
მალურ საფეხურს, თუმცა, შესაძლებელს ხდის საქართველოსა და
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უკრაინის ალიანსში გაწევრიანებას - 2008 წელს ნატო-ს ბუქარესტის
სამიტის დასკვნით დოკუმენტში ჩაიწერა, რომ საქართველო და
უკრაინა გახდებიან ნატო-ს წევრები. დღემდე, ეს ჩანაწერი უზრუნ
ველყოფს ქართული ხელისუფლებისა და საზოგადოების დიდ ენ
თუზიაზმს, ეფექტიანად განაგრძოს ამბიციური რეფორმები თავდაცვის,
დემოკრატიული ინსტიტუტების განმტკიცებისა და სხვა სფეროებში.
საგულისხმოა, რომ, თუ ევროკავშირის შესახებ შეთანხმების 49-ე
მუხლი ევროკავშირის კარს ყველა ევროპული ქვეყნისთვის ტოვებს
ღიად, შეთანხმების მომდევნო 50-ე მუხლი (ცვლილება დამტკიცდა
2009 წელს, ლისაბონის შეთანხმების ძალაში შესვლით) განსაზღვრავს
ევროკავშირის წევრი ქვეყნების უფლებას, გავიდეს კავშირიდან, თუ
ამას მათი ეროვნული ინტერესები მოითხოვს („Any Member State
may decide to withdraw from the Union in accordance with its own
constitutional requirements.“). ევროკავშირის შესახებ შეთანხმების
სწორედ ეს მუხლი იქნა ამოქმედებული გაერთიანებული სამეფოს
ევროკავშირიდან გასვლის პროცესის დასაწყებად.
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საქართველო-ევროკავშირის
ურთიერთობების მნიშვნელოვანი ეტაპები

ვინაიდან მომდევნო ინფორმაციების განხილვა მნიშვნელოვან
წილად წარიმართება საქართველო-ევროკავშირის ურთიერთობების
ამჟამად მოქმედი ჩარჩოს ფარგლებში, მოკლედ გამოვყოთ, საქარ
თველოს დამოუკიდებლობის დღიდან დღემდე, ზემოხსენებული ურ
თიერთობების რამდენიმე მნიშვნელოვანი ეტაპი:
1992 წელს ევროგაერთიანებამ საქართველო დამოუკიდებელ
სახელმწიფოდ აღიარა. თავდაპირველად თანამშრომლობა დაბალი
ინტენსივობით მიმდინარეობდა და ძირითადად, შემოიფარგლებოდა
საქართველოსთვის ჰუმანიტარული და ტექნიკური დახმარებებით.
1996 წლის 22 აპრილს ლუქსემბურგში ევროკავშირის წევრი
სახელმწიფოების წარმომადგენლებმა, ევროკომისიისა და საქართვე
ლოს პრეზიდენტებმა ხელი მოაწერეს საქართველოსა და ევროკავშირს
შორის პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შეთანხმებას, რომე
ლიც 1999 წელს შევიდა ძალაში.
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პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმების
განხორციელებისა და მონიტორინგის მიზნით ჩამოყალიბდა პირველი
ერთობლივი ინსტიტუტები: თანამშრომლობის საბჭო, თანამშრომ
ლობის კომიტეტი, საპარლამენტო თანამშრომლობის კომიტეტი.
ევროპული სამეზობლო პოლიტიკა საქართველოზე, სომხეთსა და
აზერბაიჯანზე 2004 წლის ივნისიდან გავრცელდა.
ევროკომისიამ 2008 წლის 3 დეკემბერს გამოაქვეყნა აღმოსავლეთ
პარტნიორობის შესახებ კომუნიკაცია, რომელიც 2009 წლის 19 მარტს
ევროპული საბჭოს სხდომაზე დამტკიცდა.
2014 წლის 27 ივნისს ხელი მოეწერა საქართველო-ევროკავშირის
ასოცირების შეთანხმებას, ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი
ვაჭრობის სივრცის (DCFTA) ჩათვლით.
2016 წლის 1 ივლისს, საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების
შეთანხმება შევიდა ძალაში.
2017 წლის 28 მარტს, საქართველოს მოქალაქეებისთვის ძალაში
ოფიციალურად შევიდა ევროკავშირის/შენგენის ტერიტორიაზე უვი
ზოდ მოგზაურობა.
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აღმოსავლეთ პარტნიორობა და
სტაბილიზაციისა და ასოცირების პროცესი

