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10 აგვისტო, 2021 წ. 

ბატონო პრეზიდენტო, 

 

აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნული 
პლატფორმა (საქართველოს ეროვნული პლატფორმა) წარმოადგენს ყველაზე დიდ კოალიციას 
საქართველოში. მისი მიზანია ხელი შეუწყოს  საქართველოს ევროინტეგრაციას, მიმდინარე 
რეფორმებსა და დემოკრატიზაციას. პლატფორმა თანამშრომლობს საქართველოს მთავრობასთან, 
პარლამენტთან და სხვა სახელმწიფო ინსტიტუტებთან და  სტრუქტურებთან სამართლებრივი და 
ინსტიტუციური ცვლილებების მონიტორინგის, ადვოკატირებისა და კონსულტაციის გაწევის 
მიზნით. საქართველოს ეროვნული პლატფორმა ხელს უწყობს საქართველოსა და ევროკავშირს 
შორის თანამშრომლობას, ევროკავშირთან დარგობრივი და ფუნქციური ინტეგრაციის პროცესს, 
რეგიონულ თანამშრომლობას, მათ შორის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფარგლებში. საქართველოს 
ეროვნული პლატფორმა აქტიურად თანამშრომლობს აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო 
საზოგადოების ფორუმთან, სხვა პარტნიორ ქვეყნების მსგავს პლატფორმებთან და თავისი წვლილი 
შაქვს მათ საქმიანობაში. 

უპირობოდ ვუჭერთ რა მხარს საქართველოს ინტეგრაციას და ევროკავშირში გაწევრიანებას, 
ნათლად გვესმის პოლიტიკური კულტურის, პლურალიზმისა და დემოკრატიზაციის მნიშვნელობა 
და ხელს ვუწყობთ მათ ქვეყნის სტაბილიზაციისა და ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკური 
პროცესებისადმი ნდობის მოპოვების უზრუნველსაყოფად.  

ჩვენ მხარი დავუჭირეთ ევროკავშირის აქტიური ჩართულობითა და თქვენი აღმატებულების 
ძალისხმევით საქართველოს პოლიტიკურ პარტიათა შორის გაფორმებულ 19 აპრილის შეთანხმებას. 
აღნიშნულმა შეთანხმებამ ხელი შეუწყო საპარლამენტო პროცესის ნორმალიზებას. თითქმის ყველა 
ოპოზიციური პარტია და არჩეული დეპუტატი შევიდა პარლამენტში. შეთანხმების საფუძველზე 
ასევე მიღებულ იქნა კარგად შემუშავებული და რეალისტური გეგმა ქვეყნის შემდგომი 
სტაბილიზაციისა და დემოკრატიზაციის მნიშვნელოვნად გაუმჯობესების უზრუნველსაყოფად.  
იგი მოიცავდა საარჩევნო კანონმდებლობის გაუმჯობესებას, მიუკერძოებელი სასამართლო 
სისტემის შექმნას,  საზოგადოების პოლარიზაციისა და დაპირისპირების დასრულებას, 
საკანონდებლო ხელისუფლებაში უფლებამოსილებების განაწილებას,  მომავალ  პარლამენტში 
უფრო სამართლიანი  წარმომადგენლობის შესაძლებლობას და ა.შ. გვინდა ხაზი გავუსვათ იმ 
შესამჩნევ პროგრესს, რომელიც ზემოაღნიშნული შეთანხმების საფუძველზე მიღწეულ იქნა 
საარჩევნო კოდექსში შეტანილი ცვლილებებით, და, რომელიც ჩვენი აზრით არის საარჩევნო 
გარემოს გასაუმჯობესებლად წინ გადადგმული ნაბიჯი. 
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მისი აღმატებულება ბატონი შარლ მიშელი 
პრეზიდენტი. ევროპული საბჭო.  
ბრიუსელი 
 

 შეთანხმების დებულებების სათანადოდ განხორციელება დადებითად აისახებოდა ყველა სხვა 
სფეროზე და საბოლოოდ, საშუალებას მისცემდა ქვეყანაში არსებულ ინსტიტუტებს, რომ უკეთ 
დაეკმაყოფილებინათ ხალხის საჭიროებები და ასევე უზრუნველყოფდა ევროკავშირის წევრობაზე 
საქართველოს მიერ განაცხადის შესატანად მზაობას. 

