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ევროპისადმი მართებული მიდგომა
ადვოკატირების  გზამკვლევი სამოქალაქო  საზოგადოებისათვის: ევროკავშირის მიერ პოლიტიკური 
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესის გაცნობიერება და მასზე გავლენის მოპოვება

ავ ტო რე ბის შე სა ხებ

ტე რე ზა ჰო რე შო ვა – ევ რო პუ ლი სტრა ტე გი ე ბის ინ ს ტი ტუ ტის –EURO
PEUM (პრაღა, ჩე ხე თის რეს პუბ ლი კა) უმ ც რო სი მეც ნი ერ თა ნამ შ რო მე
ლი. გა აჩ ნია ჩარ ლ ზის უნი ვერ სი ტე ტის (პრაღა) სა ზო გა დო ებ რივ მეც ნი
ე რე ბა თა ფა კულ ტე ტის სა ერ თა შო რი სო ურ თი ერ თო ბე ბის დოქ ტო რის 
ხა რის ხი და ამა ვე უნი ვერ სი ტეტ ში უძღ ვე ბა ლექ ცი ე ბის კურსს სკან დი
ნა ვი ის პო ლი ტი კის შე სა ხებ. კითხუ ლობ და ლექ ცი ებს მო ქა ლა ქე ო ბა ზე, 
შე და რე ბით პო ლი ტი კა სა და სა ერ თა შო რი სო გან ვი თა რე ბა ზე დუ ბა ის 
მიდ ლე სექ სის უნი ვერ სი ტეტ ში. ამ ჟა მად ცხოვ რობს და მოღ ვა წე ობს 
შვე ი ცა რი ა ში. და ინ ტე რე სე ბუ ლია ევ როს კეპ ტი ციზ მი თა და ევ რო კავ
შირ ში დე მოკ რა ტი ის დე ფი ციტ თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კითხე ბით. მი სი 
კვლე ვე ბი ძი რი თა დად სკან დი ნა ვი ის ქვეყ ნებს უკავ შირ დე ბა.

პი ოტრ კაზ მი ერ კე ვი ჩი – ვარ შა ვის სა ზო გა დო ებ რი ვი საქ მე თა ინ ს ტი
ტუ ტის ანა ლი ტი კო სი; დამ თავ რე ბუ ლი აქვს სამ ხ რეთ ორე გო ნი სა და 
ცენ ტ რა ლუ რი ევ რო პის უნი ვერ სი ტე ტე ბის პო ლი ტი კურ მეც ნი ე რე ბა თა 
ფა კულ ტე ტი. პიოტრი ევ რო პუ ლი გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გი ის, აღ მო
სავ ლეთ ევ რო პის ქვეყ ნებ თან და კავ ში რე ბუ ლი მიგ რა ცი ის სტრა ტე გი
ე ბის, ევ რო კავ ში რი სა და აღ მო სავ ლე თის პარ ტ ნი ო რო ბის პროგ რა მის 
წევრ ქვეყ ნებს შო რის ურ თი ერ თო ბა სა და ევ რო კავ ში რის სა მო მავ ლო 
გა ფარ თო ე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი გა მო ცე მე ბის ავ ტო რი და რე დაქ
ტო რია. იგი აგრეთვე კონ სულ ტან ტია სა ჯა რო პო ლი ტი კის ანა ლი ზის 
სა კითხებ ში, რაც მო ი ცავს თა ნამ შ რომ ლო ბას ღია სა ზო გა დო ე ბის პო
ლი ტი კის ასო ცი ა ცი ას თან, ღია სა ზო გა დო ე ბის ფონ დებ თან, ევ რო კო
მი სი ას თან, გა ე როს გან ვი თა რე ბის პროგ რა მა სა და მიგ რა ცი ის სა ერ თა
შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ას თან.

ჯეფ ლო ვი ტი – ღია სა ზო გა დო ე ბის პო ლი ტი კის ასო ცი ა ცი ის აღ მას
რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რი. 20002005 წლებ ში იყო „საერთაშორისო 
გამ ჭ ვირ ვა ლო ბის” სა ერ თა შო რი სო სამ დივ ნოს კო მუ ნი კა ცი ე ბის დი
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ავ ტო რე ბის შე სა ხებ

რექ ტო რი. 19871998 წლებ ში მუ შა ობ და ჟურ ნა ლის ტად ლონ დონ სა 
და ცენ ტ რა ლურ ევ რო პა ში და თა ნამ შ რომ ლობ და გა ზე თებ თან: The 
European, Sunday Times და სხვა გა მო ცე მებ თან. 2007 წელს იყო ღია 
სა ზო გა დო ე ბის პო ლი ტი კის ასო ცი ა ცი ის მი ერ ევ რო პარ ლა მენ ტი სათ
ვის მომ ზა დე ბუ ლი ან გა რი შის თა ნა რე დაქ ტო რი. აღ ნიშ ნუ ლი ან გა რი ში 
ეხე ბო და ევ რო პუ ლი გან ვი თა რე ბი სა და თა ნამ შ რომ ლო ბის პო ლი ტი კის 
გა მოწ ვე ვებს ევ რო კავ შირ ში ახ ლად გა წევ რი ა ნე ბუ ლი ქვეყ ნე ბი სათ ვის. 
2008 წელს იყო თა ნა რე დაქ ტო რი წიგ ნისა – „დემოკრატიის ახა ლი დამ
ც ვე ლე ბი. ევ რო პის დე მოკ რა ტი უ ლი მხარ და ჭე რა ევ რო კავ ში რის გა
ფარ თო ე ბის შემ დეგ” (კვლევა მომ ზად და ღია სა ზო გა დო ე ბის პო ლი ტი
კის ასო ცი ა ცი ის მი ერ და შე ე ხე ბო და „ვიშეგრადის ოთხე უ ლის” წევ რი 
ქვეყ ნე ბის დე მოკ რა ტი უ ლი მხარ და ჭე რის პო ლი ტი კას).

ვე რა რი ჰაჩ კო ვა – ევ რო პუ ლი სტრა ტე გი ე ბის ინ ს ტი ტუ ტის –EURO
PEUM უფ რო სი მეც ნი ერ  თა ნამ შ რო მე ლი და აღ მო სავ ლე თის პარ ტ ნი ო
რო ბის სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ფო რუ მის მმარ თ ვე ლი კო მი ტე ტის 
ყო ფი ლი წევ რი. ვერა ჩარ ლ ზის უნი ვერ სი ტე ტის (პრაღა) სა ზო გა დო
ებ რი ვი მეც ნი ე რე ბე ბის ფა კულ ტე ტის პო ლი ტო ლო გი ი სა და სა ერ თა
შო რი სო ურ თი ერ თო ბე ბის კურ ს დამ თავ რე ბუ ლია. იგი სწავ ლობ და 
პო ლი ტი კურ მეც ნი ე რე ბებს კო პენ ჰა გე ნის უნი ვერ სი ტეტ ში. მი სი ექ ს
პერ ტი ზა მო ი ცავს ევ რო კავ ში რის ინ ს ტი ტუ ტებს, ევ რო პის სა მე ზობ ლო 
პო ლი ტი კას, აღ მო სავ ლე თის პარ ტ ნი ო რო ბა სა და ევ რო კავ ში რის დე
მოკ რა ტი ულ მხარ და ჭე რას.
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ევროპისადმი მართებული მიდგომა
ადვოკატირების  გზამკვლევი სამოქალაქო  საზოგადოებისათვის: ევროკავშირის მიერ პოლიტიკური 
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესის გაცნობიერება და მასზე გავლენის მოპოვება

შე სა ვა ლი

მი ზა ნი – ევ რო კავ ში რის 

გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის 

პრო ცეს ზე გავ ლე ნის მო პო ვე ბა

ჯეფ ლო ვი ტი

მწვერ ვა ლის დაპყ რო ბის რა მო დე ნი მე მარ შ რუ ტი არ სე ბობს, მა ში ნაც 
კი, თუ მი ზა ნი მხო ლოდ მწვერ ვა ლი დან გა დაშ ლი ლი ხე დის და ნახ ვა ა. 
ინ ტე რეს თა ჯ გუ ფე ბი პო ლი ტი კუ რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მიმ ღებ პი
რებ თან კონ ტაქ ტის და სამ ყა რებ ლად სხვა დას ხ ვა გზებს იყე ნე ბენ. 
ეფექ ტუ რი არაა არც მარ ტო ერ თი გზის არ ჩე ვა და არც ამ გზით რა მო
დე ნი მე ჯერ სარ გებ ლო ბა. რო გორც წე სი, მიზ ნის მი საღ წე ვად სა ჭი როა 
ბევ რი დაბ რ კო ლე ბის გა და ლახ ვა და სხვა დას ხ ვა გზის მო სინ ჯ ვა. 

ევ რო კავ ში რის დო ნე ზე პო ლი ტი კურ გა დაწყ ვე ტი ლე ბებ სა და კა ნონ შე
მოქ მე დე ბა ზე გავ ლე ნის მო პო ვე ბა ძა ლი ან რთუ ლი ა. საქ მე ეხე ბა მსოფ
ლი ოს მთლი ა ნი ში და პრო დუქ ტის 20%ის მწარ მო ე ბელ 500 მი ლი ონ ზე 
მეტ ადა მი ანს (მეზობელ ქვეყ ნებ ზე არა ფე რი რომ არ ვთქვათ). ამ დო
ნე ზე რთუ ლია გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ზე გავ ლე ნა, მაგ რამ 
წარ მა ტე ბის შემ თხ ვე ვა ში მას შ ტა ბუ რი შე დე გი გარ და უ ვა ლი ა. სხვა დას
ხ ვა კო მი ტე ტე ბის, დო ნე ე ბი სა და სტრუქ ტუ რე ბის ლა ბი რინ თებ ში გზის 
გაკ ვ ლე ვა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა. თუმ ცა არა ნაკ ლებ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი პო ლი
ტი კუ რი კონ ტექ ს ტი სა და სხვა დას ხ ვა ინ ტე რეს თა ჯგუ ფის შე სა ხებ ინ
ფორ მა ცი ის მო პო ვე ბაა. 
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შე სა ვა ლი
მი ზა ნი – ევ რო კავ ში რის გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ზე გავ ლე ნის მო პო ვე ბა

სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის მი ერ გა დაწყე ტი ლე ბის მიმ ღები პი რე ბი სათ
ვის ხმის მიწ ვ დე ნა საკ მა რი სი არ არის. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია სა კითხი სა და 
აუდი ტო რი ის ცოდ ნა, ისე ვე, რო გორც სა ჭი რო დრო სა და სა ჭი რო ფორ მით 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში მო ნა წი ლე სხვა მო თა მა შე ებ თან 
ურ თი ერ თო ბა. მო ცე მუ ლი პუბ ლი კა ცია შექ მ ნი ლია ღია სა ზო გა დო ე ბის 
პო ლი ტი კის ასო ცი ა ცი ის წევ რი ანა ლი ტი კუ რი ცენ ტ რე ბი სა და ანა ლი
ტი კო სე ბის მი ერ. მის ავ ტო რებს ევ რო კავ შირ ში პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბის 
სფე რო ში უდი დე სი გა მოც დი ლე ბა გა აჩ ნი ათ. პუბ ლი კა ცია გა მიზ ნუ ლია 
ანა ლი ტი კურ ცენ ტ რე ბის და პო ლი ტი კის სა კითხებ ზე მო მუ შა ვე არა სამ
თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სათ ვის. აგ რეთ ვე სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის 
აქ ტი ვის ტე ბი სათ ვის, რომ ლე ბიც მხარს უჭე რენ ღი ა, დე მოკ რა ტი უ ლი სა
ზო გა დო ე ბის ღი რე ბუ ლე ბებს. სა ზო გა დო ე ბი სა, სა დაც და ცუ ლია ადა მი
ა ნის ძი რი თა დი უფ ლე ბე ბი, თა ვი სუ ფა ლი გა და ად გი ლე ბის, გა მო ხატ ვის, 
რწმე ნის და აზ რ თა პლუ რა ლიზ მის უფ ლე ბა. 

ად ვო კა ტი რე ბა სა ჯა რო პო ლი ტი კის შე დე გებ ზე გავ ლე ნის მო პო ვე ბა ა. 
ბევრ სხვა სა კითხ თან ერ თად იგი მო ი ცავს ბი უ ჯე ტ ის გა ნა წი ლე ბას, 
თა ვი სუ ფა ლ გა და ად გი ლე ბას, ვაჭ რო ბას და უცხო ქვე ყა ნა ში მუ შა ო ბის 
უფ ლე ბას. წი ნამ დე ბა რე პუბ ლი კა ცია ამ სფე როს შე სა ვა ლი ა. იგი 2012 
წლის იან ვარ ში შე იქ მ ნა, მა შინ რო დე საც ევ რო კავ ში რის წევ რი ქვეყ ნე
ბი ფის კა ლურ ხელ შეკ რუ ლე ბის თა ო ბა ზე მსჯე ლობ დ ნენ. აღ ნიშ ნუ ლი 
ხელ შეკ რუ ლე ბა ეკო ნო მი კა სა და სა ვა ლუ ტო კავ შირ ში სტა ბი ლუ რო ბას, 
კო ორ დი ნი რე ბა სა და მმარ თ ვე ლო ბის სა კითხებს შე ე ხე ბა და ხე ლის
მომ წერთ ავალ დე ბუ ლებს უზ რუნ ველ ყონ სა ბი უ ჯე ტო ბა ლან სი. 

ნა თე ლი ა, რომ ევ რო კავ შირ ში გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის ბი უ როკ
რა ტი უ ლი სის ტე მა ა. რო გორც ამ პუბ ლი კა ცი ის პირ ვე ლი თა ვი დან შე
იტყობთ, ევ რო კავ შირ ში გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცე დუ რამ, 
გა ერ თი ა ნე ბის და არ სე ბი დან დღემ დე, დი დი ცვლი ლე ბა გა ნი ცა და და 
სა ვა რა უ დოდ მო მა ვალ შიც შე იც ვ ლე ბა. 

მას შემ დეგ რაც გა ეც ნო ბით ევ რო კავ ში რის ინ ს ტი ტუ ტე ბი სა და გა დაწყ ვე
ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცესს, სა ჭი როა შე იტყოთ იმის შე სა ხებ, თუ რო გორ 
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ევროპისადმი მართებული მიდგომა
ადვოკატირების  გზამკვლევი სამოქალაქო  საზოგადოებისათვის: ევროკავშირის მიერ პოლიტიკური 
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესის გაცნობიერება და მასზე გავლენის მოპოვება

მი ი ღე ბა გა დაწყ ვე ტი ლე ბა სა ჯა რო პო ლი ტი კის კონ კ რე ტულ სფე რო ებ ში. 
პუბ ლი კა ცი ის მე ო რე ნა წილ ში ყუ რადღე ბა გა მახ ვი ლე ბუ ლია გა მოწ ვე ვებ
ზე, რო მე ლიც იმ სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ი ე ბის წი ნა შე 
დგას, რომ ლე ბიც ცდი ლო ბენ გავ ლე ნა მო ახ დი ნონ გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი
ღე ბის პრო ცეს ზე ორ სფე რო ში: ა) ევ რო კავ ში რის დე მოკ რა ტი ი სა და ადა
მი ა ნის უფ ლე ბე ბის მხარ და ჭე რის ფი ნან სუ რი ინ ს ტ რუ მენ ტის შე მუ შა ვე ბა 
და ბ) მიგ რა ცია და სა ვი ზო პო ლი ტი კა.

პუბ ლი კა ცი ის მე ო რე თა ვის პირ ვე ლი ნა წი ლი აღ წერს ევ რო პუ ლი გამ
ჭ ვირ ვა ლო ბის რე ესტრს, რო მე ლიც თავს უყ რის ინ ფორ მა ცი ას იმ ინ
ტე რესთა  ჯ გუ ფე ბის შე სა ხებ, რომ ლე ბიც ახორ ცი ე ლე ბენ ლო ბი რე ბას 
ევ რო კავ ში რის დო ნე ზე. ევ რო პუ ლი გამ ჭ ვირ ვა ლო ბის რე ეს ტ რი აერ თი
ა ნებს ინ ფორ მა ცი ას აღ ნიშ ნუ ლი ჯგუ ფე ბის და ფი ნან სე ბის წყა რო ე ბის 
და ლო ბი რე ბის საქ მი ა ნო ბის თა ო ბა ზე. სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბი ვალ დე ბულ ნი არი ან აღ ნიშ ნულ რე ეს ტ რ ში და რე გის ტ
რიდ ნენ. სა ჭი როა მათ წარ მო ად გი ნონ ინ ფორ მა ცი ა, თუ ვინ არი ან, ვის 
წარ მო ად გე ნენ ისი ნი და სა ი დან იღე ბენ რე სურ სებს ლო ბი რე ბის გან სა
ხორ ცი ე ლებ ლად. ეს ყო ვე ლი ვე აუცი ლე ბე ლია ღია სა ზო გა დო ე ბი სათ
ვის, სა დაც სა ჯა რო პო ლი ტი კის გან ხორ ცი ე ლე ბა ხდე ბა გამ ჭ ვირ ვა ლე 
და პა სუ ხის მ გებ ლი ა ნი მე თო დე ბით.   

ევ რო კავ შირ ში გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ზე გავ ლე ნის მო პო
ვე ბა სო ლი და რო ბას მო ითხოვს და მხო ლოდ ერ თი ადა მი ა ნის ძა ლის ხ
მე ვით არ მი იღ წე ვა. ევ რო კავ ში რის წევრ ქვეყ ნებ ში, ევ რო კო მი სი ა ში, 
ევ რო კავ ში რის საბ ჭო სა და ევ რო პარ ლა მენ ტ ში უამ რა ვი ინ ტე რეს ჯ
გუ ფე ბი მუ შა ო ბენ ( ბიზ ნეს ლო ბის ტე ბი, სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის 
პლატ ფორ მე ბი და ა. შ.) და ხში რად კონ კუ რენ ტე ბის შეს წავ ლა ისე თი ვე 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რო გო რიც პარ ტ ნი ო რე ბის მო ძი ე ბა.

ევ რო კავ ში რის პო ლი ტი კა მრა ვალ წახ ნა გო ვა ნი და არაპ როგ ნო ზი რე ბა
დი ა. ასე რომ, მწვერ ვა ლის დაპყ რო ბის მზა რე ცეპ ტი არ არ სე ბობს. თუმ ცა 
ვი მე დოვ ნებთ, რომ მო ცე მუ ლი პუბ ლი კა ცია ევ რო კავ ში რი სა კენ მი მა ვალ 
გზაზე სიარულს არა ხელ საყ რელ პი რო ბებ შიც კი გა გი ად ვი ლებთ. 
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ნა წი ლი პირ ვე ლი

სა ჯა რო პო ლი ტი კის 
შე მუ შა ვე ბა 
ევ რო კავ შირ ში
ვე რა რი ჰაჩ კო ვა და ტე რე ზა ჰო რე შო ვა

ევ რო კავ ში რში სა ჯა რო პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბის პრო ცეს ზე გავ ლე
ნის მო სა პო ვებ ლად, აუცი ლე ბე ლია იმის ცოდ ნა, თუ რო გორ მუ შა ო ბს 
ევ რო კავ ში რის ინ ს ტი ტუ ტე ბი და რო გო რია მა თი რო ლი გა დაწყ ვე ტი
ლე ბე ბის მი ღე ბისას. პუბ ლი კა ცი ის ამ ნა წილ ში განხილულია ევ რო კავ
ში რის სა კა ნონ მ დებ ლო პრო ცე დუ რე ბი, მი სი ინ ს ტი ტუ ტე ბი, სა ჯა რო 
პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბის პრო ცე სე ბი და თა ვად გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მიმ
ღე ბ ნი. აღწერილია აგრეთვე ად ვო კა ტი რე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის შე საძ
ლებ ლო ბე ბი და შე საძ ლო შე დე გე ბი. 
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ევროპისადმი მართებული მიდგომა
ადვოკატირების  გზამკვლევი სამოქალაქო  საზოგადოებისათვის: ევროკავშირის მიერ პოლიტიკური 
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესის გაცნობიერება და მასზე გავლენის მოპოვება

სტან დარ ტუ ლი სა კა ნონ მ დებ ლო 

პრო ცე დუ რა

ლი სა ბო ნის ხელ შეკ რუ ლე ბის ძა ლა ში შეს ვ ლის შემ დეგ სტან დარ ტუ
ლი სა კა ნონ მ დებ ლო პრო ცე დუ რა ევ რო კავ შირ ში კა ნონ შე მოქ მე დე ბის 
ძი რი თად მე თო დად იქ ცა. იგი გა მო ი ყე ნე ბა სა ჯა რო პო ლი ტი კის 83 
სფე რო ში1. აღ ნიშ ნუ ლი პრო ცე დუ რის თა ნახ მად, ევ რო კო მი სია გა რე 
აქ ტო რებ თან და ში და (ევროკომისიის სხვა დას ხ ვა დი რექ ტო რა ტ თან) 
კონ სულ ტა ცი ის შემ დეგ წარ მო ად გენს ევ რო კო მი სი ის კო ლე გი ის მი ერ 
მომ ზა დე ბულ კა ნონ პ რო ექტს, რო მე ლიც ასე ვე იბეჭ დე ბა ევ რო კავ ში
რის ოფი ცი ა ლურ ჟურ ნალ ში. სტან დარ ტულ სა კა ნონ მ დებ ლო პრო ცე
დუ რა ში ევ რო კო მი სი ას მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი რო ლი აკის რი ა, რად გა ნაც ის 
პრო ცე სის ყვე ლა ეტაპ ზეა ჩარ თუ ლი. ევ რო კო მი სი ას უფ ლე ბა აქვს, მე
ო რე წა კითხ ვამ დე (დეტალური ინ ფორ მა ცია მე ო რე წა კითხის შე სა ხებ 
იხი ლეთ ქვე მოთ) ნე ბის მი ერ დროს შე ი ტა ნოს ცვლი ლე ბა ან უკან გა მო
ითხო ვოს კა ნონ პ რო ექ ტი. 

კა ნონ პ რო ექ ტი გა და ეგ ზავ ნე ბა ევ რო პარ ლა მენტს, ევ რო კავ ში რის საბ
ჭოს, წევ რი ქვეყ ნე ბის პარ ლა მენ ტებს, სა ჭი რო ე ბის შემ თხ ვე ვა ში რე გი
ონ თა კო მი ტეტს და ევ რო პის ეკო ნო მი კურ და სო ცი ა ლურ კო მი ტეტს. 
რე გი ონ თა კო მი ტეტს და ევ რო პის ეკო ნო მი კურ და სო ცი ა ლურ კო მი
ტეტს უფ ლე ბა აქვთ წარ მო ად გი ნონ თა ვი ან თი აზ რი კა ნონ პ რო ექ ტ
თან და კავ ში რე ბით, თუმ ცა მათ აზრს სა ვალ დე ბუ ლო ძა ლა არ გა აჩ ნი ა. 
რე გი ონ თა კო მი ტეტ სა და ევ რო პის ეკო ნო მი კურ და სო ცი ა ლურ კო მი
ტეტ ში ლო ბი რე ბა შე საძ ლოა და მა ტე ბი თი საქ მი ა ნო ბა იყოს, ლო ბი რე
ბის ერ თი ან სტრა ტე გი ა ში. გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი ა, რომ ამ ორ ინ ს ტი
ტუტს არ გა აჩ ნია საკ მა რი სი ძა ლა უფ ლე ბა გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის 
პრო ცეს ში და არ უნ და გახ დეს ლო ბის ტუ რი საქ მი ა ნო ბის გან ხორ ცი ე

1 სრული სია იხ.: http://ec.europa.eu/codecision/docs/legal_bases_en.pdf
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ნა წი ლი პირ ვე ლი: სა ჯა რო პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბა  ევ რო კავ შირ ში
სტან დარ ტუ ლი სა კა ნონ მ დებ ლო პრო ცე დუ რა

ლე ბის უმ თავ რე სი სა მიზ ნე . თუმ ცა მათ ევ რო კო მი სი ა ზე ზეგავლენის 
მოხ დე ნა შე უძ ლი ათ. 

პირ ვე ლი წა კითხის მე რე, მომ ხ ს ნე ბე ლი წარ მო ად გენს ევ რო პარ ლა მენ
ტის პო ზი ცი ას კა ნონ პ რო ექ ტის შე სა ხებ. პო ზი ცია შე ჯე რე ბუ ლია ევ
რო პარ ლა მენ ტის შე სა ბა მის კო მი ტეტ ში, მის ირ გ ვ ლივ იმარ თე ბა დე ბა
ტე ბი პლე ნა რულ სხდო მა ზე და ეყ რე ბა კენ ჭი უბ რა ლო უმ რავ ლე სო ბით. 
არ არ სე ბობს რა ი მე კონ კ რე ტუ ლი ვა და, რო მელ შიც ევ რო პარ ლა მენ ტი 
ვალ დე ბუ ლი იქ ნე ბა წარ მო ად გი ნოს სა კუ თა რი პო ზი ცია (როგორც წე
სი, პო ზი ცი ის მომ ზა დე ბას ევ რო პარ ლა მენ ტი  1315 თვეს ან უფ რო მეტ 
დრო საც ან დო მებს). აღ ნიშ ნუ ლი ვა და სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა გან ხორ ცი
ელ დეს გრძელ ვა დი ა ნი ლო ბის ტუ რი საქ მი ა ნო ბა. ევ რო პარ ლა მენ ტის 
მი ერ წარ მოდ გე ნი ლი პო ზი ცი ის სა ფუძ ველ ზე, ევ რო კო მი სი ას შე უძ ლია 
შე ი ტა ნოს ცვლი ლე ბე ბი მის მი ერ წარ მოდ გე ნილ კა ნონ პ რო ექ ტ ში. 

ევ რო პარ ლა მენ ტ ში პირ ვე ლი წა კითხ ვის პა რა ლე ლუ რად, იგი ვე პრო
ცე სი იწყე ბა ევ რო კავ ში რის მი ნის ტ რ თა საბ ჭო შიც (საბჭო). გა სათ ვა
ლის წი ნე ბე ლი ა, რომ საბ ჭოს მი ერ პო ზი ცი ის მი ღე ბა ხდე ბა, მხო ლოდ 
ევ რო პარ ლა მენ ტის მი ერ სა კუ თა რი პო ზი ცი ის წარ მოდ გე ნა შემ დეგ. 
ევ რო კო მი სი ის მი ერ წარ მოდ გე ნილ კა ნონ პ რო ექ ტ ზე საბ ჭო სა კუ თარ 
პო ზი ცი ას მხო ლოდ ევ რო პარ ლა მენ ტ ში პირ ვე ლი წა კითხ ვის მე რე წარ
მო ად გენს. 

ამის შემ დ გომ მოვ ლე ნე ბი სა მი შე საძ ლო სცე ნა რით ვი თარ დე ბა: 

• საბ ჭო თან ხ მ დე ბა ევ რო კო მი სი ის მი ერ წარ მოდ გე ნილ კა ნონ პ რო
ექტს, რო მელ შიც ევ რო პარ ლა მენტს ცვლი ლე ბე ბი არ შე უ ტა ნია და 
იღებს მას; 

• საბ ჭო მხარს უჭერს ევ რო პარ ლა მენ ტის მი ერ კა ნონ პ რო ექ ტ ში შე ტა
ნილ ცვლი ლე ბებს, რო მე ლიც გა ით ვა ლის წი ნა ევ რო კო მი სი ამ და იღებს 
კა ნონ პ რო ექტს;
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ევროპისადმი მართებული მიდგომა
ადვოკატირების  გზამკვლევი სამოქალაქო  საზოგადოებისათვის: ევროკავშირის მიერ პოლიტიკური 
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესის გაცნობიერება და მასზე გავლენის მოპოვება

• სხვა და ნარ ჩენ შემ თხ ვე ვებ ში საბ ჭო იღებს ერ თი ან პო ზი ცი ას.  

მას შემ დეგ, რაც ევ რო პარ ლა მენ ტი ცვლი ლე ბებს შე ი ტანს ევ რო კო
მი სი ის მი ერ წარ მოდ გე ნილ კა ნონ პ რო ექ ტ ში და ევ რო კო მი სია გა ით
ვა ლის წი ნებს აღ ნიშ ნულ ცვლი ლე ბებს, კა ნონ პ რო ექ ტის და სამ ტ კი
ცებ ლად საბ ჭოს სჭირ დე ბა ხმა თა კვა ლი ფი ცი უ რი უმ რავ ლე სო ბა. იმ 
შემ თხ ვე ვა ში, თუ ევ რო კო მი სია არ და ე თან ხ მე ბა ცვლი ლე ბებს, საბ ჭო
ში კა ნონ პ რო ექ ტის მი სა ღე ბად სა ჭი როა ყვე ლას თან ხ მო ბა. 