თავისი ევროპული სამეზობლოს (როგორც აღინიშნა, ევროკავ
შირი ესაზღვრება არაევროპულ სამეზობლოსაც) ორი რეგიონისთვის
ევროკავშირს ორი განსხვავებული პოლიტიკა აქვს შემუშავებული:
-	

დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნებისთვის (სერბეთი, ალბანეთი,

მონტენეგრო, ჩრდილოეთი მაკედონია, ბოსნია-ჰერცეგოვინა და
კოსოვო) - ე. წ. სტაბილიზაციისა და ასოცირების პროცესი (Stabiliza
tion and association process).
-	

ევროკავშირის აღმოსავლეთით მყოფი ქვეყნებისთვის (საქარ

თველო, უკრაინა, მოლდოვა, აზერბაიჯანი, სომხეთი, ბელარუსი) ე. წ. აღმოსავლეთ პარტნიორობის პოლიტიკა (Eastern Partnership).
დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნებისთვის შექმნილი „სტაბილიზაციისა
და ასოცირების პროცესი“ ინიციირებულ იქნა 1999 წელს და
საბოლოო სახით 2003 წელს ჩამოყალიბდა. იგი სამ ძირითად მიზანს
ემსახურება:

დასავლეთ

ბალკანეთის

ქვეყნებში

სტაბილურობის

უზრუნველყოფა; დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნებს შორის რეგიონული
თანამშრომლობის განვითარება; დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნების
ევროკავშირში გაწევრიანება. ამ მიზნით, ევროკავშირმა ზემოხსენებულ
ქვეყნებთან გააფორმა ე. წ. სტაბილიზაციისა და ასოცირების შეთან
ხმებები (Stabilisation and Association Agreements), რომელთა
დებულებები ამ ქვეყნების ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივის
შესახებ ცალსახა ტექსტს შეიცავენ.
აღმოსავლეთ პარტნიორობა (Eastern Partnership - EaP) მიმარ
თულია ევროკავშირის ურთიერთობების გაღრმავებაზე ევროკავშირის
აღმოსავლეთით მდებარე ზემოხსენებულ 6 მეზობელთან. ეს პოლიტიკა
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2009 წლიდან წარმოადგენს ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის (Eu
ropean Neighborhood Policy) აღმოსავლეთ განზომილებას. თავად
ევროპული სამეზობლო პოლიტიკა მიზნად ისახავს, ევროკავშირის
2004 წლის მასშტაბური გაფართოების შემდეგ, ახალ მეზობელ
ქვეყნებთან ევროკავშირის უფრო ღრმა და ყოვლისმომცველი ურ
თიერთობების დამყარებას.
ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის შესახებ პირველი დოკუმენტები
ევროკომისიამ 2003 წლის მარტსა და ივლისში წარმოადგინა. მათში
განსაზღვრული იყო მომავალი ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის
მოქმედების გეოგრაფიული არეალი. კერძოდ, ამ პოლიტიკამ, ევრო
პული ქვეყნების გარდა, მოიცვა ხმელთაშუაზღვის არაევროპული
ქვეყნებიც: ალჟირი, ეგვიპტე, ისრაელი, იორდანია, ლიბანი, ლიბია,
მაროკო, ტუნისი და პალესტინის სახელმწიფო. ამ დოკუმენტებში
აღინიშნა: „ევროკავშირი ხაზს უსვამს, რომ სამეზობლო პოლიტიკაში
ჩართულ