ჩვენ, ისევე როგორც საქართველოს მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა, ვერ შევეგუებით 
ყველა ზემოაღნიშნული მოლოდინის დამსხვრევის შესაძლებლობას.  უფრო მეტიც, მიგვაჩნია, რომ 
მიუღებელია მმართველი პარტიის ლიდერების მიერ ხელშეკრულების ასე მოულოდნელად 
დატოვების გასამართლებლად მოყვანილი არგუმენტები. 

ჩვენ ვაცნობიერებთ იმ ზიანს, რაც საქართველოს მიადგება საერთაშორისო დონეზე მისი იმიჯის და 
სანდოობის შელახვის გამო. და, რა თქმა უნდა, ხელშეკრულების ანულირება კიდევ უფრო მეტ 
უარყოფით გავლენას მოახდენს ქვეყნის რეფორმებსა და მის ტრასფორმაციასთან  დაკავშირებულ 
მიზნებზე. 

მიგვაჩნია, რომ ევროკავშირი არის საქართველოს ყველაზე ძლიერი მხარდამჭერი და საყრდენი 
ინსტიტუციონალიზაციის თვალსაზრისით. ევროკავშირის ჩართულობის შემცირება უარყოფით 
გავლენას მოახდენს ქვეყნის მომავალზე და დაამსხვრევს მოსახლების   მოლოდინებსა და ნათელ 
იმედებს.  

ჩვენ მტკიცედ გვჯერა, რომ სიტუაცია ჯერ კიდევ მართვადია და შესაძლებელია ზიანის 
გამოსწორება.  ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პირადად თქვენ, თქვენმა და ევროკავშირის სხვა 
ინსტიტუტების წარმომადგენლებმა გააგრძელოთ დიალოგი საქართველოს ხელისუფლებასთან, 
პოლიტიკურ ძალებთან და სამოქალაქო საზოგადოებასთან,  განაახლოთ დისკუსიები „ქართულ 
ოცნებასთან“ და სხვა პოლიტიკურ ძალებთან არსებული კრიზისის დასაძლევად. 

მიგვაჩნია, რომ ევროკავშირს აქვს საკმარისი ბერკეტი იმისთვის, რომ მოთხოვოს საქართველოს 
ხელისუფლებას, აღიროს 19 აპრილის შეთანხმებით აღებული ვალდებულებები. ეს შეიძლება 
გავრცელდეს  ევროკავშირის მიერ საქართველოსთვის შეპირებული დახმარებებისთვის ახალი 
პირობითობის დადგენას. ჩვენ, საქართველოს ეროვნული პლატფორმა, მზად ვართ 
უზრუნველვყოთ საუკეთესო ქართველი ექსპერტებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების 
ჩართულობა 19 აპრილის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიმართულებებით რეფორმისა და 
ღონისძიებების გასატარებლად შესაბამისი წინადადებების შემუშავებისა და შემოთავაზების 
მიზნით. ჩვენ ასევე მზად ვართ უზრუნველვყოთ საქართველოს მთავრობის მიერ ნაკისრი 
ვალდებულებების შესრულების მონიტორინგი, თუ ევროკავშირი მიიღებს დაპირებას საქართველოს 
ხელისუფლებისგან, რომ „ქართული ოცნება“ ცალმხრივად შეასრულებს შეთანხმების დებულებებს. 

 

ველით თქვენს გამოხმაურებას. 
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პატივისცემით, 
აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნული 
პლატფორმის წევრები 