საბ ჭოს მი ერ მი ღე ბუ ლი ერ თი ა ნი პო ზი ცია მომ ზა დე ბუ ლია ევ რო კავ
შირ ში მუდ მი ვი წარ მო მად გენ ლო ბა თა კო მი ტე ტის (COREPER) სა მუ შაო 
ჯგუ ფის მი ერ. ევ რო კავ შირ ში მუდ მი ვ წარ მო მად გენ ლო ბა თა კო მი ტე ტი 
შედ გე ბა ბრი უ სელ ში ევ რო კავ ში რის წევ რი ქვეყ ნე ბის მუდ მი ვ წარ მო
მად გენ ლო ბა თა მე თა უ რე ბის ან მა თი მო ად გი ლე ე ბის მი ერ. ევ რო კავ
შირ ში მუდ მი ვ წარ მო მად გენ ლო ბა თა კო მი ტე ტის მი ერ მომ ზა დე ბულ 
ერ თი ან პო ზი ცი ას ფორ მა ლუ რად ამ ტ კი ცებს საბ ჭო.  

ევ რო კავ ში რის ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბის შე სა ხებ ხელ შეკ რუ ლე ბა ში2 არ არის 
და წე სე ბუ ლი არა ვი თა რი შეზღუდ ვა საბ ჭოს მი ერ ზო გა დი პო ზი ცი ის 
მი ღე ბის ვა დებ თან და კავ ში რე ბით. თუმ ცა რო გორც წე სი, მას სჭირ
დე ბა 2431 თვე. ევ რო პა ლა მენტს პლე ნა რულ სხდო მა ზე მი ე წო დე
ბა ინ ფორ მა ცია ზო გა დი პო ზი ცი ის მი ღე ბის შე სა ხებ. ამის შემ დ გო მი 
პრო ცე დუ რე ბი გა წე რი ლია ევ რო კავ ში რის ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბის შე სა ხებ 
ხელ შეკ რუ ლე ბა ში. იგი ამოქ მედ დე ბა მას შემ დეგ, რაც ევ რო პარ ლა მენ
ტი ოფი ცი ა ლუ რად გა მო აცხა დებს ინ ფორ მა ცი ას ერ თი ა ნი პო ზი ცი ის 
მი ღე ბის შე სა ხებ. ამის პა რა ლე ლუ რად ევ რო კო მი სია გა მოს ცემს და ევ
რო პარ ლა მენტს უგ ზავ ნის კო მუ ნი კა ცი ას, იმის შე სა ხებ, უჭერს თუ არა 
იგი მხარს საბ ჭოს მი ერ წარ მოდ გე ნილ ერ თი ან პო ზი ცი ას.  

ევ რო კავ ში რის კა ნონ პ რო ექ ტე ბის და ახ ლო ე ბით 70% პირ ვე ლი წა კითხ
ვით მი ი ღე ბა. მე ო რე წა კითხ ვა ევ რო პარ ლა მენ ტ ში უნ და გა ი მარ თოს 

2  ევროპული თანამეგობრობის დამფუძნებელი ხელშეკრულების ერთიანი ვერსია, 
რომელიც ემყარება ევროკავშირის ყველა ხელშეკრულებას დღემდე.
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3+1 თვის ვა და ში3. ასე რომ, ეფექ ტუ რი ლო ბი რე ბის გან სა ხორ ცი ე ლებ
ლად მო ცე მუ ლი ვა დე ბი შეზღუ დუ ლი ა. მე ო რე წა კითხ ვი სას კა ნონ პ რო
ექ ტის მი ღე ბის პრო ცე დუ რა პირ ვე ლი წა კითხ ვის მსგავ სია (მზადდება 
კო მი ტე ტებ ში, მი ი ღე ბა პლე ნა რულ სხდო მა ზე), თუმ ცა არ სე ბობს ზო
გი ერ თი გან ს ხ ვა ვე ბაც.

რო გორც წე სი, ცვლი ლე ბე ბი უნ და მო ი ცავ დეს:

• პირ ვე ლი წა კითხ ვით მი ღე ბულ იმ ცვლი ლე ბებს, რომ ლე ბიც საბ ჭომ 
უარ ყო; ან

• ეხე ბო დეს ზო გა დი პო ზი ცი ის ნა წილს, რო მე ლიც არ იყო შე სუ ლი კო
მი სი ის პირ ვე ლად კა ნონ პ რო ექ ტ ში, ან რო მე ლიც არ სე ბი თად გან ს ხ ვავ
დე ბა კო მი სი ის პირ ვე ლა დი წი ნა და დე ბი სა გან; ან

• თან ხ ვედ რა ში იყოს კა ნონ შე მოქ მე დე ბით პრო ცეს ში მო ნა წი ლე სხვა 
ინ ს ტი ტუ ტე ბის პო ზი ცი ას თან.

ევ რო პარ ლა მენ ტის კო მი ტეტ ში მი ღე ბუ ლი ცვლი ლე ბე ბი წარ მო ად გენს 
„რეკომენდაციას მე ო რე წა კითხ ვი სათ ვის”, რო მელ საც, რო გორც წე სი, ევ
რო პარ ლა მენ ტ ში წარ მო ად გენს იგი ვე მომ ხ სე ნე ბე ლი, რო მე ლიც იყო და
ნიშ ნუ ლი პირ ვე ლი მოს მე ნი სას. შე თა ვა ზე ბულ ცვლი ლე ბებს კენ ჭი ეყ რე ბა 
ევ რო პარ ლა მენ ტის შე სა ბა მის კო მი ტეტ ში და გა დაწყ ვე ტი ლე ბა მი ი ღე ბა 
ხმა თა უბ რა ლო უმ რავ ლე სო ბით. ხო ლო პლე ნა რულ სხდო მა ზე ცვლი ლე
ბე ბის მი სა ღე ბად სა ჭი როა ხმა თა აბ სო ლუ ტუ რი უმ რავ ლე სო ბა. 

თუ კი ევ რო პარ ლა მენ ტი მი ი ღებს საბ ჭოს ერ თი ან პო ზი ცი ას, მაგ რამ 
ვერ შე ი ტანს კა ნონ პ რო ექ ტ ში ცვლი ლე ბე ბს, იმის გა მო რომ ვერ მო აგ
რო ვებს ხმე ბის აბ სო ლუ ტუ რ უმ რავ ლე სო ბას ან ვერ მი ი ღებს გა დაწყ ვე

3  საბჭოს პოზიციის პირველი წაკითხვით მიღებიდან იწყება მეორე წაკითხვისათვის 
დადგენილი სამთვიანი ვადის ათვლა. ევროპარლამენტისა თუ ევროკავშირის 
ინიციატივით, ეს პერიოდი შეიძლება გაიზარდოს ერთი თვით. კენჭისყრა პლენარულ 
სხდომაზე უნდა შედგეს არა უგვიანეს მეოთხე თვის დასასრულისა.

ნა წი ლი პირ ვე ლი: სა ჯა რო პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბა  ევ რო კავ შირ ში
სტან დარ ტუ ლი სა კა ნონ მ დებ ლო პრო ცე დუ რა
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ევროპისადმი მართებული მიდგომა
ადვოკატირების  გზამკვლევი სამოქალაქო  საზოგადოებისათვის: ევროკავშირის მიერ პოლიტიკური 
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესის გაცნობიერება და მასზე გავლენის მოპოვება

ტი ლე ბას კა ნო ნით გა წე რილ ვა დებ ში, ევ რო პარ ლა მენ ტის პრე ზი დენ ტი 
მი ღე ბუ ლად აცხა დებს ერ თი ან პო ზი ცი ას და კა ნონ პ რო ექ ტი ერ თი ა ნი 
პო ზი ცი ის შე სა ბა მი სად მი ღე ბუ ლად ით ვ ლე ბა. იგი ვე ეხე ბა შემ თხ ვე
ვას, რო დე საც გა ი მარ თე ბა სამ მ ხ რი ვი შეხ ვერ და4 ევ რო პარ ლა მენ ტ ში 
კა ნონ პ რო ექ ტის პირ ვე ლი წა კითხ ვის შემ დეგ საბ ჭოს მი ერ ერ თი ა ნი 
პო ზი ცი ის მი ღე ბამ დე. მსგავს შე თან ხ მე ბას ეწო დე ბა „ერთიან პო ზი ცი
ა ზე მო ლა პა რა კე ბა” ან „ადრეული მე ო რე წა კითხ ვა”. 

საბ ჭოს ზო გა დი პო ზი ცი ის უარ ყო ფას ევ რო პარ ლა მენ ტ ში ხმე ბის აბ
სო ლუ ტურ უმ რავ ლე სო ბა სჭირ დე ბა, რის შე დე გა დაც კა ნონ პ რო ექ ტი 
არ არის მი ღე ბუ ლი. 

ევ რო პარ ლა მენტს შე უძ ლი ა, წა მო ა ყე ნოს საბ ჭოს ზო გად პო ზი ცი ა
ში ცვლი ლე ბე ბის შე ტა ნის სა კითხი. კა ნონ პ რო ექ ტის ტექ ს ტ ში ხმე ბის 
აბ სო ლუ ტუ რი უმ რავ ლე სო ბით ცვლი ლე ბე ბის შე ტა ნის შემ დეგ იგი ეგ
ზავ ნე ბა საბ ჭო სა და ევ რო კო მი სი ას. ასეთ შემ თხ ვე ვა ში ხელ შეკ რუ ლე ბა 
ევ რო კავ ში რის ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბის შე სა ხებ ევ რო კო მი სი ი სა გან ითხოვს 
მო ამ ზა დოს სა კუ თა რი პო ზი ცია ევ რო პარ ლა მენ ტის მი ერ კა ნონ პ რო
ექ ტ ში შე ტა ნილ ცვლი ლე ბებ თან და კავ ში რე ბით. ევ რო კო მი სი ის მი ერ 
მომ ზა დე ბუ ლი პო ზი ცია ევ რო პარ ლა მენ ტის მი ერ შე ტა ნილ ცვლი ლე
ბებ თან და კავ ში რე ბით გა ნა პი რო ბებს საბ ჭო ში კენ ჭის ყ რის სა ხე ო ბას: 
თუ კი ევ რო კო მი სია გა მოთ ქ ვამს უარ ყო ფით მო საზ რე ბას თუნ დაც ერთ 
ცვლი ლე ბას თან და კავ ში რე ბით, საბ ჭოს მო უ წევს გა დაწყ ვე ტი ლე ბის 
ერ თხ მად მი ღე ბა ევ რო პარ ლა მენ ტის ზო გად პო ზი ცი ის შე სა ხებ.

ევ რო პარ ლა მენ ტის მი ერ შე ტა ნი ლი ცვლი ლე ბე ბის მი ღე ბის შემ დეგ 
საბ ჭო ში მე ო რე წა კითხ ვი სათ ვის დად გე ნილ ვა დებ ზეც იგი ვე შეზღუდ
ვაა და წე სე ბუ ლი (3+1 თვე). ევ რო პარ ლა მენ ტის მი ერ წარ მოდ გე ნი ლი 
ცვლი ლე ბე ბი უნ და დამ ტ კიც დეს ხმე ბის კვა ლი ფი ცი უ რი უმ რავ ლე სო
ბით ან ერ თხ მად იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ კო მი სია გა მოთ ქ ვამს უარ ყო ფით 
მო საზ რე ბას. 

4  შეხვედრამოლაპარაკებები („ტრიალოგი”) საბჭოს, კომისიისა და ევროპარლამენტის 
წარმომადგენლებს შორის.
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იმ შემ თხ ვე ვა ში თუ საბ ჭო თა ნახ მა ა, მი ი ღოს ევ რო პარ ლა მენ ტის მი ერ 
შე ტა ნი ლი ყვე ლა ცვლი ლე ბა, აქ ტი მი ღე ბუ ლად ჩა ით ვ ლე ბა.

თუ კი საბ ჭო არ მო ი წო ნებს ზო გად პო ზი ცი ა ში შე ტა ნილ ცვლი ლე ბებს, 
მი სი პრე ზი დენ ტი, ევ რო პარ ლა მენ ტის პრე ზი დენ ტ თან შე თან ხ მე ბით, 
6 კვი რის გან მავ ლო ბა ში (რასაც შე იძ ლე ბა და ე მა ტოს კი დევ 2 კვი რა) 
მო იწ ვევს ე. წ. შე რი გე ბის კო მი ტეტს. შე რი გე ბის კო მი ტე ტი შედ გე ბა 
წევ რი ქვეყ ნე ბის 27 წარ მო მად გენ ლი სა გან (როგორც წე სი, ევ რო კავ
შირ ში მუდ მი ვი წარ მო მად გენ ლე ბის კო მი ტე ტის 1ლი დო ნე – მი სი ა
თა ხელ მ ძღ ვა ნე ლე ბის მო ად გი ლე ე ბი) და ევ რო პარ ლა მენ ტის წევ რ თა 
იგი ვე რა ო დე ნო ბი სა გან. დრო საბ ჭო ში მე ო რე წა კითხ ვი დან შე რი გე ბის 
კო მი ტე ტის მოწ ვე ვამ დე გა მო ი ყე ნე ბა შეხ ვედ რის მო სამ ზა დებ ლად და 
იმარ თე ბა არა ო ფი ცი ა ლუ რი შეხ ვედ რე ბი ამ სამ ინ ს ტი ტუტს შო რის.

არა ო ფი ცი ა ლუ რი სამ მ ხ რი ვი მო ლა პა რა კე ბე ბი აერ თი ა ნებს პირ თა 
მცი რე რიცხო ვან ჯგუ ფებს თი თო ე უ ლი ინ ს ტი ტუ ტი დან, ევ რო კო მი სი
ის წარ მო მან დ გე ნელ თა თა ნა მო ნა წი ლე ო ბით. თი თო ე უ ლი ჯგუ ფი ან გა
რიშს აბა რებს სა კუ თარ დე ლე გა ცი ას შე რი გე ბის კო მი ტე ტის ფარ გ ლებ
ში. შე რი გე ბის კო მი ტე ტი შე ი მუ შა ვებს ერ თობ ლივ ტექსტს, რო მელ საც 
ან ამ ტ კი ცებენ საბ ჭო სა და ევ რო პარ ლა მენ ტის დე ლე გა ცი ე ბი, რის 
შე დე გა დაც მო ცე მუ ლი კა ნონ მ დებ ლო ბა მი ღე ბუ ლად ით ვ ლე ბა, ან არ 
და ამ ტ კი ცე ბენ დე ლე გა ცი ე ბი, რის შე დე გა დაც სა კა ნონ მ დებ ლო პრო
ცე დუ რა დას რულ დე ბა კონ კ რე ტუ ლი შე დე გის გა რე შე. კი დევ ერ თი, 
შესაძლებელი ვა რი ან ტია, რომ შე რი გე ბის კო მი ტე ტი არ და ე თან ხ მე ბა 
ერ თობ ლივ ტექსტს, რი თაც სა კა ნონ მ დებ ლო პრო ცე დუ რა დას რულ დე
ბა. თუმ ცა, კა ნონ მ დებ ლო ბის მი უ ღებ ლო ბა ამ ეტაპ ზე საკ მა ოდ იშ ვი ა
თი მოვ ლე ნაა (3 შემ თხ ვე ვა 2001 წლის შემ დეგ).

იხ. სტან დარ ტუ ლი სა კა ნონ მ დებ ლო პრო ცე დუ რის დე ტა ლუ რი აღ წე რა: 
http://ec.europa.eu/codecision/stepbystep/text/index_en.htm 

იხ. სა კა ნონ მ დებ ლო წი ნა და დე ბა თა რა ტი ფი ცი რე ბის სტა ტის ტი კა: 
http://ec.europa.eu/codecision/statistics/index_en.htm 

ნა წი ლი პირ ვე ლი: სა ჯა რო პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბა  ევ რო კავ შირ ში
სტან დარ ტუ ლი სა კა ნონ მ დებ ლო პრო ცე დუ რა



16

ევროპისადმი მართებული მიდგომა
ადვოკატირების  გზამკვლევი სამოქალაქო  საზოგადოებისათვის: ევროკავშირის მიერ პოლიტიკური 
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესის გაცნობიერება და მასზე გავლენის მოპოვება

გან სა კუთ რე ბუ ლი სა კა ნონ მ დებ ლო 

პრო ცე დუ რე ბი

სა კონ სულ ტა ციო პრო ცე დუ რა

ევ რო კავ ში რის ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბის შე სა ხებ ხელ შეკ რუ ლე ბის თა ნახ
მად, სა კონ სულ ტა ციო პრო ცე დუ რა შედ გე ბა 3 ეტა პი სა გან: ევ რო
კო მი სი ას წი ნა და დე ბა შე აქვს საბ ჭო ში; საბ ჭო აწარ მო ებს კონ სულ
ტა ცი ებს ევ რო პარ ლა მენ ტ თან; საბ ჭო გა დაწყ ვე ტი ლე ბას იღებს ორი 
პრინ ცი პით: ხმე ბის კვა ლი ფი ცი უ რი უმ რავ ლე სო ბით ან, უფ რო ხში
რად, ერ თხ მად. ხმა თა რა ო დე ნო ბა და მო კი დე ბუ ლი ა თა ვად გან სა
ხილ ველ სა კითხ ზე (მაგალითად: სო ცი ა ლუ რი დაც ვა, ვი ზე ბი, თავ
შე სა ფარ თან და კავ ში რე ბუ ლი და სა ი მიგ რა ციო კა ნონ მ დებ ლო ბა, 
არა პირ და პი რი და ბეგ ვ რა, სუბ სი დი ე ბი, და საქ მე ბის პო ლი ტი კა, სა
ო ჯა ხო სა მარ თა ლი სხვა დას ხ ვა ურ თი ერ თ და კავ ში რე ბუ ლი სა კითხე
ბი). 

სა კონ სულ ტა ციო პრო ცე დუ რის დროს საბ ჭოს ვალ დე ბუ ლე ბაა, კონ
სულ ტა ცი ე ბი გა მარ თოს ევ რო პარ ლა მენ ტ თან. ევ რო პარ ლა მენტს 
აქვს უფ ლე ბა, და ამ ტ კი ცოს ან უარ ყოს წარ მოდ გე ნი ლი კა ნონ პ რო
ექ ტი; მო ითხო ვოს ცვლი ლე ბე ბის შე ტა ნა ან თა ვი შე ი კა ვოს მო საზ
რე ბის გა მოთ ქ მი სა გან. კა ნონ პ რო ექ ტის ტექ ს ტ ში ცვლი ლე ბე ბის 
შე ტა ნის შემ თხ ვე ვა ში საბ ჭო ვალ დე ბუ ლი ა, ხე ლახ ლა გა მარ თოს 
კონ სულ ტა ცი ე ბი ევ რო პარ ლა მენ ტთან. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ევ
რო პარ ლა მენ ტის მი ერ წარ მოდ გე ნილ მო საზ რე ბას სა ვალ დე ბუ ლო 
ძა ლა არ გა აჩ ნი ა, საბ ჭოს არ ააქვს უფ ლე ბა მის გა ც ნო ბამ დე მი ი ღოს 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბა. თუ კი მო ცე მუ ლი სა კითხი და უ ყოვ ნებ ლივ რე ა გი
რე ბას მო ითხოვს, ხო ლო ევ რო პარ ლა მენ ტი ვერ ახერ ხებს დად გე ნილ 
ვა დებ ში სა კუ თარ მო საზ რე ბის წარ მოდ გე ნას, საბ ჭოს უფ ლე ბა აქვს, 
და ამ ტ კი ცოს კა ნონ პ რო ექ ტი. 
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ნა წი ლი პირ ვე ლი: სა ჯა რო პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბა  ევ რო კავ შირ ში
გან სა კუთ რე ბუ ლი სა კა ნონ მ დებ ლო პრო ცე დუ რე ბი

სა ბი უ ჯე ტო პრო ცე დუ რა

ყო ველ წ ლი უ რი ბი უ ჯე ტი

ევ რო კავ ში რის ყვე ლა ინ ს ტი ტუ ტი (ევროპის ცენ ტ რა ლუ რი ბან კის 
გარ და) ით ვ ლის მო მა ვა ლი წლის სა ვა რა უ დო ხარ ჯე ბს და ინ ფორ მა
ცის ამის შე სა ხებ უგ ზავ ნის ევ რო კო მი სი ას, რო მე ლიც ამ შე ფა სე ბებს 
ერ თი ან სა ბი უ ჯე ტო პრო ექ ტ ში აერ თი ა ნებს. სა ბი უ ჯე ტო პრო ექ ტი 
ეგ ზავ ნე ბა ჯერ საბ ჭო სა და მოგ ვი ა ნე ბით ევ რო პარ ლა მენტს. საბ ჭო 
ჩა მო ა ყა ლი ბებს პო ზი ცი ას და მას უგ ზავ ნის ევ რო პარ ლა მენტს. ბი უ
ჯე ტი დამ ტ კი ცე ბუ ლად ჩა ით ვ ლე ბა სა ბი უ ჯე ტო პრო ექ ტის მი ღე ბი
დან 42 დღის ვა და ში, პარ ლა მენ ტი და ამ ტ კი ცებს მას ან სა ერ თოდ არ 
მის განიხილავს. 

სხვა შემ თხ ვე ვა ში მოწ ვე უ ლი იქ ნე ბა შე რი გე ბის კო მი ტე ტი, რა საც მოჰ
ყ ვე ბა რთუ ლი პრო ცე დუ რე ბის ჩა ტა რე ბა. თუ კი შე რი გე ბის კო მი ტე ტის 
მოწ ვე ვი დან 21 დღის გან მავ ლო ბა ში არ იქ ნა მიღ წე უ ლი შე თან ხ მე ბა, 
ევ რო კო მი სია ვალ დე ბუ ლია შე ი მუ შა ოს ახა ლი სა ბი უ ჯე ტი პრო ექ ტი, 
რო მე ლიც იმავე გზას გა ივ ლის, რაც ზე მოთაა აღ წე რი ლი. 

მრა ვალ წ ლი ა ნი ფი ნან სუ რი ჩარ ჩო

მრა ვალ წ ლი ა ნი ფი ნან სუ რი ჩარ ჩოს რა ტი ფი ცი რე ბა ხდე ბა მი ნი მუმ 5 
წლით. მას რე გუ ლა ცი ის სა ხე აქვს. ევ რო კო მი სია ამუ შა ვებს წი ნა და
დე ბას, ევ რო პარ ლა მენ ტი ხმა თა უმ რავ ლე სო ბით აძ ლევს თან ხ მო ბას, 
რის შემ დე გაც საბ ჭო ერ თხ მად იღებს დო კუ მენტს. გა სათ ვა ლის წი ნე
ბე ლი ა, რომ ევ რო საბ ჭოს უფ ლე ბა აქვს (ერთხმად მი ღე ბუ ლი გა დაწყ ვე
ტი ლე ბის სა ფუძ ველ ზე) საბ ჭოს ნე ბა დარ თოს ფი ნან სუ რი ჩარ ჩო ხმა თა 
კვა ლი ფი ცი უ რი უმ რავ ლე სო ბი თაც და ამ ტ კი ცოს. ფი ნან სუ რი ჩარ ჩოს 
რა ტი ფი კა ცი ის თ ვის სა ჭი როა ევ რო პარ ლა მენტს, საბ ჭო სა და ევ რო კო
მი სი ას შო რის თა ნამ შ რომ ლო ბა.
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ევროპისადმი მართებული მიდგომა
ადვოკატირების  გზამკვლევი სამოქალაქო  საზოგადოებისათვის: ევროკავშირის მიერ პოლიტიკური 
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესის გაცნობიერება და მასზე გავლენის მოპოვება

თან ხ მო ბის პრო ცე დუ რა

აღ ნიშ ნუ ლი პრო ცე დუ რის მი ხედ ვით, საბ ჭო სა კა ნონ მ დებ ლო გა დაწყ
ვე ტი ლე ბას იღებს მხო ლოდ ევ რო პარ ლა მენ ტის თან ხ მო ბის მი ღე ბის 
შემ დეგ. ეს პრო ცე დუ რა გა მო ი ყე ნე ბა მხო ლოდ რა მო დე ნი მე სფე რო ში, 
მათ შო რის ისე თი სა კითხე ბის გან ხილ ვი სას, რომ ლე ბიც ეხე ბა ევ რო
კავ შირ ში ახა ლი წევ რი ქვეყ ნე ბის მი ღე ბას და ევ რო პის ცენ ტ რა ლუ რი 
ბან კის ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბას. 
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ევ რო კავ ში რის ინ ს ტი ტუ ტე ბი: 

ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, რო ლე ბი 

და ად ვო კა ტი რე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბი 

ევ რო კო მი სია

ევ რო კო მი სია არის ევ რო კავ ში რის აღ მას რუ ლე ბე ლი ორ გა ნო. იგი 
შედ გე ბა ევ რო კო მის რე ბი სა გან (კოლეგია). ამ ეტაპ ზე ევ რო კავ ში რის 
თი თო ე ულ წევრ ქვე ყა ნას ჰყავს ერ თი ევ რო კო მი სა რი. კო მის რებს 
ევა ლე ბათ იმოქ მე დონ არა წევ რი ქვეყ ნე ბის არა მედ ევ რო კავ ში რის 
ინ ტე რე სე ბის შე სა ბა მი სად. უფ რო ფარ თო გა გე ბით, ევ რო კო მი სია 
არის ევ რო კავ ში რის და ახ ლო ე ბით 20 ათა სი მო ხე ლი სა გან შემ დ გა რი 
ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი აპა რა ტი, რო მელ თაც თა ვი ან თი წვლი ლი შე აქვთ 
ევ რო კავ ში რის ყო ველ დღი ურ საქ მი ა ნო ბა ში. ევ რო კო მი სია იყო ფა გე
ნე რა ლურ დი რექ ტო რა ტე ბად5. სულ უფ რო მზარ დი მნიშ ვ ნე ლო ბის 
მქო ნე დი რექ ტო რა ტი გვევ ლი ნე ბა ევ რო კო მი სი ის პრე ზი დენ ტის მარ
ჯ ვე ნა ხე ლად, რო მელ შიც ჩარ თუ ლია პრე ზი დენ ტ თან და ახ ლო ე ბუ ლი 
200მდე მა ღა ლი თა ნამ დე ბო ბის მო ხე ლე და მრჩე ვე ლი. ევ რო კო მი სია 
ას რუ ლებს პრო ცე სუ ა ლურ და სა კო ორ დი ნა ტო რო (მზარდად პო ლი ტი
კურ) როლს. ევ რო კო მი სარ თა კა ბი ნე ტე ბი წარ მო ად გენს კი დევ ერთ 
საკ ვან ძო უფ ლე ბა მო სილ სტრუქ ტუ რას ევ რო კო მი სი ის ფარ გ ლებ ში. 
თი თო ე უ ლი მათ გა ნი ექ ვ სი წევ რი სა და ერ თი „კაბინეტის ხელ მ ძღ ვა ნე
ლი სა გან” შედ გე ბა.

5 იხ. სია: http://ec.europa.eu/about/ds_en.htm

ნა წი ლი პირ ვე ლი: სა ჯა რო პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბა  ევ რო კავ შირ ში
ევ რო კავ ში რის ინ ს ტი ტუ ტე ბი: ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, რო ლე ბი 

და ად ვო კა ტი რე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბი 
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ევროპისადმი მართებული მიდგომა
ადვოკატირების  გზამკვლევი სამოქალაქო  საზოგადოებისათვის: ევროკავშირის მიერ პოლიტიკური 
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესის გაცნობიერება და მასზე გავლენის მოპოვება

უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბი

ევ რო კო მი სი ას მი ნი ჭე ბუ ლი აქვს სა კა ნონ მ დებ ლო ინი ცი ა ტი ვის უფ ლე
ბა (გარდა ერ თი ა ნი სა გა რეო და უსაფ რ თხო ე ბის პო ლი ტი კის სა კითხე
ბი სა, სხვა სტრა ტე გი ულ სფე რო ებ ში, ისე თებ ში, რო გო რე ბი ცაა მარ თ
ლ მ სა ჯუ ლე ბა და ში ნა გა ნი საქ მე ე ბი, ევ რო კავ ში რის წევრ ქვეყ ნებსაც 
აქვთ სა კა ნონ მ დებ ლო ინი ცი ა ტი ვის უფ ლე ბა; ამას თან ევ რო პის მო ქა
ლა ქე თა ინი ცი ა ტი ვა არის ახა ლი ინ ს ტ რუ მენ ტი, რო მე ლიც შე იძ ლე ბა 
გა მო ყე ნე ბულ იქ ნას სა კა ნონ მ დელ ბ ლო ინი ცი ა ტი ვის წარ სად გე ნად). 
რო გორც „ხელშეკრულებების ზე დამ ხედ ვე ლი”, ევ რო კო მი სია ასე ვე 
აკონ ტ რო ლებს იმას, თუ რამ დე ნად ას რუ ლე ბენ წევ რი ქვეყ ნე ბი ევ რო
კავ ში რის კა ნონ მ დებ ლო ბას. ევ რო კო მი სია ად გენს ევ რო კავ ში რის ბი უ
ჯე ტის პრო ექ ტებს (მრავალწლიან ფი ნან სუ რი ჩარ ჩოს და ყო ველ წ ლი უ
რი ბი უ ჯე ტი) და გან კარ გავს ბი უ ჯე ტის 97%.