ქვეყნებს

ევროკავშირი

სთავაზობს

ურთიერთობების

განმტკიცების ისეთ საშუალებებს, რომლებიც განსხვავებულია იმ
შესაძლებლობებისაგან, რომლებსაც ევროკავშირის შესახებ შეთან
ხმების 49-ე თავი ითვალისწინებს“.
აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფარგლებში, 2014 წელს, ევროკავშ
ირსა და

პარტნიორ ქვეყნებს - საქართველოს, მოლდოვასა და

უკრაინას შორის გაფორმდა ორმხრივი ასოცირების შეთანხმებები,
ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის ჩათვლით
(Association Agreements and Deep and Comprehensive Free
Trade Areas - AA/DCFTAs). შეთანხმებები, რომლებმაც მხარეებს
შორის ურთიერთობები რეალურად აიყვანა თვისობრივად ახალ
დონეზე, ითვალისწინებენ პოლიტიკურ ასოცირებასა და ეკონომიკურ
ინტეგრაციას (Political association and economic integration).
ამასთან, აღნიშნული შეთანხმებები ევროკავშირში გაწევრიანების
პერსპექტივას არ სახავენ.
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აღმოსავლეთ

პარტნიორობის

ინიციატივამ

უპრეცედენტო

შე

საძლებლობები გაუხსნა იმ ქვეყნებს, რომლებმაც პროევროპული
კურსი შეუქცევადად აირჩიეს. კერძოდ: საქართველოს, უკრაინისა და
მოლდოვის მოქალაქეები უვიზოდ მგზავრობენ ე. წ. შენგენის ზონის
ქვეყნებში (ევროკავშირის 26 წევრი, გაერთიანებული სამეფოს,
ირლანდიისა და კვიპროსის გარდა, ასევე შვეიცარია); ევროკავშირთან
თავისუფალი ვაჭრობის შედეგად, ევროკავშირი გახდა ამ ქვეყნების
უმთავრესი

სავაჭრო

პარტნიორი;

ქართველი,

უკრაინელი

და

მოლდოველი ახალგაზრდები მონაწილეობენ ევროკავშირის სას
წავლო-საგანმანათლებლო

პროექტებში;

