
 

 

მისი აღმატებულება ბ-ნ ჯოზეფ დოლი 

ევროპის სახალხო პარტიის პრეზიდენტი 

  2016 წლის 30 მარტი 

                 თბილისი   

 

 

ბ-ნო პრეზიდენტო,  

 

მოგმართავთ, როგორც აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის 

საქართველოს ეროვნული პლატფორმის თავმჯდომარე.  

აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნული 

პლატფორმა წარმოადგენს ყველაზე დიდ კოალიციას საქართველოში, რომელიც აერთიანებს 150-

ზე მეტ ორგანიზაციას. ეს ორგანიზაციები მხარს უჭერენ და ხელს უწყობენ საქართველოს 

ევროინტეგრაციის გზაზე. ჩვენ აქტიურად ვახორციელებთ საქართველოს  ევროპულ 

სტრუქტურებში ინტეგრაციის პროცესის, ევროკავშირის პოლიტიკაში, ინიციატივებსა და 

პროგრამებში მონაწილეობის მონიტორინგს. მთავარი ძალისხმევა მიმართულია ევროკავშირი-

საქართველოს ასოცირების შეთანხმების განხორციელების ხელშესაწყობის ღონისძიებებისკენ, 

რაც ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოში სიღრმისეული პოლიტიკური ტრანსფორმაციისა და 

ქვეყნის ღირებულებებზე დაფუძნებულ საზოგადოებად გარდაქმნისა, და ევროკავშირთან 

ფუნქციონალური ინტეგრაცისთვის. ფუნქციონალური ინტეგრაცია ევროკავშირთან პირველ 

რიგში, გულისხმობს საქართველოზე ოთხი თავისუფლების თანდათანობით გავრცელებას.  

საქართველოს მთავრობისა და მთელი საზოგადობის ძალისხმევით მიღწეულ იქნა 

საქართველოსა და ევროკავშირს შორის თავისუფალი მიმოსვლის რეალისტური პერსპექტივა, 

რასაც უზრუნველყოფს მოსალოდნელი უვიზო რეჟიმი. ჩვენ, როგორც სამოქალაქო 

საზოგადოების ორგანიზაციების კოალიცია, აქტიურად ვახორციელებდით სავიზო რეჟიმის 

ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის შესასრულებლად საჭირო რეფორმების დროულად 

გატარების მონიტორინგს და ადვოკატირებას. ამიტომ ჩვენ გვაქვს განცდა ზემოთაღნიშნული 

პროცესის შედეგების თანამფლობელობისა და შესაბამისად, ამ პროცესის შედეგთან  

დაკავშირებული პასუხისმგებლობისა. 



ქართულ საზოგადოებას, რომელსაც გააჩნია ევროპული მისწრაფებები და იმედოვნებს, რომ რაც 

შეიძლება მალე იქნება შემოღებული თავისუფალი სავიზო რეჟიმი, პირველ რიგში სურს ჰქონდეს 

ევროკავშირის მოქალაქეებთან კონტაქტების დამყარების, თავისუფლად მოგზაურობის და 

,,აღთქმული მიწის“ - ევროპის ნახვის და გაცნობის შესაძლებლობა, რომელიც ღრმად არის 

ფესვგადგმული თითოეული ქართველის ცნობიერებაში. 

ვითვალისწინებთ რა ჩვენი ქვეყნის მიმართ ,,ევროპის სახალხო პარტიის“ მეგობრულ 

დამოკიდებულებას და მხარდაჭერას, რაც არაერთგზის დადასტურდა, თქვენს პირად წვლილს ამ 

მხარდაჭერაში და ასევე მნიშვნელოვან დიდ ბერკეტებს, რომლებიც პარტიას გააჩნია 

ევროკავშირის ინსტიტუტების დონეზე გადაწყვეტილებების მიღებასთან დაკავშირებით, ნება 

მიბოძეთ საქართველოს ეროვნული პლატფორმის სახელით ვთხოვო თქვენს აღმატებულებას,  

რომ ხელი შეუწყოთ შენგენის ტერიტორიაზე საქართველოს მოქალაქეთა უვიზო მიმოსვლის  

საკითხის დროულ განხილვასა და მასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილების გამოტანას. 

 

ღრმა პატივისცემით, 

 

კახა გოგოლაშვილი 

აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნული 

პლატფორმის თავმჯდომარე  

 

ასევე პლატფორმის საკოორდინაციო საბჭოს წევრი შემდეგი ორგანიზაციების სახელით:  

 

1. საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი 

2. ლიბერალური აკადემია თბილისი 

3. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია 

4. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი   

5. საქართველოს ჩაის მწარმოებელთა ასოციაცია ”საქართველოს ჩაი” 

6. საქართველოს ენერგო- რესურსების ეფექტურად გამოყენების ასოციაცია 

7. ფონდი "კავკასიის ეკოლოგია" 

8. ახალგაზრდული ალტერნატივა 

9. საერთო სამოქალაქო მოძრაობა ”მრავალეროვანი საქართველო” 

10. საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება 

11. სამოქალაქო საზოგადოების და დემოკრატიის განვითარების ცენტრი 
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