ევ რო კო მი სია კუ რი რებს ევ რო კავ ში რის სა გა რეო ურ თი ერ თო ბე ბის 
სა კითხებს (მოლაპარაკებები სა ერ თა შო რი სო ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი სა და 
შე თან ხ მე ბე ბის შე სა ხებ; მო ლა პა რა კე ბე ბის წარ მო ე ბა ევ რო კავ ში რის 
გა ფარ თო ე ბას თან და კავ ში რე ბით). ამას თან იგი აყა ლი ბებს და ხელ მ
ძღ ვა ნე ლობს კო მი ტე ტებს (კომიტოლოგია), რომ ლე ბიც გა ნი ხი ლა ვენ 
ევ რო კავ ში რის ინ ს ტი ტუ ტე ბის მი ერ უკ ვე მი ღე ბუ ლი კა ნონ მ დებ ლო ბე
ბის გან ხორ ცი ე ლე ბას. ყო ველ წ ლი უ რად კო მი ტო ლო გი ის პრო ცე დუ რის 
ფარ გ ლებ ში 34 ათა სი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა მი ი ღე ბა.

ევ რო კო მი სი ის მუ შა ო ბა ში დიდ როლს თა მა შობს მი სი ტექ ნი კურ ექ ს
პერ ტი ზა. გარ კ ვე ულ წი ლად, მას შე უძ ლია ახა ლი სა კითხე ბის ინი ცი
რე ბა (მაგალითად, მომ ხ მა რე ბელ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვა, კლი მა ტუ რი 
ცვლი ლე ლე ბი და სხვა). გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცე სის სა თა
ვე ში ყოფ ნი სა და მი სი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის წყა ლო ბით, ევ რო კო მი სია 
ტრა დი ცი უ ლად წარ მო ად გენს ად ვო კა ტი რე ბი სა და ლო ბის ტუ რი საქ
მი ა ნო ბის მთა ვარ სა მიზ ნეს. ცნო ბი ლი ა, რომ ევ რო კო მი სი ას მი ღე ბუ ლი 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის და ახ ლო ე ბით 90%ს შე მუ შა ვე ბა ში გა რე აქ ტო რე
ბი ეხ მა რე ბი ან, იქ ნე ბა ეს წევ რი ქვეყ ნე ბი თუ ინ ტე რეს ჯ გუ ფე ბი.
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ად ვო კა ტი რე ბის წა მოწყე ბი სათ ვის ხელ საყ რე ლი ად გი ლე ბი

ევ რო კო მი სი ის ფარ თო უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, სა
ჭი რო ა, ად ვო კა ტი რე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა და ი გეგ მოს მო ცე მუ ლი სა
კითხის, თა ვად ად ვო კა ტი რე ბის მიზ ნი სა (კანონმდებლობის შე მუ
შა ვე ბის პრო ცეს ში ჩარ თ ვა და ა.შ.) და სა შუ ა ლე ბე ბის (ანალიტიკური 
დო კუ მენ ტი, კონ ფე რენ ცია და ა.შ.) კარგად გააზრებით. „ქვემოდან 
ზემოთ” მიდ გო მა (კომისიის მო ხე ლე ებ თან კონ ტაქ ტი), რო გორც წე სი, 
უფ რო რე ა ლის ტუ რია ხელ მი საწ ვ დო მო ბის თვალ საზ რი სით და უფ რო 
ეფექ ტუ რიც, ვიდ რე „ზემოდან ქვემოთ” მიდ გო მა (უშუალოდ კო მის რე
ბის ლო ბი რე ბა).

ევ რო კო მი სია პა სუ ხის მ გე ბე ლია სა კა ნონ დებ ლო ინი ცი ა ტი ვე ბის მომ
ზა დე ბა ზე. გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი ა, რომ რო გორც წე სი ნორ მა ტი უ ლი 
აქ ტი, პირ ვე ლი წა კითხ ვით მი ღე ბუ ლი ტექ ს ტის 80 %ს შე ი ცავს. ამის 
გამო კა ნონ პ რო ექ ტის შე მუ შა ვე ბა ზე პა სუ ხის მ გე ბელ ევ რო კო მი სი ის 
მო ხე ლე ებ თან პირ და პი რი კონ ტაქ ტის დამ ყა რე ბა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია 
კა ნონ მ დებ ლო ბის შექ მ ნის პრო ცეს ზე ზე გავ ნე ლის მო სახ დე ნად. რო
გორ წე სი კა ნონ პ რო ექ ტის შე მუ შა ვე ბა ზე პა სუ ხის მ გე ბე ლი ევ რო კო
მი სი ის მო ხე ლე ე ბი ხში რად თა ვად ეძე ბენ გა რე აქ ტო რე ბი სა გან დახ
მა რე ბას.  

კა ნონ პ რო ექ ტის მომ ზა დე ბის წი ნა ეტა პი ად ვო კა ტი რე ბის გან სა ხორ
ცი ე ლებ ლად ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა. იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ ევ რო კავ
ში რის ინ ს ტი ტუ ტე ბი შე თან ხ მ დე ბი ან წარ მოდ გე ნილ კა ნონ პ რო ექ ტ ზე, 
წარ მა ტე ბუ ლი ად ვო კა ტი რე ბის შან სე ბი მცირ დე ბა. მას შემ დეგ, რაც 
პრო ექტს და ამ ტ კი ცებს ევ რო კო მი სარ თა კო ლე გი ა, სა მო ქა ლა ქო სა
ზო გა დო ე ბის მხრი დან ად ვო კა ტი რე ბის მცდე ლო ბა მი მარ თუ ლი უნ და 
იყოს ევ რო პარ ლა მენ ტი სა და ევ რო კავ ში რის საბ ჭო სა კენ.

გარ და კა ნონ პ რო ექ ტის მომ ზა დე ბა ზე პა სუ ხის მ გე ბელ მო ხე ლე ებ თან 
კონ ტაქ ტი სა, არ სე ბობს ასე ვე ფორ მა ლუ რი სა კონ სულ ტა ციო პრო ცე
დუ რა. ლი სა ბო ნის ხელ შეკ რუ ლე ბით, რო მე ლიც ძა ლა ში 2009 წლის 1 

ნა წი ლი პირ ვე ლი: სა ჯა რო პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბა  ევ რო კავ შირ ში
ევ რო კავ ში რის ინ ს ტი ტუ ტე ბი: ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, რო ლე ბი 
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ევროპისადმი მართებული მიდგომა
ადვოკატირების  გზამკვლევი სამოქალაქო  საზოგადოებისათვის: ევროკავშირის მიერ პოლიტიკური 
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესის გაცნობიერება და მასზე გავლენის მოპოვება

დე კემ ბერს შე ვი და, გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია რომ ევ რო კო მი სი ამ უნ და 
გა მარ თოს კონ სულ ტა ცი ე ბი ფარ თო ფორ მა ტით, თუმ ცა არ არის გან
საზღ ვ რუ ლი კონ სულ ტა ცი ის გა მარ თ ვის კონ კ რე ტუ ლი წე სი. აღ სა ნიშ
ნა ვი ა, რომ ევ რო კო მი სი ამ ჯერ კი დევ ლი სა ბო ნის ხელ შეკ რუ ლე ბამ დე 
მი ი ღო „დაინტერესებულ პი რებ თან კონ სულ ტა ცი ი სა გა მარ თ ვის ზო გა
დი პრინ ცი პე ბი და მი ნი მა ლუ რი სტან დარ ტე ბი”6 და ჩა ერ თო ევ რო პუ ლი 
გამ ჭ ვირ ვა ლო ბის ინი ცი ა ტი ვა ში.

ამ ჟა მად ევ რო კო მი სია ძი რი თა დად კონ სულ ტა ცი ის სამ ფორ მას იყე
ნებს:

• ექ ს პერ ტ თა სა კონ სულ ტა ციო კო მი ტე ტე ბი სა ჯა რო პო ლი ტი კის 
სხვა დას ხ ვა სფე რო  ში: სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ებ
სა და პლატ ფორ მებს (რომლებიც რო გორც წე სი, ბრი უ სელ ში მოღ
ვა წე ო ბენ) სხვა და ინ ტე რე სე ბულ აქ ტო რებ თან ერ თად შე უძ ლი ათ, 
შე ას რუ ლონ მრჩე ველ თა /ექ ს პერ ტ თა რო ლი. ამ კო მი ტე ტებ ში ჩარ თ
ვა კა ნონ მ დებ ლო ბის შე მუ შა ვე ბის პრო ცეს ზე გავ ლე ნის მო სახ დე ნად 
ეფექ ტუ რი გზა ა. 

• მიმ დი ნა რე სტრუქ ტუ რუ ლი დი ა ლო გი სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბას
თან სა ჯა რო პო ლი ტი კის სხვა დას ხ ვა სფე რო ში: ამ დი ა ლო გის წარ მარ
თ ვა და მო კი დე ბუ ლია ცალ კეულ გე ნე რა ლურ დი რექ ტო რატ ზე. ამის 
გა მო პრაქ ტი კა ყველ გან გან ს ხ ვა ვე ბუ ლია (მაგალითად, გან ვი თა რე
ბი სა და თა ნამ შ რომ ლო ბის გე ნე რა ლუ რი დი რექ ტო რა ტი – Europa Aid 
მარ თავს ფარ თო მას შ ტა ბი ან სტრუქ ტუ რულ დი ა ლო გებს სა მო ქა ლა ქო 
სა ზო გა დო ე ბას თან ევ რო კავ ში რის სა გა რეო პო ლი ტი კის ინ ს ტ რუ მენ
ტე ბის შე სა ხებ). 

• სა კონ სულ ტა ციო პრო ცე სი – ამ შემ თხ ვე ვა ში კა ნონ პ რო ექ ტი ატ ვირ
თუ ლია შე სა ბა მი სი გე ნე რა ლუ რი დი რექ ტო რა ტის ვებ გ ვერ დ ზე და სა
მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის წევ რებს სა შუ ა ლე ბა ეძ ლე ვათ გა მოთ ქ ვან 

6 http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2002:0704:FIN:en:PDF 
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თა ვი ან თი შე ნიშ ვ ნე ბი/ კო მენ ტა რე ბი (ვებგვერდისა თუ შეხ ვედ რე ბის 
სა შუ ა ლე ბით); ად ვო კა ტი რე ბის ეს მე თო დი სა ვა რა უ დოდ, ყვე ლა ზე ნაკ
ლე ბად ეფექ ტუ რი ამ სა მი დან (იხ. ქვე მოთ).

არ სე ბობს ათასობით ექსპერტი, რომ ლე ბიც ჩარ თულ ნი არი ან ევ რო
კო მი სი ის მი ერ კა ნონ პ რო ექ ტის შე მუ შა ვე ბის პრო ცეს ში. ეს ჯგუ ფე
ბი მო ი ცავს: მრჩე ველ თა კო მი ტე ტებს (ინდუსტრია, პროფ კავ ში რე ბი, 
მომ ხ მა რებ ლე ბი, მთავ რო ბე ბი და სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ
გა ნი ზა ცი ე ბი), სა მეც ნი ე რო და სო ცი ა ლუ რი დი ა ლო გის კო მი ტე ტებს 
(სოციალური პარ ტ ნი ო რე ბი). ევ რო კო მი სი ის „მაღალი დო ნის ჯგუ ფე
ბიც” ასე ვე ით ვ ლე ბა ექ ს პერ ტ თა ჯგუ ფე ბად. კა ნონ პ რო ექ ტ ზე მუ შა ო
ბი სას ეს ჯგუ ფე ბი ძი რი თა დად უზ რუნ ველ ყო ფენ, ტექ ნი კურ ექ ს პერ
ტი ზას.

ექ ს პერ ტ თა ჯგუ ფებს დო კუ მენ ტის შე მუ შა ვე ბის პრო ცეს ში დი დი გავ
ლე ნის მოხ დე ნა შე უძ ლი ათ. ევ რო კო მი სი ის გე ნე რა ლურ დი რექ ტო
რა ტებს უფ ლე ბა აქვთ სა ჭი რო ე ბი სა მებრ ჩა მო ა ყა ლი ბონ ექ ს პერ ტ თა 
ჯგუ ფე ბი. მათ წევ რე ბად შე იძ ლე ბა და ი ნიშ ნონ სა ჯა რო უწყე ბი სა თუ 
სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი ან კერ ძო პი რე ბი. არ
სე ბობს რო გორც ფორ მა ლუ რი, ასე ვე არა ფორ მა ლუ რი ჯგუ ფი. ფორ მა
ლუ რი ჯგუ ფი იქ მ ნე ბა ევ რო კო მი სი ის გა დაწყ ვე ტი ლე ბის სა ფუძ ველ ზე. 
არა ფორ მა ლუ რი ჯგუ ფის ჩა მო ყა ლი ბე ბა კი არ ეფუძ ნე ბა რა ი მე ფორ
მა ლურ დო კუ მენტს. ზო გი ერ თი ლო ბის ტი ხში რად ცდი ლობს ად ვო კა
ტი რე ბას ახა ლი ექ ს პერ ტ თა ჯგუ ფის შე საქ მ ნე ლად, რა თა ამ გზით შეძ
ლოს კა ნონ პ რო ექ ტის მომ ზა დე ბა ზე გავ ლე ნის მოხ დე ნა. ექ ს პერ ტ თა 
ჯგუ ფე ბის უმე ტე სო ბი სა გან გან ს ხ ვა ვე ბით, სა მეც ნი ე რო კო მი ტე ტე ბის 
მო ნა წი ლე თა სა ხე ლე ბი ხელ მი საწ ვ დო მია ონ ლა ინ რე ჟიმ ში7. 

სა კონ სულ ტა ციო პრო ცე დუ რა, სტრუქ ტუ რუ ლი დი ა ლო გი, ისე ვე რო
გორც ინ ტერ ნეტ კონ სულ ტა ცი ე ბი თუ კითხ ვა რე ბი ევ რო კო მი სი ას ეხ მა

7  დეტალები იხ.: Lobbying the European Union by Committee, Briefing Paper, Corporate 
Europe Observatory, July 2007, http://archive.corporateeurope.org/lobbyingbycommittee.
html#note43 

ნა წი ლი პირ ვე ლი: სა ჯა რო პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბა  ევ რო კავ შირ ში
ევ რო კავ ში რის ინ ს ტი ტუ ტე ბი: ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, რო ლე ბი 
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ევროპისადმი მართებული მიდგომა
ადვოკატირების  გზამკვლევი სამოქალაქო  საზოგადოებისათვის: ევროკავშირის მიერ პოლიტიკური 
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესის გაცნობიერება და მასზე გავლენის მოპოვება

რე ბა უმ ტ კივ ნე უ ლო გა ხა დოს კა ნონ მ დებ ლო ბის მი ღე ბის პრო ცე სი და 
გა ზარ დოს ლე გი ტი მუ რო ბის ხა რის ხი. 

სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სათ ვის ევ რო კო მი სი ის 
ოფი ცი ა ლუ რი სა კონ სულ ტა ციო მე ქა ნიზ მე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის 
მო პო ვე ბა შე საძ ლე ბე ლია ევ რო პის გამ ჭ ვირ ვა ლო ბის რე ეს ტ რი სა და 
თა ვად ევ რო კო მი სი ის ვებ გ ვერ დებ ზე გან თავ სე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის 
სა შუ ა ლე ბით. ამას თან, კონ სულ ტა ცი ის მიმ დი ნა რე ო ბი სას შე სა ბა მი სი 
გე ნე რა ლუ რი დი რექ ტო რა ტი უზ რუნ ველ ყოფს პრო ცეს ში სა მო ქა ლა
ქო ორ გა ნი ზა ცი ა თა ქსე ლე ბის ჩარ თ ვას. ცალ კე ულ ორ გა ნი ზა ცი ებ
საც აქვთ მო ნა წი ლე ო ბის უფ ლე ბა, თუმ ცა გა მომ დი ნა რე მა თი დი დი 
რა ო დე ნო ბი დან ევ რო კო მი სია ამ ჯო ბი ნებს ქსე ლებ თან მუ შა ო ბას. აღ
სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სა კონ სულ ტა ციო პრო ცე სი ღიაა ახ ლად შექ მ ნი ლი 
ქსე ლე ბი სათ ვის, მათ უბ რა ლოდ სჭირ დე ბათ ევ რო კო მი სი ას მი მარ თონ 
პრო ცეს ში ჩარ თ ვის სურ ვი ლით. 

გან ხორ ცი ე ლე ბის ეტა პის კო მი ტე ტე ბი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის 
(კომიტოლოგია) დას კ ვ ნით ეტაპს წარ მო ად გე ნენ. ევ რო კო მი სი ას ექ ვემ
დე ბა რე ბა 3 ასე თი კო მი ტე ტი, რომ ლე ბიც შედ გე ბა ქვეყ ნე ბის წარ მო მად
გენ ლე ბი სა გან და იღებს სა ბო ლოო გა დაწყ ვე ტი ლე ბას. გა დაწყ ვე ტი ლე
ბის მი ღე ბის პრო ცე სი ამ კო მი ტე ტებ ში საკ მა ოდ რთუ ლია (მაგალითად, 
ევ რო კო მი სი ას შე უძ ლი ა, მი ი ღოს მა რე გუ ლი რე ბე ლი ზო მე ბი, რო ცა ვერც 
შე სა ბა მი სი მა რე გუ ლი რე ბე ლი კო მი ტე ტი და ვერც საბ ჭო ვერ ახერ ხებს 
ხმე ბის კვა ლი ფი ცი უ რი უმ რავ ლე სო ბით გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბას) და 
გან ს ხ ვავ დე ბა კო მი ტე ტე ბის და მი ხედ ვით. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 2006 წელს 
გან ხორ ცი ელ და ამ სის ტე მის რე ფორ მა, რის შემ დე გაც ევ რო პარ ლა მენტს 
მი ე ნი ჭა ვე ტოს უფ ლე ბა, თუმ ცა მხო ლოდ იმ შემ თხ ვე ვებ ში, რო დე საც სა
კითხი კლა სი ფი ცირ დე ბა, რო გორც „ნახევრადსაკანონმდებლო”8 და ის არ 
მო ი ცავს ბევრ მნიშ ვ ნე ლო ვან სა კითხს. კა ნონ მ დებ ლო ბის გან ხორ ცი ე ლე
ბა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი ად ვო კა ტი რე ბის სტრა ტე გი ის უპირ ვე ლე სი სა მი
ზა ნე უნ და იყოს ევ რო კო მი სია და წევ რი ქვეყ ნე ბის პარ ლა მენ ტე ბი. 

8  აღმასრულებელი ხელისუფლების ზომები იყოფა „ნახევრადსაკანონდემბლო” და stricto 
sensu [მკაცრად საკანონმდებლო] კატეგორიებად.
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რო დე საც ად ვო კა ტი რე ბა ევ რო კო მი სი ის იერარ ქი ის უფ რო მა ღალ 
დო ნე ებს ეხე ბა (დეპარტამენტების უფ რო სე ბი ან გე ნე რა ლუ რი დი
რექ ტო რა ტე ბის დი რექ ტო რე ბი, ევ რო კო მის რის კა ბი ნე ტის წევ რე ბი ან 
თა ვად ევ რო კო მის რე ბი), მი ზან შე წო ნი ლია არა კა ნონ პ რო ექ ტის რო მე
ლი მე ნა წი ლის შე მუ შა ვე ბის პრო ცეს ში ჩარ თ ვა, არა მედ უფ რო ზო გა
დი სტრა ტე გი უ ლი სა კითხი სა თუ იდე ის წა მოჭ რა. აღ ნიშ ნუ ლი მიზ ნის 
მიღ წე ვის შემ დეგ შე იძ ლე ბა წარ მოდ გე ნი ლი წი ნა და დე ბა გარ და იქ მ ნას 
ევ რო კო მი სი ის მი ერ მი ღე ბულ კონ კ რე ტულ ზო მად (კანონმდებლობა, 
და ფი ნან სე ბა). გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი ა, რომ უმაღ ლეს დო ნე ზე ად ვო
კა ტი რე ბი სას შე საძ ლო ა, სა კითხი შე ე ხე ბო დეს მო მიჯ ნა ვე სფე რო ებს, 
ამი ტომ აუცი ლე ბე ლია ად ვო კა ტი რე ბა მო ი ცავ დეს ყვე ლა შე სა ბა მის 
პირს ევ რო კო მი სი ის შე მად გენ ლო ბა ში. 

რო გორც აღი ნიშ ნა, ევ რო კო მი სი ას ასე ვე, მი ნი ჭე ბუ ლი აქვს 
„ხელშეკრულებების ზე დამ ხედ ვე ლის” მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სტა ტუ სი. ის 
ახორ ცი ე ლებს წევ რი ქვეყ ნე ბის მი ერ მო ვა ლე ო ბე ბის შეს რუ ლე ბი სა და 
ევ რო კავ ში რის კა ნო ნებ თან შე სა ბა მი სო ბის კონ ტ როლს. დარ ღ ვე ვის 
აღ მო ჩე ნის შემ თხ ვე ვა ში ევ რო კო მი სი ას შე უძ ლია მი მარ თოს სა სა მარ თ
ლოს. ევ რო კავ ში რის დო ნე ზე წარ მა ტე ბუ ლი ლო ბი რე ბა შე იძ ლე ბა უშე
დე გო გა მოდ გეს, თუ მი ღე ბუ ლი ნორ მა ტი უ ლი აქ ტი არას წო რად ან არა
სა თა ნა დოდ გან ხორ ცი ელ დე ბა ევ რო კავ ში რის წევრ ქვე ყა ნა ში. მსგავს 
შემ თხ ვე ვებ ში სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ებ მა და ნორ
მა ტი უ ლი აქ ტის სა თა ნა დოდ გან ხორ ცი ე ლე ბის სა კითხით და ინ ტე რე სე
ბულ მა მხა რე ებ მა და უ ყოვ ნებ ლივ უნ და აც ნო ბონ ევ რო კო მი სი ას.

ევ რო კო მი სი ას თან შე სა ბა მი სი კონ ტაქ ტე ბის და სამ ყა რებ ლად და პა
სუ ხის მ გე ბე ლი პი რე ბის მო სა ძი ებ ლად მი ზან შე წო ნი ლია შემ დე გი ინ ს
ტ რუ მენ ტე ბის გა მო ყე ნე ბა:

კო მი სი ის ცნო ბა რი (ძიება შე საძ ლე ბე ლია სა ხე ლის, სექ ტო რის ან სა ძი
ე ბო სიტყ ვის მი ხედ ვით):

http://ec.europa.eu/staffdir/plsql/gsys_page.display_index?plang=EN

ნა წი ლი პირ ვე ლი: სა ჯა რო პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბა  ევ რო კავ შირ ში
ევ რო კავ ში რის ინ ს ტი ტუ ტე ბი: ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, რო ლე ბი 

და ად ვო კა ტი რე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბი 



26

ევროპისადმი მართებული მიდგომა
ადვოკატირების  გზამკვლევი სამოქალაქო  საზოგადოებისათვის: ევროკავშირის მიერ პოლიტიკური 
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესის გაცნობიერება და მასზე გავლენის მოპოვება

სა კონ ტაქ ტო სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო (ძიება შე საძ ლე ბე ლია მოღ ვა წე ო ბის 
სფე როს მი ხედ ვით):

http://ec.europa.eu/contact/guide_activity_en.htm

შე დე გე ბი

ნორ მა ტი უ ლი აქ ტის შე მუ შა ვე ბის პრო ცეს ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ად
ვო კა ტი რე ბის შე დე გად შე საძ ლე ბე ლი ა, შე თა ვა ზე ბუ ლი ინი ცი ა ტი ვე ბი 
ევ რო კავ ში რის მი ერ მი ღე ბულ კა ნონ მ დებ ლო ბა სა და გა დაწყ ვე ტი ლე
ბებ ში აისა ხოს.
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ევ რო კავ ში რის საბ ჭო

ევ რო კავ ში რის საბ ჭო თავს უყ რის წევ რი ქვეყ ნე ბის წარ მო მად გენ ლებს 
სხვა დას ხ ვა დო ნე ებ ზე. ის ჰიბ რი დუ ლი ინ ს ტი ტუ ტი ა, რად გა ნაც მას 
გა აჩ ნია რო გორც სა კა ნონ მ დებ ლო, ასე ვე აღ მას რუ ლე ბე ლი უფ ლე ბა
მო სი ლე ბე ბი. საბ ჭო არის ევ რო კავ ში რის მთა ვა რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის 
მიმ ღე ბი ორ გა ნო. ევ რო კავ ში რის მთე ლი კა ნონ მ დებ ლო ბა, ევ რო კავ
ში რის ბი უ ჯე ტის ჩათ ვ ლით, მის ხელ ში გა დის. ის არის ევ რო კავ ში რის 
ინ ს ტი ტუ ცი უ რი სამ კუთხე დის (ევროკომისია, ევ რო კავ ში რის საბ ჭო და 
ევ რო პარ ლა მენ ტი) ყვე ლა ზე გავ ლე ნი ა ნი წევ რი.

წევ რი ქვეყ ნე ბის მი ნის ტ რე ბის დო ნე ზე საბ ჭო იკ რი ბე ბა 9 სტრუქ ტუ
რუ ლი ერ თე უ ლის სა ხით (ზოგადი სა კითხე ბის საბ ჭო; ეკო ნო მი კი სა და 
ფი ნან სე ბის საბ ჭო; მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბი სა და ში ნა გან საქ მე თა საბ ჭო; 
და საქ მე ბის, სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა და მომ ხ მა
რე ბელ თა სა კითხე ბის საბ ჭო; კონ კუ რენ ციის სა კითხ თა საბ ჭო; ტრან
ს პორ ტის, ტე ლე კო მუ ნი კა ცი ე ბი სა და ენერ გე ტი კის საბ ჭო; გა რე მოს 
დაც ვის საბ ჭო; სოფ ლის მე ურ ნე ო ბი სა და მე თევ ზე ო ბის საბ ჭო; გა
ნათ ლე ბის, ახალ გაზ რ დო ბის, კულ ტუ რი სა და სპორ ტის საბ ჭო.). საბ
ჭო ასე ვე იკ რი ბე ბა სხვა სტრუქ ტუ რუ ლი ერ თე უ ლის სა ხი თაც. ეს არის 
სა გა რეო საქ მე თა საბ ჭო, რო მელ საც თავ მ ჯ დო მა რე ობს ევ რო კავ ში რის 
უმაღ ლე სი წარ მო მად გე ნე ლი სა გა რეო საქ მე თა და უსაფ რ თხო ე ბის პო
ლი ტი კის სა კითხებ ში (კეტრინ ეშ ტო ნი, რო მე ლიც ამ თა ნამ დე ბო ბა ზე 
2014 წლამ დე დარ ჩე ბა), რო მე ლიც ამავ დ რო უ ლად ევ რო კო მი სი ის ვი
ცეპ რე ზი დენ ტი ა.

არ სე ბობს წევ რი ქვეყ ნე ბის სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბით და კომ პ ლექ ტე ბუ ლი, 
და ახ ლო ე ბით, 200მდე სა მუ შაო ჯგუ ფი, სა მუ შაო კო მი სია და სპე ცი ა
ლუ რი მუდ მივ მოქ მე დი კო მი ტე ტი. სა მუ შაო ჯგუ ფე ბი, რო გორც წე სი, 
და კომ პ ლექ ტე ბუ ლია წევ რი ქვეყ ნე ბის სა მი ნის ტ რო ე ბის კად რე ბით, 
ხო ლო სპე ცი ა ლუ რი მუდ მივ მოქ მე დი კო მი ტე ტე ბი კი – ევ რო კავ შირ ში 

ნა წი ლი პირ ვე ლი: სა ჯა რო პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბა  ევ რო კავ შირ ში
ევ რო კავ ში რის საბ ჭო
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ევროპისადმი მართებული მიდგომა
ადვოკატირების  გზამკვლევი სამოქალაქო  საზოგადოებისათვის: ევროკავშირის მიერ პოლიტიკური 
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესის გაცნობიერება და მასზე გავლენის მოპოვება

წევ რი ქვეყ ნე ბის მუდ მი ვი წარ მო მად გენ ლო ბე ბის თა ნამ შ რომ ლე ბით. 
საბ ჭოს ეს ორ გა ნო ე ბი მო სამ ზა დე ბელ სა მუ შა ოს ატა რე ბენ და მათ 
ხელ მ ძღ ვა ნე ლებს სხვა დას ხ ვა სტა ტუ სი აქვთ (პრეზიდენტი, არ ჩე უ ლი 
თავ მ ჯ დო მა რე, მუდ მი ვი თავ მ ჯ დო მა რე და ა. შ.)9. საბ ჭოს მო სამ ზა დე
ბელ სა მუ შა ოს შეს რუ ლე ბა ზე პა სუ ხის მ გე ბე ლი ორ გა ნოა მუდ მივი წარ
მო მად გენ ლო ბე ბის კო მი ტე ტი (COREPER), რო მე ლიც ორი სხვა დას ხ ვა 
შე მად გენ ლო ბით ათან ხ მებს საბ ჭოს დღის წეს რი გის ყვე ლა სა კითხს 
(კანონმდებლობა, ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი, სა გა რეო პო ლი ტი კა) და ამ ზა
დებს საბ ჭოს შეხ ვედ რებს მი ნის ტ რე ბის დო ნე ზე: მუდ მი ვი წარ მო მად
გენ ლო ბე ბის კო მი ტე ტი2 შედ გე ბა ევ რო კავ შირ ში წევ რი ქვეყ ნე ბის 
ელ ჩე ბი სა გან, ხო ლო მუდ მი ვი წარ მო მად გენ ლო ბე ბის კო მი ტე ტი1 ელ
ჩე ბის მო ად გი ლე ე ბი სა გან. 