ევროკავშირის

ფინან

სური ინსტიტუტები ჩაერთვნენ აღმოსავლეთ ევროპის მასშტაბურ
ენერგეტიკულ და სატრანსპორტო პროექტებში და ა. შ.
უდავოა, რომ ზემოაღნიშნული ფაქტორები აღმოსავლეთ პარ
ტნიორობის ამ სამ ქვეყანას ევროკავშირთან ერთმნიშვნელოვნად
აახლოებენ; ახდენენ ევროკავშირის ბაზართან, ასევე ევროკავშირის
საგანმანათლებლო, ინფრასტრუქტურულ, ენერგეტიკულ და სხვა
სისტემებში მათ ინტეგრაციას. ამ ქვეყნების შემთხვევაში, ამ ეტაპზე,
ევროკავშირში სექტორული „ინტეგრაცია“ ევროკავშირში „გაწევ
რიანების“ გარეშე მიმდინარეობს.
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ევროკავშირს, როგორც მნიშვნელოვან საერთაშორისო მოთამა
შეს, უწევს როგორც კავშირის შიდა, ასევე რეგიონულ და გლობალურ
გამოწვევებზე რეაგირება. ამ პროცესში მუდმივად მიმდინარეობს
მსჯელობა, ევროკავშირის მომავალ შესაძლო კონფიგურაციებზე.
მომავალში, ევროკავშირში შეიძლება იმძლავრონ ნაციონალისტურმა
განწყობებმა და ევროკავშირი ე. წ. „ორსიჩქარიან“ კავშირად გარ
დაიქმნას, რომელშიც ჩამოყალიბდება სუპრანაციონალური ნიშნით
უფრო მეტად ურთიერთინტეგრირებულ სახელმწიფოთა ცალკეული
ჯგუფი (ისეთ სფეროებში, როგორიცაა, მაგალითად, თავდაცვა
და ერთიანი ვალუტა), ხოლო ევროკავშირის დანარჩენი წევრები,
ინტეგრაციის ნაკლები ხარისხით, მეორე, ერთგვარ პერიფერიულ
ჯგუფს შექმნიან. ასევე, შესაძლებელია, შიდა და გარე ფაქტორებმა
ევროკავშირს უბიძგოს, გადადგას ნაბიჯები სუპრანაციონალიზმის
განმტკიცებისაკენ. ასევე დასაშვებია, რომ ევროკავშირმა მომავალ
წლებში შეინარჩუნოს არსებული კონფიგურაცია და გადაწყვეტილების
მიღების მექანიზმები.
2017 წელს, ევროკომისიის მაშინდელმა პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ
იუნკერმა განაცხადა ევროპის მომავალის შესახებ საყოველთაო
დისკუსიის დაწყების თაობაზე, დისკუსიაში მონაწილეობენ ევრო
კავშირის ინსტიტუტები, ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მეთაურები,
ევროკავშირის მოქალაქეები. დისკუსიის მიზანია, განისაზღვროს
ევროკავშირის განახლებული პრიორიტეტები და ევროკავშირის
ადმინისტრირების რეფორმირების გზები, რომლებიც 2025 წლისათვის
ევროპას უფრო ერთიან, მძლავრ და უფრო დემოკრატიულ ერთობად
გარდაქმნიან.
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ამ ინიციატივის ხორცშესასხმელად, 2017 წლის მარტში, ევრო
კომისიამ წარმოადგინა კონცეპტუალური დოკუმენტი „ევროპის მო
მავალი“ (White Paper on the Future of Europe). დოკუმენტში ასა
ხულია ევროკავშირის რეფორმირების ხუთი სცენარი 2025 წლისთვის.
ევროპის მომავლის შესახებ წარსულში ინიციირებული ანალო
გიური დისკუსიები წარიმართა პრინციპით - „მეტი ევროპა, თუ ნაკ
ლები ევროპა“, ანუ, უნდა გაღრმავებულიყო თუ არა ევროკავშირის
შიდა

ინტეგრაცია

და

გადადგმულიყო

ნაბიჯები

ევროკავშირის

ფედერალიზაციისაკენ. ამჯერად, დისკუსია ფოკუსირებული იქნება
იმ საკითხების გამოკვეთაზე, რომელთა გადაჭრაც ევროკავშირის
მოქალაქეებს პრიორიტეტულად მიაჩნიათ, ასევე ამ პრიორიტეტების
განსახორციელებელ მექანიზმებზე.

სცენარი N 1:
ევროკავშირი გააგრძელებს განვითარებას არსებული
პრიორიტეტების მიხედვით - „Carrying on“ (დოკუმენტის
Commission’s New Start for Europe in 2014 საფუძველზე):
-	

ერთიანი ბაზრის შემდგომი გაძლიერება;

-	

ევროს ფულადი ერთეულის სტაბილურობის უზრუნველყოფა,

ფინანსური ზედამხედველობის გაძლიერების გზით;
-	

ევროკავშირის საზღვრების უსაფრთხოების ზომების გაძლი

ერება; თავშესაფრის მიცემის ერთიანი სისტემის ჩამოყალიბება;
საემიგრაციო საკითხებზე კოორდინაციის გაუმჯობესება;
-	

საგარეო პოლიტიკის საკითხებზე ევროკავშირის ერთიანი

პოზიციით რეაგირების უზრუნველყოფა, რისთვისაც საჭიროა წევრ
ქვეყნებს შორის კოორდინაციის გაუმჯობესება; თავდაცვის სფეროში
თანამშრომლობის მიმართულებით პროგრესის მიღწევა.
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სცენარი N 2:
ევროკავშირი კონცენტრაციას მოახდენს შიდა ბაზრის
განვითარებაზე („Nothing but the single market“):
-	