ლი სა ბო ნის ხელ შეკ რუ ლე ბის ძა ლა ში შეს ვ ლის შემ დეგ, საბ ჭო ში სა
კითხ თა უდი დე სი უმ რავ ლე სო ბა მი ი ღე ბა ხმე ბის კვა ლი ფი ცი უ რი უმ
რავ ლე სო ბის პრინ ცი პით (დანარჩენ შემ თ ვე ვებ ში ერ თხ მად; მა გა
ლი თად, სა გა რეო პო ლი ტი კის ან გა და სა ხა დე ბის ჰარ მო ნი ზა ცი ის 
სა კითხე ბის შემ თხ ვე ვა ში). სა კითხის ხმა თა კვა ლი ფი ცი უ რი უმ რავ ლე
სო ბით მი ღე ბა ევ რო კავ შირ ში მუდ მი ვი დე ბა ტე ბი სა და მო ლა პა რა კე ბე
ბის სა გა ნი იყო. ამ დე ბა ტე ბის მი ზა ნი იყო მთა ვარ სა კითხ ზე პა სუ ხის 
გა ცე მა ა: რა არის დი დი და მცი რე ქვეყ ნე ბის და ბა ლან სე ბის სა უ კე თე სო 
მე თო დი?10 რო გორ მოხ დეს ევ რო კავ ში რის, რო გორც „ქვეყნების კავ ში
რი სა” და „ხალხთა კავ ში რის”, ორ მა გი იდენ ტო ბის ასახ ვა? ლი სა ბო ნის 
ხელ შეკ რუ ლე ბის თა ნახ მად, ხმა თა კვა ლი ფი ცი უ რი უმ რავ ლე სო ბის მე
თო დი ეფუძ ნე ბა ორ მა გი უმ რავ ლე სო ბის პრინ ციპს: სა კითხის გა დაწყ
ვე ტა ხდე ბა წევ რი ქვეყ ნე ბის 55% ის მი ერ (ამჟამად ევ რო კავ ში რის 27 
წევ რი ქვეყ ნი დან – 15) რო მე ლიც უნ და წარ მო ად გენ დეს ევ რო კავ ში რის 

9  იხ: მოსამზადებელი სამუშაოს შესრულებაზე პასუხისმგებელი ორგანოებისა და მათი 
თავმჯდომარეების სრული სია: http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st11/st11903.
en11.pdf

10  The Treaty of Lisbon: Implementing the Institutional Innovations, Joint Study, Centre for Eu
ropean Policy Studies (CEPS), EGMONT – THE ROYAL INSTITUTE FOR INTERNATIONAL 
RELATIONS, European Policy Centre (EPC), Belgium, 2007
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მო სახ ლე ო ბის 65%ს. სა კითხის დაბ ლოკ ვა შე უძ ლი ათ ევ რო კავ ში რის 
მი ნი მუმ 4 წევ რ ქვე ყა ნას11. 

უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბი

სა კა ნონ მ დებ ლო აქ ტე ბის მი ღე ბის, ზო გა დი სა გა რეო და უსაფ რ თხო
ე ბის პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბის, სა ერ თა შო რი სო ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის 
გა ფორ მე ბი სა და ევ რო კავ ში რის ბი უ ჯე ტის გან ხილ ვის გარ და, საბ ჭო, 
ასე ვე, კო ორ დი ნი რე ბას უწევს წევ რი ქვეყ ნე ბის ეროვ ნულ მაკ რო ე კო
ნო მი კულ პო ლი ტი კას.

ად ვო კა ტირე ბის წა მოწყე ბი სათ ვის ხელ საყ რე ლი ად გი ლე ბი

ევ რო პარ ლა მენ ტი სა და ევ რო კო მი სი ი სა გან გან ს ხ ვა ვე ბით, რომ ლე ბიც 
აქ ტი უ რად ეძე ბენ კონ ტაქტს სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბას თან და შე
სა ბა მი სი ექ ს პერ ტი ზის მქო ნე ლო ბის ტ თა ჯგუ ფებ თან, საბ ჭოს დო ნე
ზე ად ვო კა ტი რე ბა საკ მა ოდ რთუ ლი ა. გან სა კუთ რე ბით ეს ეხე ბა მა ღალ 
დო ნე ებს, სა დაც სა კითხე ბი პო ლი ტი ზი რე ბუ ლია წევრ ქვეყ ნებს შო რის 
მიმ დი ნა რე რთუ ლი მო ლა პა რა კე ბე ბი სა და გა რი გე ბე ბის გა მო. საბ ჭო 
არ არის ვალ დე ბუ ლი, კონ სულ ტა ცი ე ბი გა ი ა როს სა მო ქა ლა ქო სა ზო
გა დო ე ბას თან და, თა ვი სი უზარ მა ზა რი რე სურ სე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით 
ამის სა ჭი რო ე ბა არც აქვს. 

არ სე ბობს რამ დე ნი მე სხვა მი ზე ზიც, რის გა მოც საბ ჭოს დო ნე ზე 
რთუ ლია ად ვო კა ტი რე ბა. პირ ველ რიგ ში, სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბი

11  ეს წესი ძალში შევა 2014 წლის ნოემბრიდან და მისი გარდამავალი პერიოდი 
გაგრძელდება 2017 წლის ოქტომბრამდე (ფორმულაში შევა ცვლილებები მას შემდეგ, 
რაც ხორვატია შეუერთდება ევროკავშირს). მანამდე კი, ნიცის ხელშეკრულების 
თანახმად, აუციელებლია სრული რაოდენობიდან, ანუ 345 ხმიდან 55 ხმის მიღება, 
რომლებიც უნდა წარმოადგენდეს წევრი ქვეყნების უმრავლესობას; გადამოწმების 
კრიტერიუმი ასეთია: კვლალიფიციური უმრავლესობა უნდა წარმოადგენდეს 
ევროკავშირის მთლიანი მოსახლეობის, როგორც მინიმუმ, 62 %ს, რისი გადამოწმების 
მოთხოვნაც შესაძლებლია კენჭისყრის დროს.

ნა წი ლი პირ ვე ლი: სა ჯა რო პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბა  ევ რო კავ შირ ში
ევ რო კავ ში რის საბ ჭო
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ევროპისადმი მართებული მიდგომა
ადვოკატირების  გზამკვლევი სამოქალაქო  საზოგადოებისათვის: ევროკავშირის მიერ პოლიტიკური 
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესის გაცნობიერება და მასზე გავლენის მოპოვება

სათ ვის ძნე ლია გან საზღ ვ როს მო სამ ზა დე ბე ლი სა მუ შა ო ე ბის ჩა ტა რე
ბის დრო და ად გი ლი. უფ რო მე ტიც, გრძელ ვა დი ა ნი ურ თი ერ თო ბე ბის 
დამ ყა რე ბა, რაც აუცი ლე ბე ლია ევ რო კო მი სი ის მო ხე ლე ებ თან და პარ
ლა მენ ტის წევ რებ თან, თით ქ მის შე უძ ლე ბე ლია საბ ჭოს შემ თხ ვე ვა ში 
მი სი მუდ მი ვი ცვა ლე ბა დო ბის გა მო (გამონაკლისია მუდ მივ მოქ მე დი 
კო მი ტე ტე ბი).

კო მი ტე ტე ბის დღის წეს რი გი ხში რად არ არის სა ჯა რო და წი ნას წარ 
არც წევ რი ქვეყ ნე ბის პო ზი ციაა გაცხა დე ბუ ლი. თუმ ცა, მა ინც არ
სე ბობს ად ვო კა ტი რე ბის წა მოწყე ბი სათ ვის ხელ საყ რე ლი ად გი ლე ბი, 
რო მელ თა გა მო ყე ნე ბაც გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ზე გავ
ლე ნის მო პო ვე ბის თვალ საზ რი სით შე იძ ლე ბა ძა ლი ან ნა ყო ფი ე რი გა
მოდ გეს.

კო მი ტე ტე ბის დღის წეს რი გი სა და მო ნა წი ლე თა შე სა ხებ ინ ფორ მა
ცი ის მო პო ვე ბის ერ თ ერ თი გზა არის წევ რი ქვეყ ნე ბის მუდ მივ წარ
მო მად გენ ლო ბებ თან კონ ტაქ ტის დამ ყა რე ბა. ეროვ ნულ კუთ ვ ნი ლე
ბას აქ საკ ვან ძო მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს, ხო ლო ურ თი ერ თო ბე ბი ნდო ბის 
ფაქ ტორ ზეა დამ ყა რე ბუ ლი. მო პო ვე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის გა მო ყე ნე ბის 
მას შ ტა ბი შეზღუ დუ ლია მი სი სენ სი ტი უ რო ბის გა მო. კონ ტაქ ტის დამ
ყა რე ბი სას საბ ჭოს სა მუ შაო ჯგუ ფე ბის წევ რე ბი მო ე ლი ან, რომ მათ 
მი აწ ვ დი ან კვა ლი ფი ცი ურ მო საზ რე ბას, რო მე ლიც უშუ ა ლოდ მათ ქვე
ყა ნას ეხე ბა. 

ე.წ. „ეროვნულ კუთ ვ ნი ლე ბა ზე” და ფუძ ნე ბუ ლი მიდ გო მა გან სა კუთ რე
ბით ეფექ ტუ რი ა, რო ცა მცი რე ქვეყ ნე ბის წარ მო მად გენ ლებს „მათივე” 
ინ ტე რესთა  ჯ გუ ფე ბი ეკონ ტაქ ტე ბი ან. რო გორც წე სი, მცი რე ქვეყ ნე
ბის წარ მო მად გენ ლებს ბევ რად უფ რო მჭიდ რო კონ ტაქ ტი აქვთ ად გი
ლობ რივ ჯგუ ფებ თან და შე უძ ლი ათ მათ საბ ჭოს შე სა ბა მის სტრუქ ტუ
რებ თან კონ ტაქ ტის დამ ყა რე ბა ში და ეხ მა რონ. ზო გი ერთ შემ თხ ვე ვებ ში 
თა ვად ქვეყ ნის წარ მო მად გენ ლე ბი არი ან და ინ ტე რე სე ბულ ნი ამა თუ იმ 
სა კითხ ზე ად გი ლობ რი ვი სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის მხრი დან დახ მა
რე ბის მი ღე ბით. 
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გარ და „ეროვნულ კუთ ვ ნი ლე ბა ზე” და ფუძ ნე ბუ ლი მიდ გო მი სა, არ სე
ბობს „ქვემოდან ზე მოთ” მიდ გო მა, რო მე ლიც, რო გორც წე სი, ბევ რად 
უფ რო ეფექ ტუ რი ა, ვიდ რე „ზევიდან ქვე ვით” მე თო დი (ლობირება 
უშუ ა ლოდ მი ნის ტ რებ თან). „ქვევიდან ზე ვით” მიდ გო მის წყა ლო ბით, 
სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის წარ მო მად გენ ლებს სა შუ ა ლე ბა ეძ ლე
ვათ ურ თი ერ თო ბა და ამ ყა რონ იმ ექ ს პერ ტებ თან, რომ ლე ბიც მო ნა
წი ლე ო ბენ სხვა დას ხ ვა სა მუ შაო კო მი ტე ტი სა თუ ჯგუ ფის მუ შა ო ბა ში. 
ამ დო ნე ებ ზე გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის შემ თხ ვე ვა ში მი ნის ტ რე ბი 
ახ დე ნენ მხო ლოდ მი ღე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის გა ფორ მე ბას. 

თე ო რი უ ლად, შე საძ ლე ბე ლია ად ვო კა ტი რე ბამ ევ რო კავ ში რის ერთ 
წევრ ქვე ყა ნას თან ამა თუ იმ კა ნონ პ რო ექ ტის და საბ ლო კად, მაგ რამ 
ამან შე იძ ლე ბა გა მო იწ ვი ოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის გა და ვა დე
ბა ან მი ნის ტ რებ თან გა და მი სა მარ თე ბა. პრაქ ტი კა ში კი აუცი ლე
ბე ლია 4 ან 5 ქვეყ ნის წარ მო მად გენ ლებ თან მუ შა ო ბა, რომ ლე ბიც 
მზად იქ ნე ბი ან, დაბ ლო კონ წარ მოდ გე ნი ლი კა ნონ პ რო ექ ტი, რად გა
ნაც მხო ლოდ ერ თი ქვე ყა ნა იშ ვი ა თად მოქ მე დებს და მო უ კი დებ ლად, 
რა მე თუ უფ რ თხის „არაკონსტრუქციულის” იარ ლიყს. ყო ველ წ ლი უ
რად საბ ჭოს კო მი ტე ტე ბი სა შუ ა ლოდ 30დან 40მდე ნორ მა ტი უ ლი 
აქტს იღე ბენ. 

ად ვო კა ტი რე ბის წა მოწყე ბის თვალ საზ რი სით ხელ საყ რე ლი შე იძ ლე ბა 
იყოს კი დევ ერ თი უწყე ბა – საბ ჭოს გე ნე რა ლუ რი სამ დივ ნო. ის ამ ზა
დებს დო სი ე ებს, იძ ლე ვა იური დი ულ კონ სულ ტა ცი ებს და გა აჩ ნია ე. წ. 
ინ ს ტი ტუ ცი უ რი მეხ სი ე რე ბა. ამ უწყე ბის მუ შა ო ბა ში ჩარ თუ ლია 3000 
მო ხე ლე ზე მე ტი. გე ნე რა ლუ რი სამ დივ ნო ასე ვე დახ მა რე ბას უწევს ევ
რო კავ ში რის საბ ჭოს მო ნაც ვ ლე თავ მ ჯ დო მა რე სა ხელ მ წი ფო ებს. მო ხე
ლე ე ბი ფლო ბენ ინ ფორ მა ცი ას ყო ვე ლი მომ დევ ნო თავ მ ჯ დო მა რე ქვეყ
ნის შე საძ ლო პრი ო რი ტე ტე ბის შე სა ხებ. 

ნა წი ლი პირ ვე ლი: სა ჯა რო პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბა  ევ რო კავ შირ ში
ევ რო კავ ში რის საბ ჭო
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ევროპისადმი მართებული მიდგომა
ადვოკატირების  გზამკვლევი სამოქალაქო  საზოგადოებისათვის: ევროკავშირის მიერ პოლიტიკური 
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესის გაცნობიერება და მასზე გავლენის მოპოვება

შე დე გე ბი

მი უ ხე და ვად ზე მოთ აღ წე რი ლი შეზღუდ ვე ბი სა, საბ ჭოს დო ნე ზე ად ვო
კა ტი რე ბა შე იძ ლე ბა ძა ლი ან ნა ყო ფი ე რი აღ მოჩ ნ დეს. სტან დარ ტულ სა
კა ნონ მ დებ ლო პრო ცე დუ რა ში საბ ჭოს ძლი ე რი პო ზი ცია გა აჩ ნი ა. ამის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით, შე საძ ლე ბე ლია ევ რო კავ ში რის სა კა ნონ მ დებ ლო 
აქ ტე ბის (ინსტრუქციები, დი რექ ტი ვე ბი, გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი) შე მუ შა
ვე ბი სას მათ ში ცვლი ლე ბე ბის შე ტა ნა. იგი ვე ით ქ მის სა გა რეო პო ლი
ტი კის ინ ს ტ რუ მენ ტე ბის (საერთო პო ზი ცი ე ბი, ერ თობ ლი ვი მოქ მე დე ბა, 
ერ თი ა ნი სტრა ტე გი ე ბი, სპე ცი ა ლუ რი სა კა ნონ მ დებ ლო პრო ცე დუ რე ბი) 
შე სა ხებ, რომ ლე ბიც საბ ჭო ში ერ თხ მად მი ი ღე ბა. 
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ევ რო კავ ში რის საბ ჭოს თავ მ ჯ დო მა რე 

სა ხელ მ წი ფო ე ბი

ლი სა ბო ნის ხელ შეკ რუ ლე ბით, ევ რო კავ ში რის წევ რი ქვეყ ნე ბი კვლა ვინ
დე ბუ რად მო ნაც ვ ლე ო ბით 6 თვის ვა დით თავ მ ჯ დო მა რე ო ბენ ევ რო კავ
ში რის საბ ჭოს. თუმ ცა ხელ შეკ რუ ლე ბით მე ტი ყუ რადღე ბა ეთ მო ბა ე. წ. 
სა მე უ ლის თავ მ ჯ დო მა რე ო ბას, რომ ლის ფარ გ ლებ შიც სა მი შემ დ გო მი 
თავ მ ჯ დო მა რე სა ხელ მ წი ფო ერ თად მუ შა ობს. ქვეყ ნე ბის კონ ცენ ტ რი
რე ბი სა და თან მიმ დევ რუ ლო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად, აუცი  ლე ბე ლია 
სა მე ულ მა წარ მო ად გი ნოს 18თვიანი პროგ რა მა. გარ და ამი სა, სა მე
უ ლის ყვე ლა წევ რი ერ თად წარ მარ თავს საბ ჭოს სხდო მებს (საგარეო 
საქ მე თა საბ ჭოს გა მოკ ლე ბით). და ნარ ჩე ნი 2 თა ნა თავ მ ჯ დო მა რე ქვე
ყა ნა მხარს უჭერს იმ მო მენ ტი სათ ვის თავ მ ჯ დო მა რე ქვე ყა ნას სა ერ თო 
პროგ რა მის ფარ გ ლებ ში. მი უ ხე დავად ამი სა, ცალ კე ულ თავ მ ჯ დო მა რე 
ქვეყ ნებს კვლა ვინ დე ბუ რად შე უძ ლი ათ სა კუ თა რი პრი ო რი ტე ტე ბის და
სახ ვა თავ მ ჯ დო მა რე ო ბის 6 თვის ვა და ში, მაგ რამ სა მე ულ მა უნ და გა
მო ნა ხოს სა ერ თო სა ფუძ ვე ლი და შე თან ხ მე ბას მი აღ წი ოს 18თვიანი 
სა ერ თო სა მუ შაო ჩარ ჩოს შე სა ხებ. 

ლი სა ბო ნის ხელ შეკ რუ ლე ბამ ოდ ნავ შე ამ ცი რა თავ მ ჯ დო მა რე ქვეყ ნის, 
რო გორც ევროკავშირის ლი დე რის რო ლი. საბ ჭოს პრე ზი დენ ტი თავ მ
ჯ დო მა რე ობს მთავ რო ბის წევ რ თა შეხ ვედ რებს, სა გა რეო საქ მე თა საბ
ჭოს – უმაღ ლე სი წარ მო მად გე ნე ლი ხელ მ ძღ ვა ნე ლობს. მხო ლოდ მი ნის
ტ რ თა საბ ჭო მუ შა ობს კლა სი კურ ფორ მა ტით. 

უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბი

ევ რო კავ ში რის საბ ჭოს თავ მ ჯ დო მა რე ო ბას ზედ მე ტად მა ღა ლი შე ფა
სე ბა არ უნ და მი ე ცეს. თავ მ ჯ დო მა რე ო ბის წყა ლო ბით ევ რო კავ ში რის 

ნა წი ლი პირ ვე ლი: სა ჯა რო პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბა  ევ რო კავ შირ ში
ევ რო კავ ში რის საბ ჭოს თავ მ ჯ დო მა რე სა ხელ მ წი ფო ე ბი
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ევროპისადმი მართებული მიდგომა
ადვოკატირების  გზამკვლევი სამოქალაქო  საზოგადოებისათვის: ევროკავშირის მიერ პოლიტიკური 
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესის გაცნობიერება და მასზე გავლენის მოპოვება

დო ნე ზე სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ინ ტე რე სე ბის წა მო წე ვის შე საძ
ლებ ლო ბა შეზღუ დუ ლი ა, თუმ ცა არა შე უძ ლე ბე ლი. რო გორც წე სი, 
მო ცე მუ ლი პე რი ო დის დღის წეს რი გი თავ მ ჯ დო მა რე ქვეყ ნის კონ ტ
როლს არ ექ ვემ დე ბა რე ბა, მას გა ნა პი რო ბებს დრო ის მო ცე მუ ლი მო
მენ ტი სათ ვის არ სე ბუ ლი პი რო ბე ბი ან მო უ ლოდ ნე ლი შემ თხ ვე ვე ბი თუ 
გა მოწ ვე ვე ბი. თავ მ ჯ დო მა რე ქვე ყა ნა დღის წეს რი გის მხო ლოდ მცი
რე ნა წილს თუ გან საზღ ვ რავს და მცი რე დის გან ხორ ცი ე ლე ბა ხე ლე
წი ფე ბა 6 თვე ში. გარ და ამი სა, პროგ რა მა შე თან ხ მე ბუ ლი უნ და იყოს 
თავ მ ჯ დო მა რე ქვეყ ნე ბის სა მე უ ლის ფარ გ ლებ ში. მო ლა პა რა კე ბა პო
ლი ტი კურ წი ნა და დე ბებ ზე/ შე თა ვა ზე ბებ ზე ბევრ დროს მო ითხოვს და, 
რო გორც წე სი, თავ მ ჯ დო მა რე ო ბის ერთ ვა და ზე მეტ ხანს გრძელ დე
ბა. 

მე ო რე მხრივ, არ სე ბობს გარ კ ვე უ ლი სფე რო ე ბი, რომ ლებ შიც თავ მ ჯ
დო მა რე ქვე ყა ნას შე უძ ლია სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის თ ვის ად ვო
კა ტი რე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა. თავ მ ჯ დო მა რე ო ბი
სათ ვის მო სამ ზა დე ბე ლი ეტა პი გან სა კუთ რე ბით სა ინ ტე რე სო ა: ყვე ლა 
თავ მ ჯ დო მა რე ქვე ყა ნა ცდი ლობს, სა კუ თა რი ხელ წე რა ჰქონ დეს. სა
მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის მოღ ვა წე თათ ვის ეს შე იძ ლე ბა ეფექ ტუ რი 
ხერ ხი გახ დეს, რომ ლი თაც ისი ნი შეძ ლე ბენ დღის წეს რიგ ზე გავ ლე ნის 
მო პო ვე ბას და სა კონ სულ ტა ციო პრო ცე სის გა მო ყე ნე ბას ეროვ ნულ 
დო ნე ზე სა კუ თა რი გეგ მის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად. ეს კონ სულ ტა ცი ე ბი 
შე იძ ლე ბა იყოს რო გორც ფორ მა ლუ რი, ასე ვე არა ფორ მა ლუ რი. ნე ბის
მი ერ შემ თხ ვე ვა ში აუცი ლე ბე ლია სა ხელ მ წი ფო ად მი ნის ტ რა ცი ას თან 
კონ ტაქ ტე ბის დამ ყა რე ბა სხვა დას ხ ვა სა კითხე ბის შე სა ხებ ხედ ვის წარ
სად გე ნად, რო მელ თა გა მო ყე ნე ბაც თავ მ ჯ დო მა რე ქვე ყა ნამ შე იძ ლე ბა 
ისურ ვოს სა კუ თა რი თავ მ ჯ დო მა რე ო ბის და დე ბი თი კუთხით წარ მო სა
ჩე ნად. ევ რო კავ ში რის დღის წეს რიგ ში თუნ დაც ერთ ახალ სა კითხ ზე 
ყუ რადღე ბის გა მახ ვი ლე ბა შე იძ ლე ბა მო მა ვალ ში ახა ლი კა ნონ პ რო ექ
ტის შე მუ შა ვე ბის მი ზე ზი გახ დეს. ამის ნა თე ლი მა გა ლი თია დე მოკ რა
ტი ის მხარ და ჭე რის ევ რო პუ ლი ფონ დი, რო მე ლიც ჩა მო ყა ლიბ და ევ რო
კავ ში რის საბ ჭოს პო ლო ნე თის თავ მ ჯ დო მა რე ო ბის დროს 2011 წლის 
მე ო რე ნა ხე ვარ ში.
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თავ მ ჯ დო მა რე ო ბი სას ქვე ყა ნას დღის წეს რი გის შედ გე ნის პრო ცეს ში 
მოქ მე დე ბის გარ კ ვე უ ლი თა ვი სუფ ლე ბა გა აჩ ნია და მას თან თა ნამ შ
რომ ლო ბით შე საძ ლოა სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის წარ მო მად გენ ლებ
მა პრო ცეს ზე არა პირ და პი რი გავ ლე ნა მო ი პო ვონ. 

ად ვო კა ტი რე ბის წა მოწყე ბი სათ ვის ხელ საყ რე ლი ად გი ლე ბი

ლო ბი რე ბა უნ და გან ხორ ცი ელ დეს თავ მ ჯ დო მა რე ო ბის მო სამ ზა დე ბელ 
ეტაპ ზე (ეროვნულ დო ნე ზე). მო სამ ზა დე ბე ლი პე რი ო დი მე ტად რთუ ლი 
და ხან გ რ ძ ლი ვი პრო ცე სი ა, რო მე ლიც, რო გორც წე სი, იწყე ბა თავ მ ჯ
დო მა რე ო ბამ დე რამ დე ნი მე წლით ად რე. მო სამ ზა დე ბე ლი პრო ცე სის 
და საწყის ში ჯერ არ არის ზუს ტად დად გე ნი ლი ის სა კითხე ბი, რომ ლე
ბიც შემ დ გომ დღის წეს რიგ ში დად გე ბა. ასე რომ, არ სე ბობს მნიშ ვ ნე ლო
ვა ნი სა კითხე ბის დღის წეს რიგ ში შე ტა ნის ლო ბი რე ბის შე საძ ლებ ლო ბა. 
პრო ცე სის შემ დ გომ სა ფე ხურ ზე აუცი ლე ბე ლია ზო გა დი სტრა ტე გი უ ლი 
სა კითხე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა და დღის წეს რი გის შე საძ ლო სა კითხე ბის 
შე ჯე რე ბა თავ მ ჯ დო მა რე თა სა მე უ ლის სა ერ თო პრი ო რი ტე ტებ თან. უნ
და გვახ სოვ დეს, რომ ბევ რი სა კითხი დარ ჩე ნი ლია წი ნა თავ მ ჯ დო მა რე
ო ბის პე რი ო დი დან მემ კ ვიდ რე ო ბის სა ხით და სივ რ ცე მოქ მე დე ბი სა თის 
ძა ლი ან შეზღუ დუ ლი ა.

უპ რი ა ნია მუ შა ო ბა საბ ჭოს გე ნე რა ლურ სამ დივ ნო სთან, რად გა ნაც თავ
მ ჯ დო მა რე ქვეყ ნე ბი ხში რად იყე ნე ბენ მათ შე საძ ლებ ლო ბებს. გა დაწყ
ვე ტი ლე ბე ბის პრო ცეს ში ჩარ თ ვის შე საძ ლებ ლო ბა დი დია მა შინ, რო
ცა შერ ჩე უ ლი სა კითხე ბი უკ ვე შე ტა ნი ლია (ან იგეგ მე ბა მა თი შე ტა ნა) 
თავ მ ჯ დო მა რე ო ბის დღის წეს რიგ ში. ასე ვე, უპ რი ა ნია ევ რო კო მი სი ის 
პროგ რა მის თვალ ყუ რის დევ ნე ბა და იმის დად გე ნა, თუ რამ დე ნად არის 
შე საძ ლე ბე ლი ამ დო ნე ზე გა დაწყ ვე ტი ლე ბის შე მუ შა ვე ბის პრო ცეს ში 
ჩარ თ ვა.

თავ მ ჯ დო მა რე ო ბი სათ ვის მზა დე ბა იმით იწყე ბა, რომ ქვეყ ნის სა გა რეო 
საქ მე თა სა მი ნის ტ რო ამ ზა დებს მო ნა ხაზს პრი ო რი ტე ტე ბის შე სა ხებ. 

ნა წი ლი პირ ვე ლი: სა ჯა რო პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბა  ევ რო კავ შირ ში
ევ რო კავ ში რის საბ ჭოს თავ მ ჯ დო მა რე სა ხელ მ წი ფო ე ბი



36

ევროპისადმი მართებული მიდგომა
ადვოკატირების  გზამკვლევი სამოქალაქო  საზოგადოებისათვის: ევროკავშირის მიერ პოლიტიკური 
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესის გაცნობიერება და მასზე გავლენის მოპოვება

საწყის ეტაპ ზე ეს დო კუ მენ ტი ში და მოხ მა რე ბის თ ვი საა გან კუთ ვ ნი ლი. 
მოგ ვი ა ნე ბით იგი წა რედ გი ნე ბა ეროვ ნულ პარ ლა მენ ტ სა და სხვა და ინ
ტე რე სე ბულ მხა რე ებს. გა რე და ინ ტე რე სე ბულ მხა რე ებ თან კონ სულ ტა
ცი ე ბის ვა დე ბი გან ს ხ ვა ვე ბუ ლია ქვეყ ნე ბის მი ხედ ვით. 

პრო ცე დუ რე ბი

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ევ რო კავ ში რის წევრ ქვეყ ნებს მხო ლოდ შეზღუ დუ
ლი შე საძ ლებ ლო ბა გა აჩ ნი ათ ზე გავ ლე ნა მო ახ დი ნონ დღის წეს რი გის 
შე მუ შა ვე ბა ზე. შე სა ბა მი სად უპ რი ა ნია ამ არ ხის, რო გორც დამ ხ მა რე 
სა შუ ა ლე ბის გა მო ყე ნე ბა ად ვო კა ტი რე ბის სხვა ხერ ხებ თან ერ თად.

გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია, რომ პირ ველ ყოვ ლი სა, უნ და გა ნი საზღ ვ როს 
ად ვო კა ტი რე ბის მთა ვა რი სა მიზ ნე ე ბი. შეძ ლე ბის დაგ ვა რად, წი ნას წარ 
უნდა დად გინ დეს გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში მნიშ ვ ნე ლო ვა
ნი პი რე ბი.

უნ და მოხ დეს პარ ტ ნი ო რებ თან კო ორ დი ნი რე ბა, ქსე ლე ბის გა მო ყე ნე ბა 
და კო ა ლი ცი ე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა გრძელ ვა დი ა ნი ად ვო კა ტი რე ბის შე
საძ ლებ ლო ბე ბის შე საქ მ ნე ლად. ყვე ლა ფე რი ეს უნ და გა კეთ დეს თა ვად 
თავ მ ჯ დო მა რე ო ბის ვა დის დაწყე ბამ დე ბევ რად ად რე, რად გა ნაც ექ ვ ს
თ ვი ა ნი თავ მ ჯ დო მა რე ო ბის პე რი ოდ ში სას წა უ ლე ბი არ ხდე ბა.

ლო ბი რე ბი სას ამ არ ხის გა მო ყე ნე ბის შემ თხ ვე ვა ში მუ შა ო ბა უნ და წა რი
მარ თოს ეროვ ნუ ლი მთავ რო ბას თან და მოხ დეს კო ორ დი ნი რე ბა სა მე უ ლის 
და ნარ ჩენ ორ თა ნა თავ მ ჯ დო მა რეს თან. დღის წეს რი გის შე მუ შა ვე ბი სას 
თავ მ ჯ დო მა რე ქვე ყა ნას შე უძ ლია ამა თუ იმ კონ კ რე ტუ ლი სა კითხის წა
მო წე ვა და ევ რო კო მი სი ის დარ წ მუ ნე ბა, რომ მან შე სა ბა მი სი ნა ბი ჯე ბი გა
დად გას პრობ ლე მის გა და საჭ რე ლად. თავ მ ჯ დო მა რე ქვეყ ნის მეშ ვე ო ბით 
ევ რო კო მი სი ა ში კონ კ რე ტუ ლი სა კითხის ლო ბი რე ბა შე იძ ლე ბა წარ მა ტე
ბუ ლი იყოს, თუმ ცა იგი უნ და გან ხორ ცი ელ დეს უშუ ა ლოდ წევ რი ქვეყ ნის 
მთავ რო ბის და არა სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ. 
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შე დე გე ბი

თავ მ ჯ დო მა რე ქვე ყ ნის დო ნე ზე სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის წარ მო
მად გენ ლებს ად ვო კა ტი რე ბის ორი მე თო დი გა აჩ ნი ათ. ორი ვე შემ თხ
ვე ვა ში აუცი ლე ბე ლია კონ ცენ ტ რი რე ბა თავ მ ჯ დო მა რე ო ბის მო სამ
ზა დე ბელ პე რი ოდ სა და ეროვ ნულ დო ნე ზე. არა ერ თი გა რე და ში და 
ფაქ ტო რის გა მო ყე ნე ბით, შე საძ ლე ბე ლია თავ მ ჯ დო მა რე ქვეყ ნის მი ერ 
წარ მოდ გე ნილ დღის წეს რიგ ში მოხ დეს ამა თუ იმ სა კითხის გათ ვა ლის
წი ნე ბა.

ევ რო კავ ში რის საბ ჭოს თავ მ ჯ დო მა რე ქვეყ ნე ბის გან რი გი:

ირ ლან დია – 2013 წლის წლის იან ვა რი ივ ნი სი
ლიტ ვა – 2013 წლის ივ ლი სი დე კემ ბე რი
სა ბერ ძ ნე თი – 2014 წლის წლის იან ვა რი ივ ნი სი
იტა ლია – 2014 წლის ივ ლი სი დე კემ ბე რი
ლატ ვია – 2015 წლის წლის იან ვა რი ივ ნი სი
ლუქ სემ ბურ გი – 2015 წლის ივ ლი სი დე კემ ბე რი
ჰო ლან დია – 2016 წლის წლის იან ვა რი ივ ნი სი
სლო ვა კე თი – 2016 წლის ივ ლი სი დე კემ ბე რი

ნა წი ლი პირ ვე ლი: სა ჯა რო პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბა  ევ რო კავ შირ ში
ევ რო კავ ში რის საბ ჭოს თავ მ ჯ დო მა რე სა ხელ მ წი ფო ე ბი
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ევროპისადმი მართებული მიდგომა
ადვოკატირების  გზამკვლევი სამოქალაქო  საზოგადოებისათვის: ევროკავშირის მიერ პოლიტიკური 
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესის გაცნობიერება და მასზე გავლენის მოპოვება

ევ რო კავ ში რის წევ რი ქვეყ ნე ბი

ად ვო კა ტი რე ბის სტრა ტე გი ა ში გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი უნ და იყოს ყვე ლა 
შე საძ ლო არ ხი, რო მე ლიც იდე ის გან ხორ ცი ე ლე ბას შე უწყობს ხელს. 
ცალ კე ულ წევრ ქვეყ ნებს მ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნი რო ლი ენი ჭე ბათ ევ რო კავ
შირ ში გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში. ამი ტომ უპ რი ა ნია ად
ვო კა ტი რე ბის ამ შე საძ ლებ ლო ბა ზე ყუ რადღე ბის გა მახ ვი ლე ბა, ანუ ამა 
თუ იმ სა კითხის მხარ და ჭე რა კონ კ რე ტუ ლი წევ რი ქვეყ ნის დახ მა რე
ბით.

უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბი

ევ რო კავ ში რის წევრ ქვეყ ნებ თან ურ თი ერ თო ბა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია შემ
დე გი რი გი ფაქ ტო რე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით: სა ხელ მ წი ფოს მმარ თ ვე
ლე ბი იკ რი ბე ბი ან ევ რო საბ ჭო ში; მა თი მთავ რო ბე ბის წარ მო მად გენ
ლე ბი (მინისტრები) ეს წ რე ბი ან ევ რო კავ ში რის საბ ჭოს – ერ თ ერთი 
ყვე ლა ზე გავ ლე ნი ა ნი ორ გა ნოს სხდო მებს; ხო ლო ეროვ ნუ ლი ად მი ნის
ტ რა ცი ე ბის სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბი არი ან საბ ჭოს სა მუ შაო ჯგუ ფე ბის ანუ 
„კომიტოლოგიის” კო მი ტე ტე ბის წევ რე ბი, კო მი ტე ტი სა, რომ ლებ საც 
ზოგ ჯერ ევ რო კავ ში რის „სამზარეულოსაც” უწო დე ბენ.

გარ და ამი სა, ყვე ლა წევრ ქვე ყა ნას აქვს მუდ მი ვი წარ მო მად გენ ლო ბა 
ბრი უ სელ ში. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ევ რო კო მის რე ბი არ წარ მო ად
გე ნენ სა კუ თა რი ქვეყ ნე ბის ინ ტე რე სებს, სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის 
ორ გა ნი ზა ცი ას, რო მე ლიც ად ვო კა ტი რე ბას სა კუ თა რი ქვეყ ნის წარ მო
მად გე ნე ლი ევ რო კო მის რის მეშ ვე ო ბით ახორ ცი ე ლებს, წარ მა ტე ბის დი
დი შან სე ბი აქვს. რა საკ ვირ ვე ლი ა, ევ რო კო მის რე ბი ინარ ჩუ ნე ბენ კონ
ტაქტს ჯგუ ფებ თან სა კუ თა რი ქვეყ ნე ბი დან და ბევ რი მათ გა ნი გეგ მავს 
ად გი ლობ რივ პო ლი ტი კა ში მოღ ვა წე ო ბის დაწყე ბა სა თუ დაბ რუ ნე ბას. 
იგი ვე შე იძ ლე ბა ით ქ ვას ევ რო პარ ლა მენ ტა რებ ზე. ზო გი ერ თი ევ რო
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ნა წი ლი პირ ვე ლი: სა ჯა რო პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბა  ევ რო კავ შირ ში
ევ რო კავ ში რის წევ რი ქვეყ ნე ბი

პარ ლა მენ ტა რის ერ თა დერთ საზ რუ ნავს წარ მო ად გენს ეროვ ნუ ლი (ან 
ეროვ ნულ სა კითხებ თან და კავ ში რე ბუ ლი) ინ ტე რე სე ბი, რის და მალ ვა
საც ისი ნი არც კი ცდი ლო ბენ. თუმ ცა, პარ ლა მენ ტის წევ რე ბი, რომ
ლებ საც უფ რო მე ტი გავ ლე ნა აქვთ ამ სტრუქ ტუ რა ში, ცდი ლო ბენ, ერ
თი მხრივ, ევ რო კავ ში რი სა და პო ლი ტი კუ რი ჯგუ ფის და, მე ო რე მხრივ, 
სა კუ თა რი ქვეყ ნის ინ ტე რე სე ბის შე ჯე რე ბას. 

ად ვო კა ტი რე ბის წა მოწყე ბი სათ ვის ხელ საყ რე ლი ად გი ლე ბი

რო დე საც ვსა უბ რობთ ევ რო კავ ში რის ცალ კე უ ლი წევ რი ქვეყ ნე ბის 
მთავ რო ბე ბის დო ნე ზე ლო ბი რე ბის თა ო ბა ზე, ეს დე ფაქ ტო ნიშ ნავს 
ლო ბი რე ბას ევ რო კავ ში რის საბ ჭო ში. თუ კი წევ რი ქვე ყა ნა მხარს 
უჭერს კონ კ რე ტულ ინი ცი ა ტი ვას, იზ რ დე ბა შე საძ ლებ ლო ბა, რომ 
ამ ინი ცი ა ტი ვამ გა და ი ნაც ვ ლოს ევ რო კავ ში რის პო ლი ტი კუ რი გა
დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის პრო ცე სის უფ რო მნიშ ვ ნე ლო ვან ორ გა ნო ებ ში. 
უფ რო მე ტიც, უშუ ა ლოდ ევ რო კავ ში რის საბ ჭო ში ლო ბი რე ბა უკი
დუ რე სად რთუ ლი ან, სა ერ თოდ, შე უძ ლე ბე ლი გახ დე ბა. აუცი ლე
ბე ლია ეროვ ნუ ლი მთავ რო ბე ბით დაწყე ბა, რომ ლებ საც შე უძ ლი ათ 
გა დამ წყ ვე ტი რო ლის შეს რუ ლე ბა საბ ჭოს მი ერ გა დაწყ ვე ტი ლე ბის 
მი ღე ბის პრო ცეს ზე.

ყვე ლა წევრ ქვე ყა ნას აქვს მუდ მი ვი წარ მო მად გენ ლო ბა ბრი უ სელ ში. 
ისი ნი ას რუ ლე ბენ მა კავ ში რე ბელ როლს წევრ ქვეყ ნებ სა და ევ რო კავ
ში რის ინ ს ტი ტუ ტებს შო რის და თავს უყ რი ან, სა ჯა რო მო ხე ლე ებს, 
რომ ლე ბიც პა სუ ხის მ გე ბელ ნი არი ან სხვა დას ხ ვა მნიშ ვ ნე ლო ვან სფე
რო ებ ზე. ეს ადა მი ანე ბი წარ მო ად გე ნენ ინ ფორ მა ცი ი სა და შემ დ გო
მი კონ ტაქ ტე ბის ძა ლი ან სა სარ გებ ლო წყა როს. ყვე ლა წევრ ქვე ყა ნას 
ჰყავს ელ ჩი ევ რო კავ შირ ში, რო მე ლიც წარ მო ად გენს სა კუ თარ ქვე ყა ნას 
მუდ მივ წარ მო მად გე ნელ თა კო მი ტეტ ში (COREPER2). მუდ მივ წარ მო
მად გე ნელ თა კო მი ტეტს გა დამ წყ ვე ტი მნიშ ვ ნე ლო ბა ენი ჭე ბა და, რაც 
მთა ვა რი ა, მას დი დი გავ ლე ნა აქვს საბ ჭო ში ქვეყ ნის პო ზი ცი ის ჩა მო
ყა ლი ბე ბა ზე. 
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ევროპისადმი მართებული მიდგომა
ადვოკატირების  გზამკვლევი სამოქალაქო  საზოგადოებისათვის: ევროკავშირის მიერ პოლიტიკური 
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესის გაცნობიერება და მასზე გავლენის მოპოვება

გარ და მუდ მი ვი წარ მო მად გენ ლო ბე ბი სა, რომ ლე ბიც და მა კავ შეირე
ბელ რგოლის ფუნქციას ასრულებენ ევ რო კავ ში რის ინ ს ტი ტუ ტებ სა 
და ეროვ ნულ ად მი ნის ტ რა ცი ებს შო რის, ასე ვე უპ რი ა ნია კონ ტაქ ტის 
დამ ყა რე ბა ში და და მა კავ ში რე ბელ რგოლ თან ანუ ეროვ ნულ დო ნე ზე 
სა გა რეო საქ მე თა სა მი ნის ტ რო სა და სამ თავ რო ბო უწყე ბებ ში. ხში
რად მუდ მი ვი წარ მო მად გენ ლო ბე ბის წევ რე ბი შე დი ან საბ ჭოს მხო ლოდ 
ერთ მუდ მივ კო მი ტეტ ში, ხო ლო და ნარ ჩე ნი კო მი ტე ტე ბი და სა მუ შაო 
ჯგუ ფე ბი და კომ პ ლექ ტე ბუ ლია სა მი ნის ტ რო ე ბის კად რე ბით. აქე დან 
გა მომ დი ნა რე, კონ ტაქ ტე ბის ქსე ლის ჩა მო ყა ლი ბე ბი სას არ არის მი
ზან შე წო ნი ლი ძა ლის ხ მე ვის შეზღუდ ვა ად მი ნის ტ რა ცი ის მხო ლოდ 
იმ წარ მო მად გენ ლებ თან კონ ტაქ ტე ბით, რომ ლე ბიც ეს წ რე ბი ან საბ
ჭოს სხდო მებს. ასე ვე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია კონ ცენ ტ რი რე ბა სამ თავ რო ბო 
სტრუქ ტუ რე ბის სხვა წარ მო მად გენ ლებ ზე. 

პრო ცე დუ რე ბი

ლო გი კუ რი ა, რომ წარ მა ტე ბის შე საძ ლებ ლო ბა უფ რო მა ღა ლი ა, რო ცა 
სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცია ლო ბი რებს სა კუ თა რი წევ
რი ქვეყ ნის წარ მო მად გენ ლე ბის დო ნე ზე. ამას თან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია კო
ორ დი ნი რე ბა სხვა ქვეყ ნებ ში იმა ვე სა კითხ ზე მო მუ შა ვე ორ გა ნი ზა ცი
ებ თან, სხვა დას ხ ვა ქსე ლებ სა და პლატ ფორ მებ თან. ასე ვე სა სურ ვე ლია 
კო ა ლი ცი ე ბი სა და თე მა ტუ რი ქსე ლე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ერ თი წევ რი 
ქვეყ ნის ფარ გ ლებ ში, რად გა ნაც ამ ხერ ხით წარ მოთ ქ მუ ლი სიტყ ვა უფ
რო ხმა მაღ ლა გაჟ ღერ დე ბა.

ლო ბი რე ბის პრო ცესს დი დი დრო მი აქვს. სა ჭი როა ად რე ულ ეტაპ ზე 
მოქ მე დე ბის დაწყე ბა, სა ნამ მო ცე მუ ლი სა კითხის გან ხილ ვა და იწყე ბა. 
ლო ბი რე ბა უნ და და იწყოს შე სა ბა მი სი კონ ტაქ ტე ბის მო ძი ე ბით, ეროვ
ნულ დო ნე ზე მათ თან და კავ ში რე ბით, სა ნამ ისი ნი მი მარ თა ვენ მუდ მივ 
წარ მო მად გენ ლო ბებს, ასე ვე მუდ მივ წარ მო მად გენ ლებ თან კონ ტაქ ტის 
დამ ყა რე ბით, სა ნამ ისი ნი წა რუდ გე ნენ სა კუ თა რი ქვეყ ნის პო ზი ცი ას 
საბ ჭოს ამა თუ იმ სა მუ შაო ჯგუფს.
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შე დე გე ბი

ევ რო კავ ში რის დო ნე ზე ად ვო კა ტი რე ბა წევრ ქვე ყა ნა ში ეროვ ნულ დო
ნე ზე უნ და და იწყოს; გავ ლე ნის მო პო ვე ბის ამ მე თოდ მა უნ და შე ავ სოს 
ევ რო კავ ში რის ინ ს ტი ტუ ტე ბი სად მი სხვა, უფ რო უშუ ა ლო მიდ გო მის 
გზე ბი, რისი წყა ლო ბი თაც მაქ სი მა ლუ რად გა იზ რ დე ბა გა დაწყ ვე ტი ლე
ბე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ზე და მის შე დე გებ ზე ზეგავ ლე ნის შე საძ ლებ
ლო ბა. 

ნა წი ლი პირ ვე ლი: სა ჯა რო პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბა  ევ რო კავ შირ ში
ევ რო კავ ში რის წევ რი ქვეყ ნე ბი
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ევროპისადმი მართებული მიდგომა
ადვოკატირების  გზამკვლევი სამოქალაქო  საზოგადოებისათვის: ევროკავშირის მიერ პოლიტიკური 
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესის გაცნობიერება და მასზე გავლენის მოპოვება

ევ რო პუ ლი საბ ჭო

  

ევ რო პულ საბ ჭოს ხში რად შეც დო მით აიგი ვე ბენ ევ რო კავ ში რის საბ
ჭოს თან. მარ თა ლი ა, ისი ნი მჭიდ როდ თა ნამ შ რომ ლო ბენ, მაგ რამ მა თი 
მიზ ნე ბი და რო ლე ბი გან ს ხ ვავ დე ბა. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ევ რო პუ
ლი საბ ჭო დღეს დღე ო ბით მარ თ ლაც არის ევ რო კავ ში რის ინ ს ტი ტუ ტი 
(იხ. ქვე მოთ), ის ძი რი თა დად ას რუ ლებს წევ რი ქვეყ ნე ბის მე თა უ რე ბი სა 
(პრემიერმინისტრი ან პრე ზი დენ ტი მო ცე მუ ლი ქვეყ ნის კონ ს ტი ტუ ცი
უ რი წყო ბი დან გა მომ დი ნა რე) და სა გა რეო საქ მე თა მი ნის ტ რე ბის სა მი
ტის როლს.

ევ რო კო მი სია ასე ვე მო ნა წი ლე ობს ევ რო პუ ლი საბ ჭოს მუ შა ო ბა ში. 
ევ რო პუ ლი საბ ჭო ას რუ ლებს პლატ ფორ მის როლს წევ რი ქვეყ ნე ბის 
უმაღ ლე სი რან გის წარ მო მად გენ ლებს შო რის გა მარ თუ ლი კონ სულ
ტა ცი ე ბი სა და ევ რო პუ ლი ინ ტეგ რა ცი ის პრო ექ ტის სა ჭირ ბო რო ტო 
და მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სა მო მავ ლო გეგ მე ბის შე სა ხებ დე ბა ტე ბის უზ
რუნ ველ სა ყო ფად. ზო გა დად, ევ რო პულ საბ ჭო ში არ გა მო ი ყე ნე ბა 
კენ ჭის ყ რის რო მე ლი მე სის ტე მა (გარდა ხელ შეკ რუ ლე ბით გათ ვა
ლის წი ნე ბუ ლი შემ თხ ვე ვე ბი სა) გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა ხდე ბა 
კონ სენ სუ სის გზით.

ევ რო პუ ლი საბ ჭოს პრე ზი დენ ტის თა ნამ დე ბო ბა შე მო ღე ბუ ლია ლი
სა ბო ნის ხელ შეკ რუ ლე ბით (2,5 წლით, მაქ სი მუმ ორი ვა დით) და მი სი 
ძი რი თა დი ფუნ ქ ციაა ევ რო პუ ლი საბ ჭოს სხდო მე ბის მომ ზა დე ბა. ევ
რო პულ მა საბ ჭომ აირ ჩია ჰერ მან ვან რომ პეი პირ ველ პრე ზი დენ ტად 
(მისი პირ ვე ლი ვა და ამო ი წუ რა 2012 წლის 31 მა ისს). ეს ფუნ ქ ცია 
კრძა ლავს პა რა ლე ლუ რად სხვა თა ნამ დე ბო ბა ზე ყოფ ნას. პრე ზი
დენტს ირ ჩევს ევ რო პუ ლი საბ ჭო ხმა თა კვა ლი ფი ცი უ რი უმ რავ ლე
სო ბით.
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ნა წი ლი პირ ვე ლი: სა ჯა რო პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბა  ევ რო კავ შირ ში
ევ რო პუ ლი საბ ჭო

უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბი

ყო ვე ლი ვე ზო მოთ თ ქ მუ ლის მი უ ხე და ვად გა და ჭარ ბე ბუ ლი იქ ნე ბა იმის 
თქმა, რომ ევ რო კავ შირ მა სა ბო ლო ოდ გას ცა პა სუ ხი აშ შ ის ყო ფი ლი 
სა ხელ მ წი ფო მდი ვა ნის ჰენ რი კი სინ ჯე რის კითხ ვას: „ვის და ვუ კავ შირ
დე, თუ კი ევ რო პას თან სა უ ბა რი მსურს?”. ლი სა ბო ნის ხელ შეკ რუ ლე
ბის მი ღე ბით დიდ წი ლად გა ი ზარ და ევ რო პუ ლი საბ ჭოს მნიშ ვ ნე ლო ბა, 
რო მელ საც დღეს პრე ზი დენ ტიც ჰყავს და სა კუ თა რი ბი უ ჯე ტიც აქვს. 
ევ რო პულ მა საბ ჭომ და იმ კ ვიდ რა ად გი ლი ევ რო კავ ში რის პო ლი ტი კუ რი 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში და სრულ ფა სო ვან ინ ს ტი ტუ
ტად იქ ცა.

მას არ გა აჩ ნია ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბის მი ღე ბის უფ ლე ბა, თუმ ცა წარ მო
ად გენს ევ რო კავ ში რის ლი დერ თა შეხ ვედ რე ბის პლატ ფორ მას. აქ ისი ნი 
იღე ბენ გა დაწყ ვე ტი ლე ბებს ზო გად პო ლი ტი კურ პრი ო რი ტე ტებ ზე, მი
მარ თუ ლე ბებ სა და ძი რე ულ ინი ცი ა ტი ვებ ზე. მი უ ხე და ვად ამი სა, ევ რო
პულ საბ ჭოს შე უძ ლი ა, არა ო ფი ცი ა ლუ რად და ვა ლე ბე ბი მის ცეს ევ რო
კო მი სი ა სა და ევ რო კავ ში რის საბ ჭოს, რა საც ის ხში რად აკე თებს კი დეც. 
ევ რო პუ ლი საბ ჭო ხში რად გა ნი ხი ლავს კომ პ ლექ სურ და მგრძნო ბი ა რე 
სა კითხებს. 2011 წელს, მა გა ლი თად, მი სი დის კუ სი ე ბის უდი დე სი ნა
წი ლი ევ რო კავ ში რის ეკო ნო მი კუ რი მმარ თ ვე ლო ბის გაძ ლი ე რე ბა სა და 
ევ რო პის და ვა ლი ა ნე ბის კრი ზი სის დაძ ლე ვის ძა ლის ხ მე ვებს და ეთ მო. 
ევ რო პუ ლი საბ ჭოს სხდო მე ბი და ხუ რულ კარს მიღ მა იმარ თე ბა.

ად ვო კა ტი რე ბის წა მოწყე ბი სათ ვის ხელ საყ რე ლი ად გი ლე ბი

ევ რო პუ ლი საბ ჭო ყო ველ 6 თვე ში ორ ჯერ იკ რი ბე ბა, თუმ ცა შე საძ ლე
ბე ლია პრე ზი დენ ტის ინი ცი ა ტი ვით სა გან გე ბო არა ო ფი ცი ა ლუ რი სხდო
მე ბის მოწყო ბაც. ისე ვე, რო გორც ევ რო კავ ში რის მრა ვა ლი სხვა ინ ს ტი
ტუ ტის შემ თხ ვე ვა ში, ევ რო პუ ლი საბ ჭოს ლო ბი რე ბა ეროვ ნულ დო ნე ზე 
უნ და და იწყოს. სა ხელ მ წი ფო ე ბი სა თუ მთავ რო ბე ბის ხელ მ ძღ ვა ნე ლე ბი 
სა კუ თარ ქვეყ ნებს ევ რო პულ საბ ჭო ში თა ნამ დე ბო ბა ზე ყოფ ნის მთე ლი 
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ევროპისადმი მართებული მიდგომა
ადვოკატირების  გზამკვლევი სამოქალაქო  საზოგადოებისათვის: ევროკავშირის მიერ პოლიტიკური 
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესის გაცნობიერება და მასზე გავლენის მოპოვება

დრო ის მან ძილ ზე წარ მო ად გე ნენ. ბუ ნებ რი ვი ა, რომ უშუ ა ლოდ ევ რო
პუ ლი საბ ჭოს ან თუნ დაც პრე მი ერ  მი ნის ტ რე ბი სა და პრე ზი დენ ტე ბის 
დო ნე ზე ლო ბი რე ბა ნაკ ლე ბად რე ა ლუ რი ვა რი ან ტი ა.

გავ ლე ნის მო პო ვე ბის შე საძ ლებ ლო ბა უფ რო დი დი ა, რო ცა მოქ მე დე ბა 
იწყე ბა ევ რო პუ ლი საბ ჭოს სხვა დას ხ ვა სხდო მე ბი სათ ვის მომ ზა დე ბის 
ად რე ულ ეტაპ ზე. მა გა ლი თად, ამა თუ იმ სა კითხ ზე ეროვ ნუ ლი პო
ზი ცი ის ჩა მო ყა ლი ბე ბის პრო ცეს ში. ამ მიზ ნის მი საღ წე ვად, უპ რი ა ნია 
საკ ვან ძო პი რე ბის დად გე ნა იერარ ქი უ ლი კი ბის პირ ველ სა ფე ხუ რებ ზე, 
რომ ლე ბიც ან გა რიშს აბა რე ბენ სა ხელ მ წი ფოს / მ თავ რო ბის მე თა უ რებს, 
მრჩევ ლე ბის ჩათ ვ ლით. აუცი ე ლებ ლია სა ხელ მ წი ფოს / მ თავ რო ბის მე
თა უ რე ბის გარ შე მო არ სე ბუ ლი იერარ ქი უ ლი სტრუქ ტუ რის სიღ რ მი
სე უ ლი შეს წავ ლა და ად ვო კა ტი რე ბის შე სა ბა მი სი და გეგ მ ვა. რად გა
ნაც ევ რო პუ ლი საბ ჭოს პრე ზი დენ ტი სა გან მჭიდ რო თა ნამ შ რომ ლო ბას 
მო ე ლი ან ევ რო კავ ში რის საბ ჭოს თავ მ ჯ დო მა რე ქვე ყა ნას თან, ამი ტომ 
ზე წო ლა თავ მ ჯ დო მა რე ქვეყ ნის ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი სტრუქ ტუ რე ბის 
მხრი დან ეროვ ნულ დო ნე ზე ეფექ ტუ რი შე იძ ლე ბა იყოს. ევ რო პუ ლი 
საბ ჭოს პრე ზი დენ ტი ასე ვე მჭიდ როდ თა ნამ შ რომ ლობს ევ რო კო მი სი ის 
პრე ზი დენ ტ თან.