საქონლისა და კაპიტალის ერთიანი ბაზრების განვითარების

ხელშეწყობა;
-	

შედარებით ნაკლები ძალისხმევა იქნება მიმართული ევრო

ზონის სტაბილურობის უზრუნველყოფაზე;
-	

არ წარიმართება მუშაობა ერთიან საემიგრაციო და პოლი

ტიკური თავშესაფრის მიცემის პოლიტიკაზე; ევროკავშირის საზ
ღვრების უსაფრთხოების პრობლემები გადაიჭრება ორმხრივი თანამ
შრომლობის საფუძველზე;
-	

საგარეო ურთიერთობების ზოგიერთი საკითხი სულ უფრო ხში

რად გადაწყდება ორმხრივად; შენარჩუნდება თავდაცვის სფეროში
თანამშრომლობა.
-	

ევროკავშირის ბიუჯეტში აქცენტები კეთდება იმ მიმართულე

ბების დაფინასებაზე, რომელიც აუცილებელია შიდა ბაზრის გამართუ
ლი ფუნქციონირებისათვის.

სცენარი N 3:
„ვისაც სურს მეტის კეთება, მეტად თანამშრომლობს“
(Those who want more do more):
-	

გაგრძელდება ერთიანი ბაზრის შემდგომი გაძლიერება;

-	

გაგრძელდება ძალისხმევა ევროს ფულადი ერთეულის სტაბი

ლურობის უზრუნველსაყოფად, ხოლო დაინტერესებული ქვეყნები
დაამყარებენ თანამშრომლობასა და კოორდინაციას გადასახადებისა
და სოციალური სტანდარტების სფეროებში;
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-	

ევროკავშირის საზღვრებზე უსაფრთხოების გაძლიერებასთან,

ასევე თავშესაფრის მიცემისა და საემიგრაციო საკითხებზე ერთიანი
სისტემის ჩამოყალიბებასთან ერთად, დაინტერესებული ქვეყნები და
ამყარებენ თანამშრომლობას სამართლისა და საშინაო საკითხებში
(Justice and Home affairs);
-	

საგარეო პოლიტიკის საკითხებზე ევროკავშირის ერთიანი პო

ზიციით რეაგირების უზრუნველყოფის ძალისხმევასთან ერთად, და
ინტერესებული ქვეყნები გააღრმავებენ თანამშრომლობას სამხედრო
სფეროში;
-	

ევროკავშირის ბიუჯეტი ხელმისაწვდომი იქნება იმ დაინ

ტერესებული ქვეყნებისთვის, რომლებიც მიიღებენ ამა თუ იმ სფეროში
სექტორული თანამშრომლობის დამყარების გადაწყვეტილებას.

სცენარი N 4:
„ვაკეთოთ ნაკლები, უფრო ეფექტიანად“
(Doing less more efficiently):
-	

ევროკავშირის ბაზარზე ერთიანი სტანდარტების მოქმედება

იქნება მინიმიზირებული; მაქსიმალურად გაძლიერდება ის მიმარ
თულებები, რომლებიც ევროკავშირის დონეზე დარეგულირდება,
მაგალითად, საგარეო ვაჭრობა და საერთაშორისო სავაჭრო შეთან
ხმებები;
-	

ძალისხმევა მიმართული იქნება ევროზონის გაძლიერებისკენ;

ნაკლები ყურადღება დაეთმობა სოციალურ საკითხებს;
-	

გაძლიერდება საზღვრის მართვის, საემიგრაციო პოლიტიკისა

და კონტრტერორისტული მიმართულებებით თანამშრომლობა;
-	

უზრუნველყოფილი იქნება, რომ ევროკავშირმა საერთაშორი

სო საკითხებზე ერთი ხმით, ერთიანი პოზიციით ისაუბროს.
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სცენარი N 5:
„ვაკეთოთ მეტი, ერთად“ (Doing much more together):
-	

გაგრძელდება ერთიანი ბაზრის შემდგომი გაძლიერება ერ

თიანი სტანდარტების განმტკიცების გზით; ვაჭრობის საკითხები
ექსკლუზიურად ევროკავშირის დონეზე იქნება გადაჭრილი;
-	

შეიქმნება ევროპის ეკონომიკურ-ფინანსური კავშირი;

-	

ევროკავშირი საერთაშორისო საკითხებზე ერთი ხმით, ერთი

ანი პოზიციით ისაუბრებს; შეიქმნება ევროპის თავდაცვის კავშირი;
-	

გაიზრდება ევროკავშირის ბიუჯეტი; შეიქმნება ევროზონის სტა

ბილიზაციის ეფექტიანი მექანიზმი.