პრო ცე დუ რე ბი

სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბი ებ მა შე იძ ლე ბა გა მო ი ყე
ნონ გავ ლე ნის მო პო ვე ბის 3 ძი რი თა დი გზა: კონ ტაქ ტი ევ რო პარ ლა მენ
ტ თან; კონ ტაქ ტი ევ რო კო მი სი ას თან და კონ ტაქ ტი ევ რო კავ ში რის საბ
ჭოს თან (კერძოდ, ეროვ ნუ ლი არ ხე ბის მეშ ვე ო ბით). არც თუ ისე ბევ რი 
და წე რი ლა და თქმუ ლა უშუ ა ლოდ ევ რო პუ ლი საბ ჭოს დო ნე ზე ლო ბი რე
ბის შე სა ხებ. ევ რო პულ საბ ჭო ზე (ან ევ რო პუ ლი საბ ჭოს პრე ზი დენ ტ ზე) 
მი მარ თუ ლი ად ვო კა ტი რე ბის ძა ლის ხ მე ვა დიდ წი ლად ემ თხ ვე ვა ევ რო
კავ შირ თან კონ ტაქ ტის დამ ყა რე ბის ძა ლის ხ მე ვას, რად გა ნაც ორი ვე ეს 
ორ გა ნო ეროვ ნუ ლი წარ მო მად გენ ლე ბის პლატ ფორ მა ა. 
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მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ად ვო კა ტი რე ბის მი ზა ნი შე იძ ლე ბა იყოს ევ
რო კავ ში რის პო ლი ტი კა ზე გავ ლე ნის მო პო ვე ბა, აუცი ლე ბე ლია მი სი 
ეროვ ნულ დო ნე ზე დაწყე ბა. თუმ ცა, ამავ დ რო უ ლად, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია 
კვლე ვის ჩა ტა რე ბა იმი სათ ვის რომ აღ მო ვა ჩი ნოთ თა ნა მო აზ რე ქვე ყა
ნა და შევ ქ მ ნათ კო ა ლი ცია სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის წარ მო მად გენ
ლებ თან სხვა ქვეყ ნებ ში, რომ ლებ საც შე უძ ლი ათ ლო ბი რე ბა სა კუ თა რი 
მთავ რო ბე ბის დო ნე ზე. აღ ნიშ ნუ ლი კავ ში რე ბით შე საძ ლე ბე ლი ხდე ბა 
იმ გ ვა რი ქმე დე ბე ბის კონ სო ლი და ცი ა, რომ ლე ბიც ევ რო პუ ლი საბ ჭოს 
მსგავ სი მა ღა ლი რან გის ორ გა ნო ზე გავ ლე ნის მო პო ვე ბას შე უწყობს 
ხელს.

შე დე გე ბი

ევ რო პულ საბ ჭოს დო ნე ზე ლო ბი რე ბა მო ითხოვს რამ დე ნი მე ირი ბი 
გზის გა მო ყე ნე ბას. სხვა ინ ს ტი ტუ ტებ თან შე და რე ბით, მის დო ნე ზე 
პირ და პი რი გზით ნაკ ლე ბად ლო ბი რე ბენ. სა ჭი როა ეროვ ნულ დო ნე ზე 
კონ ცენ ტ რი რე ბა და ამავ დ რო უ ლად, ლო ბი რე ბის ევ რო კავ ში რის სხვა 
ინ ს ტი ტუ ტებ თან კო ორ დი ნი რე ბაც, პირ ველ ყოვ ლი სა, ევ რო კავ ში რის 
საბ ჭოს თან, ევ რო კო მი სი ა სა და ევ რო პარ ლა მენ ტ თან. აღ ნიშ ნულ დო
ნე ზე ლო ბი რე ბი სას კო ორ დი ნი რე ბის გა რე შე ად ვო კა ტი რე ბას არ მო
აქვს თით ქ მის არა ვი თა რი შე დე გი. 

ნა წი ლი პირ ვე ლი: სა ჯა რო პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბა  ევ რო კავ შირ ში
ევ რო პუ ლი საბ ჭო
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ევროპისადმი მართებული მიდგომა
ადვოკატირების  გზამკვლევი სამოქალაქო  საზოგადოებისათვის: ევროკავშირის მიერ პოლიტიკური 
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესის გაცნობიერება და მასზე გავლენის მოპოვება

ევ რო პის პარ ლა მენ ტი

ევ რო პის პარ ლა მენ ტი 754 წევრს ით ვ ლის და მსოფ ლი ო ში ყვე ლა ზე 
დი დი დე მოკ რა ტი უ ლად არ ჩე უ ლი პარ ლა მენ ტი ა. ის ევ რო კავ ში რის 
ერ თა დერ თი პირ და პირ წე სით არ ჩე უ ლი ინ ს ტი ტუ ტია (პირველი პირ
და პი რი არ ჩევ ნე ბი 1979 წელს ჩა ტარ და), რაც ამაღ ლებს მის ლე გი
ტი მუ რო ბას, თუმ ცა ეს ლე გი ტი მუ რო ბა ხში რი და ვე ბის საგ ნად იქ ცა 
ევ რო პის პარ ლა მენ ტის არ ჩევ ნებ ში მო სახ ლე ო ბის მო ნა წი ლე ო ბის 
და ბა ლი პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნებ ლი სა და ეროვ ნუ ლი სა კითხე ბის დო
მი ნი რე ბის გა მო.

ევ რო პუ ლი პარ ლა მენ ტის და ნიშ ნუ ლე ბა ა, წარ მო ად გი ნოს ევ რო კავ ში
რის მო ქა ლა ქე ე ბის ინ ტე რე სე ბი. იგი არის ევ რო კავ ში რის ყვე ლა ზე ღია 
ინ ს ტი ტუ ტი ად ვო კა ტი რე ბი სა და აქ ტი უ რი ჩარ თუ ლო ბის თვალ საზ რი
სით. თუმ ცა, ეს ინ ს ტი ტუ ტი ყვე ლა ზე სუს ტი რგო ლია ევ რო კავ ში რის 
ინ ს ტი ტუ ტებს შო რის. მი უ ხე და ვად დრო თა გან მავ ლო ბა ში მი სი უფ ლე
ბა მო სი ლე ბე ბის გაძ ლი ე რე ბი სა (მაგალითად, ლი სა ბო ნის ხელ შეკ რუ
ლე ბის შემ დეგ), ევ რო პარ ლა მენ ტის გავ ლე ნა ბევ რად უფ რო სუს ტი ა, 
ვიდ რე ეს მის წევ რებს სურთ.

ევ რო პის პარ ლა მენ ტის მუ შა ო ბა ხორ ცი ელ დე ბა კო მი ტე ტე ბი სა 
(რომლებიც, რო გორც წე სი, ბრი უ სელ ში იკ რი ბე ბა) და პლე ნა რუ ლი 
სხდო მე ბის (სტრასბურგი) მეშ ვე ო ბით. ევ რო პის პარ ლა მენ ტი ევ რო კავ
ში რის ყვე ლა ზე პო ლი ტი ზი რე ბუ ლი ორ გა ნოა პარ ტი უ ლი პო ლი ტი კის 
თვალ საზ რი სით. ის მოწყო ბი ლია სა კუ თა რი წევ რე ბი სა და არ ჩე უ ლი 
პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის პო ლი ტი კუ რი ორი ენ ტა ცი ის მი ხედ ვით, უკი
დუ რე სი მე მარ ცხე ნე ე ბით დაწყე ბუ ლი; მწვა ნე ე ბის, სო ცი ალ  დე მოკ
რა ტე ბის, ლი ბე რა ლე ბის, ქრის ტი ან  დე მოკ რა ტე ბის (დღესდღეობით 
ყვე ლა ზე მსხვი ლი ჯგუ ფი), კონ სერ ვა ტო რე ბის რე ფორ მის ტე ბის და 
უკი დუ რე სი მე მარ ჯ ვე ნე ე ბით დამ თავ რე ბუ ლი. ევ რო პუ ლი პარ ლა მენ
ტის ფარ გ ლებ ში ად ვო კა ტი რე ბი სა და ლო ბი რე ბის წარ მა ტე ბუ ლი გან
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ხორ ცი ე ლე ბა ევ რო პარ ლა მენ ტის ბევრ სხვა დას ხ ვა წევ რ თან ურ თი ერ
თო ბას გუ ლის ხ მობს.

უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბი

ევ რო კავ ში რის საბ ჭოს მსგავ სად, ევ რო პის პარ ლა მენ ტიც სა კა ნონ მ დებ ლო 
ორ გა ნო ა. ევ რო კავ ში რის თით ქ მის ყვე ლა ნორ მა ტი უ ლი აქ ტი (დაწყებული 
სა ერ თო ბაზ რის, სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის, ევ რო კავ ში რის ფონ დე ბის, გა რე
მოს დაც ვი სა და მომ ხ მა რე ბელ თა ინ ტე რე სე ბის დაც ვის შე სა ხებ და დამ
თავ რე ბუ ლი ენე რე გე ტი კის, ტრან ს პორ ტის, მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბი სა და ში ნა
გან საქ მე თა შე სა ხებ სა კითხე ბით) გან ხილ ვა ევ რო პის პარ ლა მენ ტ ში უნ და 
გა ი ა როს. ევ რო პის პარ ლა მენ ტის სა კა ნონ მ დებ ლო და გა დაწყ ვე ტი ლე ბის 
მი ღე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა თა შეზღუ დუ ლო ბის გა მო, არ სე ბობს რამ დე ნი
მე სფე რო, რომ ლებ შიც მის სიტყ ვას ნაკ ლე ბი წო ნა აქვს. ეს შემ დე გი სფე
რო ე ბი ა: ვაჭ რო ბა, გა და სა ხა დე ბის ჰარ მო ნი ზა ცია და სა ერ თო სა გა რეო და 
უსაფ რ თხო ე ბის პო ლი ტი კა. მი უ ხე და ვად ამი სა, თა ვად ამ სფე რო ებ შიც კი 
მას შე უძ ლია ევ რო კავ ში რის საბ ჭო სა და ევ რო კო მი სი ას თან მო ლა პა რა კე
ბე ბის მწარ მო ებ ლის რო ლი შე ას რუ ლოს, რად გა ნაც აქვს უნა რი სხვა დას ხ ვა 
სა კითხე ბი ბერ კე ტე ბის სა ხით გა მო ი ყე ნოს და უფ ლე ბა მო სი ლი ა, მი ი ღოს 
რე ზო ლუ ცია ნე ბის მი ერ თე მა ზე, რო მელ საც ის სა ჭირ ბო რო ტოდ ან სა პარ
ლა მენ ტო დე ბა ტე ბი სათ ვის სა ინ ტე რე სოდ მი იჩ ნევს.

გარ და ამი სა, ევ რო პარ ლა მენტს მი ნი ჭე ბუ ლი აქვს სრუ ლი სა ბი უ ჯე ტო 
უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბი (ევროკავშირის ბი უ ჯე ტი სა და ფი ნან სუ რი ან გა
რი შე ბის დამ ტ კი ცე ბა). ევ რო კავ ში რის ნე ბის მი ე რი სა ხით გა ფარ თო ე ბა 
და ახ ლად და ნიშ ნუ ლი ევ რო კო მი სი ის დამ ტ კი ცე ბაც მის თან ხ მო ბას სა
ჭი რო ებს. მას, ასე ვე, აქვს თე ო რი უ ლი უფ ლე ბა ევ რო კო მი სი ას გა დად
გო მა აიძუ ლოს, თუმ ცა ამ უფ ლე ბა მო სი ლე ბით არას დ როს უსარ გებ ლია 
(თუმცა კი 1999 წელს იყო შემ თხ ვე ვა, რო ცა გა დად გა კო მი სია ჟაკ სან
ტე რის ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბით). ევ რო პის პარ ლა მენ ტი ნიშ ნავს ევ რო პის 
ომ ბუდ ს მენს და ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა და დე მოკ რა ტი ის დამ ც ვე ლებს 
სა ხა რო ვის ყო ველ წ ლი უ რი პრე მი ით აჯილ დო ებს. 

ნა წი ლი პირ ვე ლი: სა ჯა რო პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბა  ევ რო კავ შირ ში
ევ რო პის პარ ლა მენ ტი
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ევროპისადმი მართებული მიდგომა
ადვოკატირების  გზამკვლევი სამოქალაქო  საზოგადოებისათვის: ევროკავშირის მიერ პოლიტიკური 
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესის გაცნობიერება და მასზე გავლენის მოპოვება

ად ვო კა ტი რე ბის წა მოწყე ბი სათ ვის ხელ საყ რე ლი ად გი ლე ბი

ევ რო პის პარ ლა მენტს აქვს ბევ რი ოფი ცი ა ლუ რი და არა ო ფი ცი ა ლუ
რი პრო ცე დუ რა, რომ ლე ბიც საკ მა ოდ ღია და გამ ჭ ვირ ვა ლე ა. ად ვო
კა ტი რე ბის ნე ბის მი ე რი სტრა ტე გია უნ და და იწყოს პარ ლა მენ ტის იმ 
ცალ კე უ ლი წევ რებ თან ურ თი ერ თო ბით, რომ ლებ საც აინ ტე რე სებთ 
კონ კ რე ტუ ლი სა კითხი. პარ ლა მენ ტის წევ რე ბი ად ვი ლად ხელ მი საწ
ვ დომ ნი არი ან სა კუ თარ ოფი სებ ში (ბრიუსელი) ან სა არ ჩევ ნო ოლ
ქებ ში. დე მოკ რა ტი უ ლი ლე გი ტი მუ რო ბის მოთხოვ ნის გათ ვა ლის
წი ნე ბით, ისი ნი, რო გორც წე სი, სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის მი ერ 
წარ მოდ გე ნილ რე კო მენ და ცი ებს უფ რო მე ტი ყუ რადღე ბით ეკი დე
ბი ან, ვიდ რე მა თი კო ლე გე ბი ეროვ ნუ ლი პარ ლა მენ ტე ბი დან, რად გა
ნაც ისი ნი უფ რო ნაკ ლე ბად არი ან მი ჯაჭ ვულ ნი სა კუ თა რი ქვეყ ნის 
პო ლი ტი კას. 

აუცი ლე ბე ლია ვი ცო დეთ ევ რო პარ ლა მენ ტარ თა შე საძ ლებ ლო ბე ბი. 
გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი ა, რომ ზო გი ერთ წევრს სხვებ ზე მე ტი გავ ლე
ნა აქვს, ზოგს ეროვ ნუ ლი სა კი ხე ბი უფ რო აწუ ხებს, სხვე ბი კი, უფ რო 
ევ რო კავ ში რის პრობ ლე მებ ზე ამახ ვი ლე ბენ ყუ რადღე ბას. გავ ლე ნი ა
ნი პარ ლა მენ ტის წევ რე ბი, რო გორც წე სი, სტა ჟი ა ნი პარ ლა მენ ტა რე
ბი არი ან (ზოგი მათ გა ნი პარ ლა მენ ტის წევ რია 1979 წლი და ნ) და თავ
მ ჯ დო მა რე ო ბენ ან სხვა საკ ვან ძო ფუნ ქ ცი ე ბი აკის რი ათ (მაგალითად, 
სპე ცი ფი კუ რი თე მის კო ორ დი ნა ტო რი) მნიშ ვ ნე ლო ვან კო მი ტე ტებ სა 
თუ პო ლი ტი კურ ჯგუ ფებ ში. თა ვი ან თი ცოდ ნი დან და გა მოც დი ლე ბი
დან გა მომ დი ნა რე, პარ ლა მენ ტის ზო გი ერთ წევრს გან სა კუთ რე ბუ ლი 
გავ ლე ნა აქვს კონ კ რე ტულ სფე რო ებ ზე და ლი დე რო ბენ კო ლე გებს 
(განსაკუთრებით კი იმა ვე პო ლი ტი კუ რი ჯგუ ფის წარ მო მად გ ნე ლებს) 
შო რის. 

პო ლი ტი კუ რი თვალ საზ რი სით ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სა პარ ლა მენ
ტო ორ გა ნო პრე ზი დენ ტ თა კონ ფე რენ ცია გახ ლავთ, რო მე ლიც აერ თი
ა ნებს ევ რო პის პარ ლა მენ ტის პრე ზი დენ ტ სა და ყვე ლა პო ლი ტი კუ რი 
ჯგუ ფის თავ მ ჯ დო მა რეს. ეს ორ გა ნო გან საზღ ვ რავს დღის წეს რიგს, 
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წყვეტს მგრძნო ბი ა რე სა კითხებს და და ვა ლე ბებს აძ ლევს კო მი ტე ტებ
სა და პარ ლა მენ ტის ცალ კე ულ წევ რებს (მომხსენებლები – იხ . ქ ვე ვით). 
„ზევიდან ქვე ვით” მიდ გო მა – ეს გახ ლავთ უშუ ა ლოდ პრე ზი დენ ტ თა 
კონ ფე რენ ცი ის ლო ბი რე ბის მე თო დი. იგი მე ტად რთუ ლია და ევ რო
კავ ში რის სხვა ინ ს ტი ტუ ტე ბის მსგავ სად, წარ მა ტე ბის შე საძ ლებ ლო ბა 
აქაც ძა ლი ან და ბა ლი ა.

ევ რო პის პარ ლა მენ ტ ში გან ხი ლუ ლი ყვე ლა ტექ ს ტი (დეკლარაცია, რე
ზო ლუ ცია ბი უ ჯე ტის შე სა ხებ ან სა კა ნონ მ დებ ლო აქ ტი) „ანგარიშის” 
ფორ მას იღებს და სა კუ თა რი „მომხსენებელი” ჰყავს. ის არის კონ კ
რე ტულ ტექ ს ტ ზე პა სუ ხის მ გე ბე ლი პარ ლა მენ ტის წევ რი. პო ლი ტი კუ
რი ჯგუ ფე ბი ასე ვე ანა წი ლე ბენ „ჩრდილოვანი მომ ხ სე ნებ ლის” როლს, 
რო მელ საც სა კუ თა რი ჯგუ ფის სა ხე ლით მომ ხ სე ნე ბელ თან  მო ლა პა
რა კე ბე ბის წარ მო ე ბა მო ეთხო ვე ბა. მომ ხ სე ნებ ლე ბი და ჩრდი ლო ვა ნი 
მომ ხ სე ნებ ლე ბი (და შე სა ბა მი სი კო მი ტე ტე ბის თავ მ ჯ დო მა რე ე ბი) არი
ან ბუ ნებ რი ვი პარ ტ ნი ო რე ბი ად ვო კა ტი რე ბი სა, რო მე ლიც კონ კ რე ტულ 
სა კითხ სა თუ სა კა ნონ მ დებ ლო აქტს ეხე ბა. ად ვო კა ტი რე ბის სტრა ტე
გი ის შე სა ბა მი სო ბა და მო კი დე ბუ ლია მო ცე მუ ლი სა კითხის პო ლი ტი კურ 
მნიშ ვ ნე ლო ბა ზე. მა ღა ლი მგრძნო ბე ლო ბის სა კითხებს (კენჭისყრის 
დის ციპ ლი ნის მკაც რი დაც ვით) აკონ ტ რო ლე ბენ პო ლი ტი კუ რი ჯგუ ფე
ბი და მა თი პარ ტი უ ლი სა პარ ლა მენ ტო ორ გა ნი ზა ტო რე ბი, ხო ლო და
ნარ ჩენ სა კითხებ ში პარ ლა მენ ტის წევ რებს უფ რო ფარ თო მას შ ტა ბი ა ნი 
ქმე დე ბე ბის სა შუ ა ლე ბა ეძ ლე ვათ.

არ სე ბობს პარ ლა მენ ტის წევ რებ თან მუ შა ო ბის არა ო ფი ცი ა ლუ რი გზე
ბიც. მათ შე უძ ლი ათ (კომიტეტებისა თუ პო ლი ტი კუ რი ჯგუ ფე ბის მხარ
და ჭე რით) მოს მე ნე ბის ან ექ ს პერ ტ თა მრგვა ლი მა გი დის ფორ მა ტის 
შეხ ვედ რე ბის მოწყო ბა, რომ ლებ ზეც მოწ ვე ულ და ინ ტე რე სე ბულ მხა
რე ებს სა კუ თა რი შე ხე დუ ლე ბე ბის გა მო ხატ ვის სა შუ ა ლე ბა ეძ ლე ვათ. 
თა ნა მო აზ რე პარ ლა მენ ტის წევ რე ბი, ასე ვე, იკ რი ბე ბი ან (როგორც წე
სი, გავ ლე ნი ა ნი და ცნო ბი ლი პარ ლა მენ ტა რე ბის გარ შე მო) არა ო ფი ცი
ა ლურ, გა დამ კ ვე თი პო ლი ტი კუ რი შე ხე დუ ლე ბე ბის ჯგუ ფებ ში, რომ ლე
ბიც, ასე ვე, ხელ მი საწ ვ დო მია გა რე პირ თათ ვის და რომ ლე ბიც ამა თუ 

ნა წი ლი პირ ვე ლი: სა ჯა რო პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბა  ევ რო კავ შირ ში
ევ რო პის პარ ლა მენ ტი
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ევროპისადმი მართებული მიდგომა
ადვოკატირების  გზამკვლევი სამოქალაქო  საზოგადოებისათვის: ევროკავშირის მიერ პოლიტიკური 
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესის გაცნობიერება და მასზე გავლენის მოპოვება

იმ იდე ის წა მო წე ვას ცდი ლო ბენ (მაგალითად, „ევროპული დე მოკ რა ტი
ის და ხუ რუ ლი სხდო მა12”, „კენგურუს ჯგუ ფი”13) 

ისე ვე, რო გორც სხვა ინ ს ტი ტუ ტე ბის შემ თხ ვე ვა ში, წარ მა ტე ბუ ლი ად
ვო კა ტი რე ბა ევ რო პის პარ ლა მენ ტ ში პარ ლა მენ ტის, კო მი ტე ტე ბის 
დღის წეს რი გის და პლე ნა რულ სხდო მე ბის მუ შა ო ბის კარგ ცოდ ნა სა 
და წი ნას წარ და გეგ მ ვას მო ითხოვს. დი ა ლო გი პარ ლა მენ ტის წევ რებ
თან ხში რად უფ რო ნა ყო ფი ე რია მა შინ, რო ცა პარ ლა მენ ტის შე სა ბა მის 
წევრს წი ნას წარ მი ე წო დე ბა ინ ფორ მა ცი ა, რომ ლი თაც იგი სიტყ ვით 
გა მოს ვ ლის ან ხმის მი ცე მი ს დროს იხელ მ ძღ ვა ნე ლებს. აუცი ე ლე ბე
ლად უნ და იყოს გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ევ რო პარ ლა მენ ტის წევ რებ თან 
გრძელ ვა დი ა ნი ურ თი ერ თო ბე ბის დამ ყა რე ბის მნიშ ვ ნე ლო ბა. კენ ჭის ყ
რე ბის ჩა ნა წე რე ბის მო ნა ცემ თა ბა ზა (ანუ ვის ან რას მის ცეს პარ ლა მენ
ტა რებ მა ხმა წარ სულ ში), რო მე ლიც ხელ მი საწ ვ დო მია ევ რო პის პარ ლა
მენ ტის ვებ გ ვერ დ ზე, სა სარ გებ ლოა ამა თუ იმ სტრა ტე გი ულ სფე რო ში 
სა ჭი რო პარ ლა მენ ტა რის ვი ნა ო ბის და სად გე ნად.

შე დე გე ბი

აუცი ლე ბე ლია ვი ცო დეთ, რომ ევ რო პის პარ ლა მენ ტი არ ახ დენს ახა ლი 
სა კა ნონ მ დებ ლო აქ ტის ინი ცი რე ბას, არა მედ შე უძ ლია მხო ლოდ ევ რო
კო მი სი ის წი ნა და დე ბა შეც ვა ლოს. შე სა ბა მი სად ლო ბი რე ბის პირ ვე ლი 
ეტა პი უნ და იყოს ევ რო კო მი სი ას თან წი ნას წა რი კონ ტაქ ტი (მაგალითად, 
ევ რო კო მი სი ის მი ერ მომ ზა დე ბულ ტექ ს ტ ში შე ტა ნი ლი ცვლი ლე ბე ბის 
უც ვ ლე ლი სა ხით და ტო ვე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა პარ ლა მენ ტ ში ან პი რი
ქით, ცვლი ლე ბე ბის შე ტა ნის მცდე ლო ბა და ძა ლის ხ მე ვა, თუ კი ევ რო
კო მი სი ამ უარი თქვა ასე თი ცვლი ლე ბე ბის შე ტა ნა ზე).

გარ და სა კა ნონ მ დებ ლო აქ ტე ბი სა და სხვა ინ ს ტ რუ მენ ტე ბი სა 

12 www.democracycaucus.org 

13 www.kangaroogroup.eu
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(როგორიცაა ბი უ ჯე ტის დამ ტ კი ცე ბა), ევ რო პის პარ ლა მენ ტი ასე ვე 
შე ი მუ შა ვებს უფ რო ნაკ ლე ბი ძა ლის მქო ნე ტექ ს ტებ საც, ხში რად მათ 
მხო ლოდ სიმ ბო ლუ რი დატ ვირ თ ვა აქვთ. ევ რო პის პარ ლა მენ ტის წევ
რებს შე უძ ლი ათ სა კუ თა რი ინი ცი ა ტი ვე ბის წარ დ გე ნა „წერილობითი 
დეკ ლა რა ცი ის” სა ხით, თუ კი ისი ნი თავს მო უყ რი ან სხვა პარ ლა მენ ტა
რე ბის ხელ მო წე რა თა აუცი ლე ბელ რა ო დე ნო ბას. სა გა რეო პო ლი ტი კის 
სფე რო ში ევ რო პარ ლა მენ ტი იღებს რე ზო ლუ ცი ებს, რომ ლე ბიც საბ ჭოს 
(ან ევ რო კო მი სი ას) გარ კ ვე უ ლი ქმე დე ბე ბი სა კენ მო უ წო დებს. მი უ ხე და
ვად იმი სა, რომ ამ რე ზო ლუ ცი ებს რა ი მე მა ვალ დე ბუ ლე ბე ლი ძა ლა არ 
გა აჩ ნი ა, მათ მა ინც მი ე წე რე ბა სიმ ბო ლუ რი გავ ლე ნა და ისი ნი შე იძ ლე
ბა აღ ქ მუ ლი იყოს (ხშირად შეც დო მით) სა მიზ ნე ქვეყ ნებ თან მი მარ თე
ბით ევ რო კავ ში რის ოფი ცი ა ლურ პო ზი ცი ად. მა გა ლი თად, ე.წ. სა ხა რო
ვის პრე მია უნ და ჩა ით ვა ლოს მნიშ ვ ნე ლო ვან სიმ ბო ლურ (და ფი ნან სურ) 
გზავ ნი ლად მსოფ ლი ოს ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის დამ ც ველ თა მი სა მარ
თით.

ნა წი ლი პირ ვე ლი: სა ჯა რო პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბა  ევ რო კავ შირ ში
ევ რო პის პარ ლა მენ ტი
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ევროპისადმი მართებული მიდგომა
ადვოკატირების  გზამკვლევი სამოქალაქო  საზოგადოებისათვის: ევროკავშირის მიერ პოლიტიკური 
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესის გაცნობიერება და მასზე გავლენის მოპოვება

ევ რო პის სა გა რეო ურ თი ერ თო ბა თა 

სამ სა ხუ რი

ლი სა ბო ნის ხელ შეკ რუ ლე ბამ ბიძ გი მის ცა ევ რო პის სა გა რეო ურ თი ერ
თო ბის სამ სა ხუ რის ჩა მო ყა ლი ბე ბას. იგი პრაქ ტი კუ ლად ევ რო კავ ში რის 
სა გა რეო საქ მე თა სა მი ნის ტ რო სა და დიპ ლო მა ტი უ რი კორ პუ სის ფუნ
ქ ცი ას ას რუ ლებს; ამას თან ახორ ცი ე ლებს სა ერ თო სა გა რეო და უსაფ
რ თხო ე ბის პო ლი ტი კას და მუ შა ობს სა გა რეო პო ლი ტი კი სა და წარ მო
მად გენ ლო ბის სხვა სფე რო ებ შიც. ევ რო პის სა გა რეო ურ თი ერ თო ბა თა 
სამ სა ხუ რი ექ ვემ დე ბა რე ბა და დახ მა რე ბას უწევს უმაღ ლეს წარ მო მად
გე ნელს სა გა რეო საქ მე თა და უსაფ რ თხო ე ბის პო ლი ტი კის სა კითხებ ში. 
გარ და ამი სა, მას მო ეთხო ვე ბა ევ რო საბ ჭოს პრე ზი დენ ტი სა და კო მი სი
ის პრე ზი დენ ტის მხარ და ჭე რაც.

ევ რო პის სა გა რეო ურ თი ერ თო ბა თა სამ სა ხურ მა სრუ ლი დატ ვირ თ ვით 
მუ შა ო ბა 2010 წელს და იწყო. ის თა ნამ შ რომ ლობს წევ რი ქვეყ ნე ბის 
დიპ ლო მა ტი ურ სამ სა ხუ რებ თან და თავს უყ რის გე ნე რა ლუ რი სამ დივ
ნო სა და ევ რო კავ ში რის საბ ჭოს შე სა ბა მი სი დე პარ ტა მენ ტე ბის მო ხე
ლე ებს, ისე ვე, რო გორც ეროვ ნუ ლი დიპ ლო მა ტი უ რი სამ სა ხუ რე ბის 
დამ ხ მა რე კად რებს. 

უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბი

უმაღ ლე სი წარ მო მა დ გენ ლი სათ ვის დახ მა რე ბის გა წე ვა ევ რო პის სა
გა რეო ურ თი ერ თო ბა თა სამ სა ხუ რის ძი რი თად ფუნ ქ ცი ა ა. რე ა ლუ რად 
ეს არ თუ ლებს ევ რო პის სა გა რეო ურ თი ერ თო ბა თა სამ სა ხუ რის მუ შა
ო ბის ზუს ტი მას შ ტა ბე ბის გან საზღ ვ რას. უმაღ ლეს წარ მო მად გე ნელს 
უწყე ბებ სა და ინ ს ტი ტუ ტებ თან მუდ მი ვი კონ ტაქ ტი სჭირ დე ბა, თუმ ცა 
ევ რო კავ ში რის სა გა რეო ურ თი ერ თო ბა თა რიგ ას პექ ტებ ზე ევ რო პის 
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ნა წი ლი პირ ვე ლი: სა ჯა რო პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბა  ევ რო კავ შირ ში
ევ რო პის სა გა რეო ურ თი ერ თო ბა თა სამ სა ხუ რი

სა გა რეო ურ თი ერ თო ბა თა სამ სა ხურს ხე ლი არ მი უწ ვ დე ბა. ისე თი სა
კითხე ბი, რო გო რე ბი ცაა გა ფარ თო ე ბა და ევ რო პის სა მე ზობ ლო სტრა
ტე გი ა, კო მი სი ის პა სუ ხის მ გებ ლო ბის ქვეშ არის, თუმ ცა ნა წი ლობ რივ 
მა ინც ექ ვემ დე ბა რე ბა უმაღ ლეს წარ მო მად გე ნელს, რო გორც კო ორ
დი ნა ტორს, რო მე ლიც, ამავ დ რო უ ლად, კო მი სი ის ერ თ ერ თი ვი ცეპ
რე ზი დენ ტი ა. უმაღ ლე სი წარ მო მად გე ნე ლი და ევ რო პის სა გა რეო ურ
თი ერ თო ბა თა სამ სა ხუ რი ახორ ცი ე ლე ბენ სტრა ტე გი ებს, რომ ლე ბიც 
შე თან ხ მე ბუ ლია წევრ ქვეყ ნებ სა და ევ რო კავ ში რის საბ ჭოს თან. ევ რო
პის სა გა რეო ურ თი ერ თო ბა თა სამ სა ხუ რი ამ შეზღუდ ვე ბის ფარ გ ლებ ში 
მოქ მე დებს.

ევ რო პის სა გა რეო პო ლი ტი კის დე ლე გა ცი ე ბის (ევროკავშირის დე ლე გა
ცი ე ბი) რო ლი ტრა დი ცი უ ლი ეროვ ნუ ლი სა ელ ჩო ე ბის რო ლის მსგავ სი ა. 
ისი ნი გან ლა გე ბუ ლია მე სა მე ქვეყ ნებ ში, ისე ვე, რო გორც სა ერ თა შო რი
სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის სა თაო ოფი სებ ში, მა გა ლი თად, გა ე როს ოფი სებ ში 
ნი უ ი ორ კ სა და ჟე ნე ვა ში. ზო გა დად თუ ვიმ ს ჯე ლებთ, დე ლე გა ცი ე ბის 
ფუნ ქ ცია (მაგრამ მხო ლოდ ამით არ შე მო ი ფარ გ ლე ბა) პო ლი ტი კუ რი და 
ეკო ნო მი კუ რი ინ ფორ მა ცი ის შეგ რო ვე ბა და ანა ლი ზი ა. გარ და ამი სა, 
ისი ნი ას რუ ლე ბენ შუ ა მავ ლის როლს მე სა მე ქვეყ ნე ბის მთავ რო ბებ სა 
და ევ რო კავ შირს შო რის, უზ რუნ ველ ყო ფენ მე სა მე ქვეყ ნებ თან მო ლა
პა რა კე ბე ბი სათ ვის აუცი ლე ბე ლი ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბას, უტა რე ბენ 
კონ სულ ტა ცი ებს ევ რო კავ ში რის მო ხე ლე ებს მას პინ ძე ლი ქვეყ ნე ბის 
თა ნამ დე ბო ბის პი რებ თან შეხ ვედ რამ დე და სხვა.    

ად ვო კა ტი რე ბის წა მოწყე ბი სათ ვის ხელ საყ რე ლი ად გი ლე ბი

ევ რო პის სა გა რეო ურ თი ერ თო ბა თა სამ სა ხუ რის ჩა მო ყა ლი ბე ბამ შე სა
ბა მის სფე რო ში მო მუ შა ვე სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი
ე ბი სათ ვის ლო ბი რე ბის ახა ლი ცენ ტ რი შექ მ ნა. უმაღ ლე სი წარ მო მად
გენ ლის ფარ თო და ფრაგ მენ ტუ ლი რო ლი დან გა მომ დი ნა რე, თა ვად 
ევ რო პის სა გა რეო ურ თი ერ თო ბა თა სამ სა ხუ რის მე ნეჯ მენ ტის სტრუქ
ტუ რა საკ მა ოდ რთუ ლი ა, თუმ ცა მო ე პო ვე ბა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი პო ტენ ცი
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ევროპისადმი მართებული მიდგომა
ადვოკატირების  გზამკვლევი სამოქალაქო  საზოგადოებისათვის: ევროკავშირის მიერ პოლიტიკური 
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესის გაცნობიერება და მასზე გავლენის მოპოვება

ა ლი, რად გა ნაც მი სი დახ მა რე ბით ევ რო კავ ში რის რი გი ინ ს ტი ტუ ტე ბია 
ხელ მი საწ ვ დო მი. უმაღ ლეს წარ მო მად გე ნელს მჭიდ რო კავ ში რი აქვს 
ევ რო კო მი სი ას14, ევ რო კავ ში რის საბ ჭო სა და წევრ ქვეყ ნებ თან. ასე 
რომ, ად ვო კა ტი რე ბის მიზ ნით ევ რო პის სა გა რეო ურ თი ერ თო ბა თა სამ
სა ხურ თან კონ ტაქ ტი ნა ყო ფი ე რი შე იძ ლე ბა გა მოდ გეს.

ევ რო პის სა გა რეო ურ თი ერ თო ბა თა სამ სა ხუ რის კად რე ბი (დაახლოებით 
4 000 თა ნამ შ რო მე ლი) და კომ პ ლექ ტე ბუ ლია ევ რო კო მი სი ი სა და ევ რო
კავ ში რის საბ ჭოს გე ნე რა ლუ რი სამ დივ ნოს თა ნამ შ რომ ლე ბით, ისე ვე, 
რო გორც დიპ ლო მა ტე ბით 27 წევ რი ქვეყ ნი დან (ისინი უნ და შე ად გენ დ
ნენ კად რე ბის სრუ ლი რა ო დე ნო ბის, რო გორც მი ნი მუმ, ერთ მე სა მედს)15. 
ბრი უ სელ ში მდე ბა რე ეს ორ გა ნო იყო ფა გე ნე რა ლურ დი რექ ტო რა ტე
ბად, რომ ლე ბიც მო ი ცავს ქვეყ ნებ სა და რე გი ო ნებს; მრა ვალ მ ხ რივ და 
თე მა ტურ ურ თი ერ თო ბებს; ად მი ნის ტ რა ცი ას, ბი უ ჯეტს, უშიშ რო ე ბა სა 
და კო მუ ნი კა ცი ას, კრი ზი სის მარ თ ვას, სა მო ქა ლა ქო და გეგ მ ვის შე საძ
ლებ ლო ბებს, უფ ლე ბა მო სი ლე ბებ სა და სამ ხედ რო კად რე ბი სა და სი ტუ
ა ცი ე ბის მარ თ ვის ცენტრს. ასე ვე არ სე ბობს და გეგ მ ვი სა და იური დი უ
ლი სა კითხე ბის დე პარ ტა მენ ტე ბი. გარ და სა თაო ოფი სი სა, ეს ორ გა ნო 
მო ი ცავს ევ რო კავ ში რის 130ზე მეტ დე ლე გა ცი ას მე სა მე ქვეყ ნებ სა და 
სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ებ ში. 

მი უ ხე და ვად ამი სა, ევ რო პის სა გა რეო ურ თი ერ თო ბა თა სამ სა ხუ რი მხო
ლოდ დამ ხ მა რე ფაქ ტო რად უნ და ჩა ით ვა ლოს სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო
ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ად ვო კა ტი რე ბის სტრა ტე გი ა ში, ხო ლო ძი რი თა
დი ყუ რადღე ბა ევ რო კო მი სი ის, ევ რო პარ ლა მენ ტი სა და ევ რო კავ ში რის 
საბ ჭოს სამ კუთხედ ზე უნ და გა მახ ვილ დეს. ეს იმი ტომ, რომ ევ რო პის 

14  მაგალითად, ევროპის საგარეო ურთიერთობის სამსახური დახმარებას უწევს არა 
მხოლოდ უმაღლეს წარმომადგენელს, არამედ კომისრებსაც საგარეო ურთიერთობებთან 
დაკავშირებული ისეთი მოვალეობების შესრულებისას, როგორებიცაა მრავალმხრივი 
ვაჭრობა, გაფართოება და ევროპის თანამეზობლობის სტრატეგია, გარემოს დაცვა, 
ენერგეტიკა, სოფლის მეურნეობა, ან მართლმსაჯულება და შინაგანი საქმეები.

15  2013 წლის 1 ივლისიდან ევროპის საგარეო ურთიერთობის სამსახურის პოსტები 
ხელმისაწვდომი გახდება ევროკავშირის სხვა ინსტიტუტების (მაგალითად, 
ევროპარლამენტი) მოხელეთათვის.
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სა გა რეო ურ თი ერ თო ბა თა სამ სა ხურს არ გა აჩ ნია რე ა ლუ რი სტრა ტე
გი უ ლი უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბი, ხო ლო გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის ნამ
დ ვი ლი ძა ლა უფ ლე ბა ევ რო კავ ში რის ტრა დი ცი ულ ინ ს ტი ტუ ტებს ენი
ჭე ბათ.

ად ვო კა ტი რე ბის სტრა ტე გი ი სათ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი პი რე ბის დად
გე ნი სას უპ რი ა ნია ევ რო პის სა გა რეო ურ თი ერ თო ბა თა სამ სა ხურ თან 
კონ ტაქ ტის დამ ყა რე ბა ორი ვე მხრი დან, წევ რი ქვეყ ნე ბის მხრი დან და 
ევ რო კავ ში რის დო ნე ზე. ად ვო კა ტი რე ბამ, ეროვ ნულ დო ნე ზე, შე იძ ლე
ბა უზ რუნ ველ ყოს ად გი ლობ რი ვი მო თა მა შე ე ბის მხარ და ჭე რა. თუ კი შე
თა ვა ზე ბუ ლი სტრა ტე გია კონ კ რე ტულ ქვე ყა ნა სა თუ რე გი ონს ეხე ბა, 
უპ რი ა ნია კონ ტაქ ტი, რო გორც ევ რო პის სა გა რეო ურ თი ერ თო ბა თა სამ
სა ხუ რის შე სა ბა მის დი რექ ტო რატ თან, ასე ვე, ევ რო კავ ში რის შე სა ბა მის 
დე ლე გა ცი ას თან. 

ევ რო კავ ში რის დე ლე გა ცი ე ბი წარ მო ად გე ნენ მნიშ ვ ნე ლო ვან სა კონ ტაქ
ტო პი რებს სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სათ ვის მე სა
მე ქვეყ ნებ ში, რად გა ნაც მათ შე უძ ლი ათ სხვა დახ ვა სა ხის მხარ და ჭე რის 
აღ მო ჩე ნა (როგორც ფი ნან სუ რი ასე ვე დიპ ლო მა ტი უ რი). სა მო ქა ლა ქო 
სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ებს შე უძ ლი ათ დე ლე გა ცი ე ბის ინ ფორ მი
რე ბა ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ამა თუ იმ დარ ღ ვე ვე ბი სა, თუ დე მოკ რა ტი
ულ პრო ცე სებ ში არ სე ბუ ლი ხარ ვე ზე ბის შე სა ხებ. 

პრო ცე დუ რე ბი

ევ რო პის სა გა რეო ურ თი ერ თო ბა თა სამ სა ხუ რი,  რო გორც ახალ გაზ რ
და ინ ს ტი ტუ ტი, რი გი დაბ რ კო ლე ბე ბის წი ნა შე დად გა. მის და არ სე ბა
ზე გავ ლე ნა იქო ნია მტკივ ნე ულ მა მო ლა პა რა კე ბებ მა წევრ ქვეყ ნებს 
შო რის, რომ ლე ბიც დიდ წი ლად ახა ლი სამ სა ხუ რის კად რე ბით და კომ პ
ლექ ტე ბას ეხე ბო და. ამის გათ ვა ლის წი ნე ბით ის არც თუ ისე დი დი ხა
ნი ა, რაც შე ვი და აქ ტი უ რი ლო ბი რე ბის სა მიზ ნე ინ ს ტი ტუ ტე ბის სი ა ში, 
თუმ ცა მი სი ურ თი ერ თ კავ ში რე ბის წყა ლო ბით ევ რო კავ ში რის სხვა ინ ს

ნა წი ლი პირ ვე ლი: სა ჯა რო პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბა  ევ რო კავ შირ ში
ევ რო პის სა გა რეო ურ თი ერ თო ბა თა სამ სა ხუ რი
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ევროპისადმი მართებული მიდგომა
ადვოკატირების  გზამკვლევი სამოქალაქო  საზოგადოებისათვის: ევროკავშირის მიერ პოლიტიკური 
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესის გაცნობიერება და მასზე გავლენის მოპოვება

ტი ტუ ტებ თან, ის, სა ვა რა უ დოდ, გახ დე ბა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი რგო ლი სა გა
რეო პო ლი ტი კის სფე რო ში ად ვო კა ტი რე ბის თვალ საზ რი სით. 

შე დე გე ბი

ევ რო პის სა გა რეო ურ თი ერ თო ბა თა სამ სა ხურს ჯერ კი დევ და სამ კ ვიდ
რე ბე ლი აქვს სა კუ თა რი ად გი ლი ევ რო კავ ში რის გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის 
მი ღე ბის პრო ცეს ში. ჯერ კი დევ არ არ სე ბობს ევ რო კავ ში რის სა გა რეო 
პო ლი ტი კის და მო უ კი დე ბე ლი სტრა ტე გი ა. ევ რო პის სა გა რეო ურ თი ერ
თო ბა თა სამ სა ხუ რის მეშ ვე ო ბით, ევ რო კავ ში რი იმე დოვ ნებს სა გა რეო 
ურ თი ერ თო ბე ბის სა კუ თა რი მკა ფიო იმი ჯის ჩა მო ყა ლი ბე ბას, რო გორც 
ბრი უ სელ ში, ასე ვე, მე სა მე ქვეყ ნებ ში მსოფ ლი ოს მას შ ტა ბით. არ სე ბობს 
იმე დი, რომ დრო თა გან მავ ლო ბა ში ეს სამ სა ხუ რი უფ რო მნიშ ვ ნე ლო ვან 
წვლილს შე ი ტანს ევ რო კავ ში რის სა გა რეო პო ლი ტი კის გან ხორ ცი ე ლე
ბა ში. გარ და ამი სა, ის ევ რო კავ ში რის მო ხე ლე ებს ეროვ ნუ ლი დო ნის 
დიპ ლო მა ტებ თან სა მუ შა ოდ პლატ ფორ მას სთა ვა ზობს. ბევრ ას პექ ტ
ში ამ ურ თი ერ თო ბე ბის სენ სი ტი უ რო ბის მი უ ხე და ვად, მათ შე უძ ლი ათ 
ეროვ ნუ ლი და ევ რო კავ ში რის სა გა რეო პო ლი ტი კუ რი შე ხე დუ ლე ბე ბის 
უფ რო მძლავ რი ინ ტეგ რი რე ბა. 
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ეროვ ნუ ლი პარ ლა მენ ტე ბი

ლი სა ბო ნის ხელ შეკ რუ ლე ბამ მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გა აძ ლი ე რა და ფორ მა
ლუ რი სა ხე მის ცა ეროვ ნუ ლი პარ ლა მენ ტე ბის ჩარ თუ ლო ბას ევ რო კავ
ში რის მი ერ გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში. ეროვ ნუ ლი პარ
ლა მენ ტე ბის რო ლი ახა ლი ხელ შეკ რუ ლე ბით საკ მა ოდ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა. 
სწო რედ ამი ტომ ევ რო კო მი სი ამ გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღე ბა უნ და 
მი აქ ცი ოს დი ა ლო გი სა და თა ნამ შ რომ ლო ბის გა ფარ თო ე ბას ეროვ ნულ 
პარ ლა მენ ტებ თან. პირ ვე ლი „მოდური” სიტყ ვა, რო მე ლიც აღ წერს ამ 
სპე ცი ფი კურ ურ თი ერ თო ბებს, არის „სუბსიდირება”. სუბ სი დი რე ბა მი უ
თი თებს ევ რო კავ ში რი სა და მი სი წევ რი ქვეყ ნე ბის სა ზი ა რო კომ პე ტენ
ცი ებ ზე და გუ ლის ხ მობს იმას, რომ რაც შე იძ ლე ბა უფ რო ეფექ ტუ რად 
გა კეთ დეს ქვეყ ნის ფარ გ ლებ ში, არ უნ და გა ნი ხი ლე ბო დეს ევ რო კავ ში
რის ინ ს ტი ტუ ტე ბის დო ნე ზე: გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბა უნ და ხდე
ბო დეს თა ვად მო ქა ლა ქე ებ თან მაქ სი მა ლუ რი სი ახ ლო ვის პი რო ბებ ში16. 
დღეს დღე ო ბით ეროვ ნუ ლი პარ ლა მენ ტე ბი ას რუ ლე ბენ წი ნას წარ გაფ
რ თხი ლე ბის მე ქა ნიზ მე ბის როლს, რომ ლე ბიც მი უ თი თე ბენ ამა თუ იმ 
სა კა ნონ მ დებ ლო ინი ცი ა ტი ვის მი ერ ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი პრინ ცი პის შე
საძ ლო დარ ღ ვე ვის შემ თხ ვე ვებ ზე.

უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბი

ეროვ ნუ ლი პარ ლა მენ ტე ბი მაქ სი მა ლუ რად იყე ნე ბენ ხელ შეკ რუ ლე
ბით მი ნი ჭე ბულ ახალ უფ ლე ბა მო სი ლე ბებს. ისი ნი იქ ც ნენ სრუ ლუფ
ლე ბი ან მო თა მა შე ე ბად ევ რო კავ ში რის მი ერ გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის 
მი ღე ბის პრო ცეს ში და ამის შე დე გად, ად ვო კა ტი რე ბის თვალ საზ რი
სით, – მნიშ ვ ნე ლო ვან პარ ტ ნი ო რე ბად.  ევ რო კო მი სია ვალ დე ბუ ლი ა, 
ეროვ ნულ პარ ლა მენ ტებს მის ცეს ყვე ლა სა კა ნონ მ დებ ლო ინი ცი ა ტი

16 გარდა სფეროებისა, რომლებიც შედის ევროკავშირის უშუალო კომპეტენციაში.

ნა წი ლი პირ ვე ლი: სა ჯა რო პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბა  ევ რო კავ შირ ში
ეროვ ნუ ლი პარ ლა მენ ტე ბი
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ევროპისადმი მართებული მიდგომა
ადვოკატირების  გზამკვლევი სამოქალაქო  საზოგადოებისათვის: ევროკავშირის მიერ პოლიტიკური 
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესის გაცნობიერება და მასზე გავლენის მოპოვება

ვის გან ხილ ვის უფ ლე ბა, რომ ლე ბიც თავ ს დე ბა სუბ სი დი რე ბის ფარ
გ ლებ ში. 

ად ვო კა ტი რე ბის წა მოწყე ბი სათ ვის ხელ საყ რე ლი ად გი ლე ბი

ეროვ ნულ პარ ლა მენ ტებ თან კონ ტაქ ტის დამ ყა რე ბა ევ რო კავ შირ თან 
წარ მა ტე ბუ ლი ად ვო კა ტი რე ბის შე მად გე ნელ ნა წი ლი უნ და იყოს და ავ
სებ დეს სხვა ქმე დე ბებს. იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ ეროვ ნულ პარ
ლა მენ ტებს აქვთ ევ რო კავ ში რის სა კა ნონ მ დებ ლო ინი ცი ა ტი ვე ბის დაბ
ლოკ ვი სა და ევ რო კო მი სი ი სათ ვის მა თი მო დი ფი ცი რე ბის მოთხოვ ნის 
უფ ლე ბა, მა თი რო ლი სა თა ნა დო ყუ რადღე ბას იმ სა ხუ რებს. ეროვ ნუ ლი 
პარ ლა მენ ტე ბი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში ოფი ცი ა ლურ 
მხა რე ე ბად იქ ც ნენ და სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის კო მუ ნი კა ცი ის 
ხელ მი საწ ვ დომ რგოლს წარ მო ად გე ნენ. ეს ასე ვე იძ ლე ვა სა მო ქა ლა ქო 
სა ზო გა დო ე ბის პა ნევ რო პუ ლი ინ ტე რე სე ბის კო ორ დი ნი რე ბის სა შუ ა
ლე ბას. თა ნამ შ რომ ლო ბა სა ხელ მ წი ფო ებს შო რის და კო ორ დი ნი რე ბუ
ლი ად ვო კა ტი რე ბის სტრა ტე გი ე ბი შე იძ ლე ბა ძა ლი ან სა სარ გებ ლო აღ
მოჩ ნ დეს სა ერ თო მიზ ნე ბის მი საღ წე ვად17. 

თა ვად ეროვ ნუ ლი პარ ლა მენ ტე ბის ფარ გ ლებ ში არი ან სხვა დას ხ ვა 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი პი რე ბი და უპ რი ა ნია მათ თან და კავ ში რე ბა. ერ თ ერ
თი გზა არის ად ვო კა ტი რე ბა პარ ლა მენ ტ ში წარ მოდ გე ნი ლი პო ლი ტი
კუ რი პარ ტი ე ბის დო ნე ზე, რა თა ისი ნი ყუ რადღე ბით მო ე კი დონ თქვენს 
სტრა ტე გი ულ ხედ ვა სა თუ მი ზანს. მე ო რე მიდ გო მაა იმ პო ლი ტი კუ რი 
პარ ტი ე ბის დარ წ მუ ნე ბა სა ინ ტე რე სო სა კითხ ზე სა კუ თა რი პო ზი ცი ის 
და ფიქ სი რე ბის აუცი ლებ ლო ბა ში, რომ ლე ბიც აყოვ ნე ბენ ამა თუ იმ სა
კითხ ზე პო ზი ცი ის ჩა მო ყა ლი ბე ბას.

17  არსებობს ევროკავშირის პარლამენტთაშორისი ინფორმაციის გაცვლის ვებ
გვერდი/მონაცემთა ბაზა, რომელიც შეიმუშავეს ეროვნულმა პარლამენტებმა და 
რომელიც შეიცავს დაწვრილებით საპარლამენტო დოკუმენტაციასა და ინფორმაციას 
ევროკავშირის შესახებ: www.ipex.eu
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შე იძ ლე ბა სა სარ გებ ლო აღ მოჩ ნ დეს კონ ცენ ტ რი რე ბა კონ კ რე ტუ ლი კო
მი ტე ტე ბის წევ რებ ზე, რომ ლე ბიც ამა თუ იმ სა კითხ ზე პა სუ ხის მ გებ
ლე ბი არი ან.

კო მი ტე ტის შერ ჩე ვა და მო კი დე ბუ ლი უნ და იყოს ევ რო კავ ში რის საქ მი
ა ნო ბის კო ორ დი ნი რე ბის მე ქა ნიზ მებ ზე. რო გორც წე სი, ეს მო ი ცავს ევ
რო კო მი ტე ტებს ან სექ ტო რულ კო მი ტე ტებს.

გავ ლე ნის მო პო ვე ბის კი დევ ერ თი გზა გახ ლავთ გავ ლე ნი ან პი რებ
ზე კონ ცენ ტ რი რე ბა პარ ლა მენ ტ ში: შე სა ბა მი სი კო მი ტე ტე ბის თავ
მ ჯ დო მა რე ე ბი, პა ლა ტე ბის თავ მ ჯ დო მა რე ე ბი/ ს პი კე რე ბი და ა.შ. 
ზო გი ერ თი პა ლა ტა უფ რო აქ ტი უ რი ა, ვიდ რე სხვა. ასე რომ, უფ
რო სა სარ გებ ლო იქ ნე ბა ყუ რადღე ბის გა მახ ვი ლე ბა იმ პა ლა ტებ ზე, 
რომ ლე ბიც უფ რო მეტ მო საზ რე ბებს გვთავ ზო ბენ. მა გა ლი თად, 
ერთ წევრ ქვე ყა ნა შიც კი უფ რო მი ზან შე წო ნი ლია მუ შა ო ბა ზე მო 
პა ლა ტას თან, ვიდ რე ქვე მო პა ლა ტას თან, პო ლი ტი კურ სის ტე მა ში 
მა თი რო ლე ბი დან ან მა თი ამ ჟა მინ დე ლი პო ლი ტი კუ რი შე მად გენ
ლო ბი დან გა მომ დი ნა რე.

ეროვ ნულ პარ ლა მენ ტებს ევ რო კავ ში რის სა კა ნონ მ დებ ლო ინი ცი ა
ტი ვე ბის გან სა ხილ ვე ლად ეძ ლე ვათ 8კვირიანი ვა და. ამ პე რი ო დის 
დაწყე ბამ დე ად ვო კა ტი რე ბის ძა ლის ხ მე ვა არ უნ და შე ნელ დეს. აუცი
ე ლე ბე ლი ა, მივ ყ ვეთ ევ რო კავ ში რის დო ნე ზე ახა ლი სა კა ნონ მ დებ ლო 
წი ნა და დე ბის გან ხილ ვას, სა ნამ ის არ გა და ეგ ზავ ნე ბა ეროვ ნულ პარ
ლა მენ ტებს, რა თა და ვად გი ნოთ და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რე ე ბის ვი ნა ო ბა, 
და ვუ კავ შირ დეთ მათ სა ნამ რე ა ლუ რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა მო უ
წევთ და შე ვატყო ბი ნოთ სა კა ნონ მ დებ ლო ინი ცი ა ტი ვას თან მი მარ თე ბა
ში თქვენს მი ერ შე თა ვა ზე ბუ ლი ქმე დე ბე ბის შე სა ხებ.

ევ რო კავ ში რის პარ ლა მენ ტე ბის ევ რო პულ საქ მე თა კო მი ტე ტე ბის კონ
ფე რენ ცია (COSAC)18 წარ მო ად გენს კი დევ ერთ მნიშ ვ ნე ლო ვან სტრუქ

18 www.cosac.eu

ნა წი ლი პირ ვე ლი: სა ჯა რო პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბა  ევ რო კავ შირ ში
ეროვ ნუ ლი პარ ლა მენ ტე ბი
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ევროპისადმი მართებული მიდგომა
ადვოკატირების  გზამკვლევი სამოქალაქო  საზოგადოებისათვის: ევროკავშირის მიერ პოლიტიკური 
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესის გაცნობიერება და მასზე გავლენის მოპოვება

ტუ რულ ერ თე ულს, რომ ლის ფარ გ ლებ შიც ევ რო კო მი სია და ევ რო პარ
ლა მენ ტის წევ რე ბი ხვდე ბი ან ევ რო კავ ში რის კო მი ტე ტებ ში მო მუ შა ვე 
ეროვ ნუ ლი პარ ლა მენ ტე ბის წევ რებს. მე ტიც, ევ რო პარ ლა მენ ტის კო
მი ტე ტე ბი ხში რად მას პინ ძ ლო ბენ ეროვ ნუ ლი პარ ლა მენ ტე ბის წევ რებს 
ევ რო კო მი სი ის ახა ლი სა კა ნონ მ დებ ლო ინი ცი ა ტი ვე ბის გან სა ხილ ვე
ლად. ეს კავ ში რი კი დევ უფ რო აქ ტუ ა ლუ რია ევ რო კავ ში რის საბ ჭოს 
მო რი გე თავ მ ჯ დო მა რე ქვეყ ნის პარ ლა მენ ტ თან მი მარ თე ბა ში. 