მიუხედავად იმისა, რომ წარმოდგენილ სცენარებში არ არის
საუბარი საგარეო პოლიტიკის მიმართულებით ევროკავშირის მო
მავალი ადმინისტრირების დეტალებზე, მათ შორის, ევროკავშირის
დამოკიდებულებაზე

აღმოსავლეთ

სამეზობლოსა

და

მომავალი

გაფართოების მიმართ, საერთაშორისო საკითხებზე ევროკავშირის
ერთიანი პოზიციის მნიშვნელობა ყველა ზემოთ მოყვანილ სცენარში
იკვეთება.
ასევე, მომავალი რეფორმის მნიშვნელოვანი ელემენტი, სავა
რაუდოდ, გახდება ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს შორის სამხედრო
თანამშრომლობის გაღრმავება, რაც, შესაძლოა, ევროპის თავდაცვის
კავშირის შექმნით დასრულდეს. ეს უკანასკნელი მიმართულება
ჩვენი ქვეყნისთვის არანაკლებ მნიშვნელოვანია, ვინაიდან ერთიანი
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკის (CSDP) ფარგლებში
ევროკავშირთან თანამშრომლობა საკმაოდ დინამიკურად ვითარ
დება, მათ შორის ქართველი სამხედროების ევროკავშირის მისიებში
მონაწილეობის, კიბერუსაფრთხოების, სტრატეგიული კომუნიკაციები
სა და სხვა მიმართულებით.

74

2001 წელს გერმანიის საგარეო საქმეთა ყოფილ მინისტრს, იოშკა
ფიშერს ჰკითხეს, თუ როდის ჩაითვლება დასრულებულად ევრო
კავშირის პროექტი. ფიშერმა უპასუხა: „როდესაც შვეიცარია იქნება
ევროკავშირში!“. თუ რას გულისხმობდა იგი, ევროკავშირის შემ
დგომ შიდა ინტეგრაციას, ანუ ფედერალიზაციას, თუ ევროკავშირის
გაფართოების საზღვრებს, საგარეო საქმეთა ყოფილ მინისტრს აღარ
დაუკონკრეტებია.
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დასკვნითი კომენტარი

წინამდებარე პუბლიკაცია არ წარმოადგენს ევროკავში
რის სტანდარტულ სახელმძღვანელოს. ნაშრომი გახლავთ იმ
პრაქტიკულ რჩევათა კრებული, რომლებიც დაგეხმარებათ
„შეიხედოთ“ უაღრესად დახვეწილი და საუკეთესოდ ორგა
ნიზებული ევროპული ბიუროკრატიის დერეფნებსა და დარ
ბაზებში, ხოლო ევროკავშირის ინსტიტუტებთან უშუალო
კომუნიკაციისას, მზად იყოთ მათთან მუშაობის სპეციფიკურ
გამოწვევებთან გასამკლავებლად.
გზამკვლევის მიზანია, ასევე, რომ მკითხველში აღძრას
ევროკავშირის მიმართ ინტერესი და უბიძგოს მას, ჩაუღ
რმავდეს

ევროკავშირის

ფუნქციონირების

სხვადასხვა

ასპექტის სამართლებრივ და ადმინისტრაციულ დეტალებს.
ვიმედოვნებ, ნაშრომი შესძენს პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს
და

მიაწვდის

სასარგებლო

ინფორმაციას

პოლიტიკურ,

ჟურნალისტურ, ბიზნესისა და სხვა კატეგორიის ჯგუფებს,
ევროკავშირთან საქმიანობის ეფექტიანად წარსამართავად.
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