ევ რო კო მი სი ის მხრი დან, გე ნე რა ლურ სამ დივ ნო ში გა მო ყო ფი ლია დე
პარ ტა მენ ტი, რო მე ლიც მუ შა ობს ეროვ ნულ პარ ლა მენ ტებ თან ურ თი ერ
თო ბე ბის სა კითხებ ზე. გარ და ამი სა, ყვე ლა გე ნე რა ლურ დი რექ ტო რატს 
და თი თო ე ულ ევ რო კო მის რის ოფისს ჰყავს ეროვ ნულ პარ ლა მენ ტებ
თან ურ თი ერ თო ბე ბის სა გან გე ბოდ გა მო ყო ფი ლი კო ორ დი ნა ტო რი, 
თუმ ცა ეს ფუნ ქ ცი ე ბი არ სობ რი ვად ტექ ნი კუ რი ხა სი ა თი საა და გავ ლე ნა 
არა აქვთ კა ნონ მ დებ ლო ბის ში ნა არ ს ზე.

პრო ცე დუ რე ბი

არ სე ბობს რამ დე ნი მე გზა, რომ ლე ბი თაც ეროვ ნუ ლი პარ ლა მენ ტე ბი 
მო ნა წი ლე ო ბას იღე ბენ ევ რო კავ ში რის დო ნე ზე გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის 
მი ღე ბის პრო ცეს ში. რო გორც (საკანონმდებლო აქ ტის პრო ექ ტის ში
ნა არ ს ზე კონ ცენ ტ რი რე ბუ ლი) პარ ტ ნი ო რებს პო ლი ტი კუ რი დი ა ლო გი სა 
და სუბ სი დი რე ბის კონ ტ რო ლის მე ქა ნიზ მე ბის ფარ გ ლებ ში, მათ შე უძ
ლი ათ გა მოს ცენ ე.წ. და სა ბუ თე ბუ ლი მო საზ რე ბა, რო მელ შიც აღ წე რი
ლი იქ ნე ბა, თუ რა ტომ არ შე ე სა ბა მე ბა, მა თი აზ რით, მო ცე მუ ლი კა ნონ
პ რო ექ ტი სუბ სი დი რე ბის პრინ ციპს. 

ამას თან ეროვ ნულ პარ ლა მენ ტებს აქვთ „ყვითელი” და „ნარინჯისფერი” 
ბა რა თე ბის გა ცე მის უფ ლე ბა19, რომ ლე ბიც აიძუ ლებს ევ რო კო მი სი ას, 
ცვლი ლე ბე ბი შე ი ტა ნოს ან, სა ერ თოდ, უკან გა იწ ვი ოს სა კუ თა რი სა კა

19  ეროვნულ პარლამენტებს არ აქვთ მინიჭებული ვეტოს დადების ან, ფეხბურთის 
ტერმინოლოგიას თუ მივყვებით, „წითელი ბარათის” ჩვენების უფლება.
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ნონ მ დებ ლო ინი ცი ა ტი ვა. თუ კი ეროვ ნუ ლი პარ ლა მენ ტე ბის ორი მე
სა მე დი (ან ერ თი მე ოთხე დი მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბი სა და ში ნა გან საქ მე
თა სფე რო ებ ში) გა მოთ ქ ვამს უარ ყო ფით მო საზ რე ბას, ევ რო კო მი სი ამ 
ხე ლახ ლა უნ და გა ნი ხი ლოს სა კუ თა რი სა კა ნონ მ დებ ლო ინი ცი ა ტი ვა. 
იმ შემ თხ ვე ვა ში, რო ცა ევ რო კავ ში რის ყვე ლა ქვეყ ნის ეროვ ნუ ლი პარ
ლა მენ ტის ნა ხე ვარ ზე მე ტი ეწი ნა აღ მ დე გე ბა თა ნა გა დაწყ ვე ტი ლე ბას 
დაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლი სა კა ნონ მ დებ ლო ინი ცი ა ტი ვას, ევ რო კავ ში რის 
კა ნონ მ დე ბელ მა (ევროპარლამენტის უმ რავ ლე სო ბა ან ევ რო კავ ში რის 
საბ ჭოს 55%) უნ და გა დაწყ ვი ტოს მო ცე მულ აქ ტ ზე პრო ცე დუ რე ბის 
გაგ რ ძე ლე ბა შეწყ ვე ტის სა კითხი. სუბ სი დი რე ბის პრინ ცი პის დარ ღ
ვე ვის შემ თხ ვე ვა ში ეროვ ნუ ლი პარ ლა მენ ტე ბის ორი ვე პა ლა ტას, აქვს 
უფ ლე ბა მი მარ თოს ევ რო კავ ში რის სა სა მარ თ ლოს. 

შე დე გე ბი

ეროვ ნულ პარ ლა მენ ტებს აკის რი ათ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი რო ლი კა ნონ შე
მოქ მე დე ბით პრო ცეს ში. მა თი და დე ბი თი მო საზ რე ბა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია 
ნე ბის მი ე რი კა ნონ პ რო ექ ტის წინ ს ვ ლი სათ ვის, რად გან ევ რო კო მი სია 
ვალ დე ბუ ლი ა, გა ით ვა ლის წი ნოს მა თი მო საზ რე ბე ბი. ეროვ ნუ ლი პარ
ლა მენ ტე ბის სა ხით, სუბ სი დი რე ბის პრინ ციპს სა და რა ჯო ზე მდგო მი 
გუ შა გე ბი ჰყავს. ეს და მა ტე ბი თი გა და მოწ მე ბა, რომ ლებ საც იყე ნე ბენ 
წევ რი ქვეყ ნე ბის პარ ლა მენ ტა რე ბი, ეხ მა რე ბა მო ქა ლა ქე ებს, სა კუ თა რი 
წვლი ლი შე ი ტა ნონ კა ნონ შე მოქ მე დე ბით პრო ცეს ში.

ეროვ ნუ ლი პარ ლა მენ ტე ბი შე იძ ლე ბა შე სა ნიშ ნა ვი მო კავ ში რე ე ბი გახ
დ ნენ ად ვო კა ტი რე ბის პრო ცეს ში. სწო რედ ეროვ ნუ ლი პარ ლა მენ ტია 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ად გი ლი სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე
ბი სათ ვის ად ვო კა ტი რე ბის და საწყე ბად, ამ დო ნე ზე დი დია სა სურ ვე ლი 
შე დე გის მიღ წე ვის ალ ბა თო ბა. სა გუ ლის ხ მოა რომ, კონ კ რე ტულ ქვე ყა
ნა ში მოღ ვა წე სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ებ რივ ორ გა ნი ზა ცი ებს ეროვ
ნულ პარ ლა მენ ტ ზე გავ ლე ნის მო პო ვე ბის უკე თე სი შე საძ ლებ ლო ბე ბი 
აქვთ, ვიდ რე სა ხელ მ წი ფო თა შო რის კო ა ლი ცი ებს, რომ ლებ საც უწევთ 

ნა წი ლი პირ ვე ლი: სა ჯა რო პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბა  ევ რო კავ შირ ში
ეროვ ნუ ლი პარ ლა მენ ტე ბი
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ევროპისადმი მართებული მიდგომა
ადვოკატირების  გზამკვლევი სამოქალაქო  საზოგადოებისათვის: ევროკავშირის მიერ პოლიტიკური 
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესის გაცნობიერება და მასზე გავლენის მოპოვება

ევ რო კავ ში რის დო ნე ზე გავ ლე ნის მო პო ვე ბაც და, ამავ დ რო უ ლად, წევ
რი ქვეყ ნის დო ნე ზე ად ვო კა ტი რე ბის მო სამ ზა დე ბე ლი სა მუ შა ოს ჩა ტა
რე ბაც.

ლი სა ბო ნის ხელ შეკ რუ ლე ბის ძა ლა ში შეს ვ ლი დან პირ ვე ლი 2 წლის გან
მავ ლო ბა ში ეროვ ნულ მა პარ ლა მენ ტებ მა ძი რი თა დად და სა ბუ თე ბუ ლი 
მო საზ რე ბე ბი გა მოს ცეს და ნაკ ლე ბად იყ ვ ნენ კონ ცენ ტ რი რე ბულ ნი 
ყვი თე ლი და ნა რინ ჯის ფე რი ბა რა თე ბის გა ცე მა ზე, თუმ ცა მო მა ვალ ში 
მდგო მა რე ო ბა შე იძ ლე ბა შე იც ვა ლოს: წევ რი ქვეყ ნე ბის ეროვ ნულ პარ
ლა მენ ტებს შო რის ბევ რად უფ რო ინ ტენ სი უ რი კო ორ დი ნი რე ბა სა უ კე
თე სო ამო სა ვა ლი წერ ტი ლი იქ ნე ბო და.

2011 წლის იან ვ რი დან ნო ემ ბ რის ბო ლომ დე20 ეროვ ნულ მა პარ ლა მენ
ტებ მა გას ცეს 544 მო საზ რე ბა პო ლი ტი კუ რი დი ა ლო გი სა და სუბ სი დი
რე ბის კონ ტ რო ლის მე ქა ნიზ მის კონ ტექ ს ტ ში. 

20  წინამდებარე გამოცემის მომზადების დროს 2011 წლის დეკემბრის მონაცემები ჯერ არ 
იყო გამოქვეყნებული.
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ნა წი ლი პირ ვე ლი: სა ჯა რო პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბა  ევ რო კავ შირ ში
ევ რო პის მო ქა ლა ქე თა ინი ცი ა ტი ვა: შე უძ ლია თუ არა სა მო ქა ლა ქო 

სა ზო გა დო ე ბას ევ რო კავ ში რის დღის წეს რიგ ზე პირ და პი რი გავ ლე ნის მო პო ვე ბა? 

ევ რო პის მო ქა ლა ქე თა ინი ცი ა ტი ვა

შე უძ ლია თუ არა სა მო ქა ლა ქო 

სა ზო გა დო ე ბას ევ რო კავ ში რის დღის 

წეს რიგ ზე პირ და პი რი გავ ლე ნის მო პო ვე ბა?

დის კუ სი ე ბი სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის ევ რო კავ ში რის სა კა
ნონ მ დებ ლო პრო ცე სი ში ოფი ცი ა ლუ რად ჩარ თ ვის უფ ლე ბის მი ნი ჭე ბის 
შე სა ხებ გა სუ ლი სა უ კუ ნის 90იანი წლე ბი დან (უფრო ად რე პე რი ო დი
დან თუ არა) მიმ დი ნა რე ობს. თუმ ცა, ამ მოძ რა ო ბამ გან სა კუთ რე ბუ ლი 
ყუ რადღე ბა მი იპყ რო და მომ ძ ლავ რ და სა კონ ს ტი ტუ ციო ხელ შეკ რუ
ლე ბის პრო ექ ტის მომ ზა დე ბი სას. ამას წინ უძღო და ევ რო კავ ში რის სა
მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის აქ ტი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სა და და ინ ტე რე
სე ბუ ლი პარ ლა მენ ტა რე ბის მი ერ ერ თობ ლი ვად გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი 
ზე წო ლა. 

ევ რო კავ ში რის სა კონ ს ტი ტუ ციო ხელ შეკ რუ ლე ბა არ შედ გა, მაგ რამ 
მი სი სა უ კე თე სო ნა წი ლე ბი ამოკ რი ფეს და შე ი ტა ნეს ლი სა ბო ნის ხელ
შეკ რუ ლე ბა ში, რო მე ლიც ძა ლა ში 2009 წლის 1 დე კემ ბერს შე ვი და. ლი
სა ბო ნის ხელ შეკ რუ ლე ბის ერ თ ერ თი გაცხა დე ბუ ლი მი ზა ნი გახ ლავთ 
ევ რო კავ ში რის დე მოკ რა ტი ის გა უმ ჯო ბე სე ბა და გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი
ღე ბის პრო ცეს ში ევ რო კავ ში რის მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის გაზ რ და. 
ამით ევ რო კავ ში რი ცდი ლობს და უ პი რის პირ დეს აზრს ევ რო კავ შირ ში 
დე მოკ რა ტი ის დე ფი ცი ტის შე სა ხებ. 

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ევ რო პის მო ქა ლა ქე თა ინი ცი ა ტი ვის ჩა მო ყა ლი ბე
ბამ დეც სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის მოღ ვა წე ებს ჰქონ დათ ევ რო კავ
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ევროპისადმი მართებული მიდგომა
ადვოკატირების  გზამკვლევი სამოქალაქო  საზოგადოებისათვის: ევროკავშირის მიერ პოლიტიკური 
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესის გაცნობიერება და მასზე გავლენის მოპოვება

ში რის მი ერ გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში მო ნა წი ლე ო ბის 
კონ კ რე ტუ ლი სა შუ ა ლე ბა. მი უ ხე და ვად ამი სა, ეს იყო დიდ წი ლად პა სი
უ რი ჩარ თუ ლო ბა, კონ სულ ტა ცი ე ბი სა სა ხით. 

ევ რო პის მო ქა ლა ქე თა ინი ცი ა ტი ვის დაწყე ბამ (2012 წლის 1ლი აპ რი
ლი დან ევ რო კავ ში რის მო ქა ლა ქე ებს შე უძ ლი ათ ევ რო პის მო ქა ლა ქე თა 
ინი ცი ა ტი ვის რე გის ტ რი რე ბა ევ რო კო მი სი ა ში) სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა
დო ე ბის მოღ ვა წე ე ბი უზ რუნ ველ ყო ჩარ თუ ლო ბის უფ რო ფარ თო შე
საძ ლებ ლო ბით: მათ შე უძ ლი ათ დღის წეს რი გის შე თა ვა ზე ბა, უშუ ა ლოდ 
ევ რო კო მი სი ას თან კონ ტაქ ტი და ევ რო კავ ში რის პო ლი ტი კუ რი გა დაწყ
ვე ტი ლე ბე ბის ავ ტო რე ბის გან ამ დღის წეს რიგ ზე რე ა გი რე ბის მოთხოვ
ნა. საკ მა ოდ პა სი უ რი პრო ცე სი ბევ რად უფ რო აქ ტი უ რი ელე მენ ტე ბის 
შემ ც ველ პრო ცე სად გარ და იქ მ ნე ბა.

რა არის ევ რო პის მო ქა ლა ქე თა ინი ცი ა ტი ვა? ევ რო კავ ში რის ხელ შეკ
რუ ლე ბის ახა ლი რე დაქ ცი ის მე11 მუხ ლის თა ნახ მად, „ევროკავშირის 
რა მო დე ნი მე წევ რი ქვეყ ნის მი ნი მუმ ერ თი მი ლი ონ მო ქა ლა ქეს, უფ ლე
ბა აქვს ევ რო კო მი სი ას სა კა ნონ მ დებ ლო ინი ცი ა ტი ვით მი მარ თოს”. სხვა 
სიტყ ვე ბით რომ ვთქვათ, თუ კი მთე ლი ევ რო პის მას შ ტა ბით მო ქა ლა
ქე თა ჯგუ ფე ბი შეძ ლე ბენ ერ თი მი ლი ო ნი ხელ მო წე რის თავ მოყ რას ამა 
თუ იმ  წა მოწყე ბის მხარ და სა ჭე რად, თა ვად ევ რო კავ ში რის მო ქა ლა ქე
ებს ექ ნე ბათ სა კა ნონ მ დებ ლო ინი ცი ა ტი ვის ხელ ში აღე ბის უფ ლე ბა.

ევ რო პის მო ქა ლა ქე თა ინი ცი ა ტი ვის სა ხით, ევ რო კავ ში რის მი ერ გა დაწყ
ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის  პრო ცეს ში შე ტა ნი ლია პირ და პი რი თა ნა მო ნა წი
ლე ო ბი თი დე მოკ რა ტი ის ელე მენ ტე ბი. მი ზან შე წო ნი ლია იმ კონ კ რე ტუ ლი 
პო ტენ ცი ა ლის  შეს წავ ლა, რო მე ლიც მას მო აქვს სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა
დო ე ბის  მოქ მედ  პირ თა და ევ რო კავ ში რის მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბი
სათ ვის ევ რო კავ ში რის მი ერ პო ლი ტი კუ რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის 
პრო ცეს ში. ასე ვე, იმის შეს წავ ლა, თუ რო გორ მუ შა ობს ეს პრო ცე სი, რა ზე 
უნ და გა მახ ვილ დეს ყუ რადღე ბა ინი ცი ა ტი ვის მომ ზა დე ბი სა და ხელ მო წე
რე ბის შეგ რო ვე ბი სას და რო გო რია წარ მა ტე ბის რე ა ლუ რი შე საძ ლებ ლო
ბა პრო ცე სის დას რუ ლე ბის შემ დეგ ანუ გარ და იქ მ ნე ბა თუ არა მო ცე მუ ლი 
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ინი ცი ა ტი ვა იმ სა კითხად, რო მე ლიც ევ რო კავ ში რის დღის წეს რი გის გა
დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბას და ექ ვემ დე ბა რე ბა  და შე ვა თუ არა ის, სა ბო
ლოო ჯამ ში, ევ რო კავ ში რის კა ნონ მ დებ ლო ბა ში.

რა არის ევ რო პის მო ქა ლა ქე თა ინი ცი ა ტი ვა 
და რო გორ მუ შა ობს ის?

ევ რო პის მო ქა ლა ქე თა ინი ცი ა ტი ვის სა ხით, ევ რო კავ ში რის სა მო ქა ლა
ქო სა ზო გა დო ე ბა სა და მის მო ქა ლა ქე ებს აქვთ ევ რო კავ ში რის მი ერ გა
დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ზე პირ და პი რი გავ ლე ნის მო პო ვე
ბის უფ ლე ბა. 

იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ ევ რო პის მო ქა ლა ქე თა ინი ცი ა ტი ვის რე
გის ტ რა ცი ის დაწყე ბის თა რი ღი 2012 წლის 1 აპ რი ლი ა, ძა ლი ან ად რეა ამ 
ინ ს ტ რუ მენ ტის გა მო ყე ნე ბის ეფექ ტუ რო ბის შე ფა სე ბა. ძი რი თა დად, ყვე
ლა ფე რი და მო კი დე ბუ ლი იქ ნე ბა წა მოჭ რილ პრაქ ტი კულ სა კითხებ ზე, 
ასე ვე, გარ კ ვე ულ წი ლად, შე თა ვა ზე ბუ ლი წი ნა და დე ბე ბის ხა რის ხ ზე, რაც 
ნა წი ლობ რივ გა ნა პი რო ბებს მო ცე მუ ლი ინ ს ტ რუ მენ ტის სე რი ო ზუ ლო ბის 
ხა რისხს და ყუ რადღე ბას, რო მე ლიც მას უნ და მი აქ ცი ოს ევ რო კო მი სი ამ. 
რად გა ნაც ევ რო კო მი სია არ არის ვალ დე ბუ ლი, შე ი ტა ნოს ესა თუ ის სა კა
ნონ მ დებ ლო წი ნა და დე ბა სა კუ თარ დღის წეს რიგ ში, სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა
დო ე ბის მოქ მედ მა პი რებ მა უნ და წარ მარ თონ აქ ტი უ რი ლო ბი რე ბა მა თი 
ინი ცი ა ტი ვი სათ ვის პრი ო რი ტე ტის სტა ტუ სის მო სა პო ვებ ლად.

სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დე ბის ყვე ლა მოქ მე დი პი რი და, უფ რო ფარ თო 
გა გე ბით, ევ რო კავ ში რის ყვე ლა მო ქა ლა ქე ვალ დე ბუ ლი ა, ითა ნამ შ რომ
ლოს ევ რო პის მო ქა ლა ქე თა ინი ცი ა ტი ვის, რო გორც ევ რო კავ ში რის მი
ერ გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის რე გუ ლა რუ ლი პრო ცე სის შე მად გე ნე
ლი ნა წი ლის, ჩა მო სა ყა ლი ბებ ლად. მათ ასე ვე უნ და უზ რუნ ველ ყონ, რომ 
ეს არ აღიქ მე ბო დეს ევ რო კო მი სი ის მხრი დან ევ რო კავ ში რის მო ქა ლა ქე
ე ბი სად მი მხო ლოდ და მხო ლოდ თა ვა ზი ა ნი სა ზო გა დო ებ რი ვი ურ თი ერ
თო ბე ბის ჟეს ტად. 

ნა წი ლი პირ ვე ლი: სა ჯა რო პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბა  ევ რო კავ შირ ში
ევ რო პის მო ქა ლა ქე თა ინი ცი ა ტი ვა: შე უძ ლია თუ არა სა მო ქა ლა ქო 

სა ზო გა დო ე ბას ევ რო კავ ში რის დღის წეს რიგ ზე პირ და პი რი გავ ლე ნის მო პო ვე ბა? 
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ევროპისადმი მართებული მიდგომა
ადვოკატირების  გზამკვლევი სამოქალაქო  საზოგადოებისათვის: ევროკავშირის მიერ პოლიტიკური 
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესის გაცნობიერება და მასზე გავლენის მოპოვება

პრო ცე დუ რე ბი: ევ რო პის მო ქა ლა ქე თა ინი ცი ა ტი ვის ეტა პე ბი

რო გორ მუ შა ობს ევ რო პის მო ქა ლა ქე თა ინი ცი ა ტი ვა პრაქ ტი კა ში? რა ნა
ბი ჯე ბი უნ და გა და იდ გას წი ნა და დე ბის შე სა ტა ნად და რო გორ წა რუდ გე ნენ 
სა ზო გა დო ე ბის წევ რე ბი ევ რო კო მი სი ას სა კა ნონ მ დებ ლო ინი ცი ა ტი ვას?

ლი სა ბო ნის ხელ შეკ რუ ლე ბა ში დე ტა ლუ რად გან მარ ტე ბუ ლი არ არის 
„თამაშის პრაქ ტი კუ ლი წე სე ბი”, გარ და, მი ნი მუმ, ერ თი მი ლი ო ნი ხელ მო წე
რის შეგ რო ვე ბის აუცი ლებ ლო ბი სა „წევრი ქვეყ ნე ბის მნიშ ვ ნე ლო ვან რა ო
დე ნო ბა ში”. შემ დ გომ გან მარ ტე ბა ში მი თი თე ბუ ლია წევ რი ქვეყ ნე ბის ერ თი 
მე სა მე დი, რაც დღეს დღე ო ბით მო ი ცავს 9 ქვე ყა ნას. ევ რო პის მო ქა ლა ქე თა 
ინი ცი ა ტი ვა უნ და წარ მო ად გენ დეს პა ნევ რო პულ წა მოწყე ბას, ამი ტომ 1 ან 
2 ქვეყ ნის წი ნა და დე ბებს, მი უ ხე და ვად ხელ მო წე რე ბის რა ო დე ნო ბი სა, წარ
მა ტე ბის არა ვი თა რი გა რან ტი არ გა აჩ ნი ა. პრო პორ ცი უ ლი თვალ საზ რი სით, 
მცი რე ქვეყ ნებს მე ტი ხელ მო წე რა სჭირ დე ბათ, ვიდ რე დიდ ქვეყ ნებს.

მას შემ დეგ, რაც ევ რო კო მი სია შე ა ფა სებს მო ცე მულ წი ნა და დე ბას, ხელ
მო წე რე ბის და დას ტუ რე ბის ჩათ ვ ლით, მას ექ ნე ბა შემ დ გო მი მოქ მე დე
ბის რამ დე ნი მე გზა. რო გორც ქვე მოთ არის აღ წე რი ლი, ევ რო კო მი სია 
არა ვი თარ შემ თხ ვე ვა ში არ არის ვალ დე ბუ ლი, მი ი ღოს სა კა ნონ მ დებ ლო 
წი ნა და დე ბა და გა დად გას შე სა ბა მი სი ნა ბი ჯე ბი. მას შე უძ ლია მო ცე მუ
ლი წი ნა და დე ბის წა მო ყე ნე ბა ან ამ წი ნა და დე ბის მას ტი მუ ლი რებ ლად 
გა მო ყე ნე ბა მო ცე მუ ლი სა კითხის უფ რო ღრმად შე სას წავ ლად და ალ
ტერ ნა ტი უ ლი ზო მე ბის მი სა ღე ბად. ალ ტერ ნა ტი ვის სა ხით, მას შე უძ ლია 
უბ რა ლოდ თა ვი შე ი კა ვოს ნე ბის მი ე რი ქმე დე ბი სა გან. ამ პრო ცე სის გამ ჭ
ვირ ვა ლო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად, ევ რო კო მი სი ას მო ეთხო ვე ბა გან მარ
ტე ბის გა კე თე ბა ნე ბის მი ე რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის შემ თხ ვე ვა ში.

ქვე მოთ მო ტა ნი ლი ინ ფორ მა ცია აღე ბუ ლია ევ რო პის მო ქა ლა ქე თა ინი
ცი ა ტი ვის კამ პა ნი ის ჯგუ ფი სა გან და ევ რო კავ ში რის ინ ს ტ რუქ ცი ი დან 
211/201121, რო მელ შიც ევ რო პის მო ქა ლა ქე თა ინი ცი ა ტი ვა უფ რო დე
ტა ლუ რა დაა აღ წე რი ლი:

21  http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:065:0001:0022:EN:PDF
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ეტა პი 1: გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ევ რო პის მო ქა ლა ქე თა ინი ცი ა ტი
ვის გა მო ყე ნე ბის შე სა ხებ

1. და ად გი ნეთ და შეძ ლე ბის დაგ ვა რად, დაწ ვ რი ლე ბით და ა მუ შა ვეთ 
იდე ა – სა სურ ვე ლი მიზ ნის მი საღ წე ვად და ად გი ნეთ ევ რო კავ ში რის კა
ნონ მ დებ ლო ბის შეც ვ ლის აუცი ლებ ლო ბის სა კითხი.

2. გა და ა მოწ მეთ იური დი უ ლი შე სა ბა მი სო ბა – შე ა მოწ მეთ, ნე ბა დარ
თუ ლია თუ არა ევ რო კავ ში რის კა ნონ მ დებ ლო ბით შე თა ვა ზე ბუ ლი წი
ნა და დე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა. გა მო იკ ვ ლი ეთ რამ დე ნად მი ე სალ მე ბა ევ
რო კო მი სია მსგავს ინი ცი ა ტი ვას. გა ი ა რეთ კონ სულ ტა ცი ე ბი პი რებ თან, 
რომ ლე ბიც იც ნო ბენ წარ სულ ში ევ რო კავ ში რის ინ ს ტი ტუ ტე ბის მუ შა ო
ბას მოც მე ულ სფე რო ში.

3. გა ით ვა ლის წი ნეთ ალ ტერ ნა ტი უ ლი გზე ბი – შე ა და რეთ ერ თ მა ნეთს 
მიზ ნის მიღ წე ვის ყვე ლა ალ ტერ ნა ტი უ ლი გზა და მხო ლოდ ამის შემ დეგ 
აირ ჩი ეთ თქვე ნი მიზ ნის მიღ წე ვის სა უ კე თე სო ინ ს ტ რუ მენ ტი, რო მე
ლიც შე იძ ლე ბა არც კი აღ მოჩ ნ დეს ევ რო პის მო ქა ლა ქე თა ინი ცი ა ტი ვა.

4. გა მო იკ ვ ლი ეთ ევ რო პის მო ქა ლა ქე თა ინი ცი ა ტი ვის პრო ცე დუ რე ბი 
– გა მო ითხო ვეთ ინ ფორ მა ცია ევ რო კო მი სი ის გე ნე რა ლუ რი სამ დივ ნო
დან. შე ის წავ ლეთ ევ რო პის მო ქა ლა ქე თა ინი ცი ა ტი ვის ინ ს ტ რუქ ცი ებ
ში აღ წე რი ლი გან ხორ ცი ე ლე ბის წე სე ბი (ევროკავშირის ინ ს ტ რუქ ცია 
211/2011).

5. ჩა მო ა ყა ლი ბეთ ინი ცი ა ტი ვა წე რი ლო ბი თი სა ხით – მი ე ცით მას ად
ვი ლად აღ საქ მე ლი ფორ მა და მო იშ ვე ლი ეთ ად ვო კა ტი. წარ მო ა ჩი ნეთ 
სათ ქ მე ლი სრუ ლი სა ხით, მაგ რამ მო ე რი დეთ თქვე ნი მიზ ნის შე საძ ლო 
მო წი ნა აღ მ დე გე ე ბი სათ ვის კრი ტი კის სა ბა ბის მი ცე მას.

6. შექ მე ნით სა ხელ მ წი ფო თა შო რი სი მო ქა ლა ქე თა ინი ცი ა ტი ვის 
კო მი ტე ტი – ის უნ და შედ გე ბო დეს ევ რო კავ ში რის, მი ნი მუმ, 7 წევ რი 
ქვეყ ნის წარ მო მად გენ ლე ბი სა გან. ამ კო მი ტეტ მა ოფი ცი ა ლუ რად უნ და 

ნა წი ლი პირ ვე ლი: სა ჯა რო პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბა  ევ რო კავ შირ ში
ევ რო პის მო ქა ლა ქე თა ინი ცი ა ტი ვა: შე უძ ლია თუ არა სა მო ქა ლა ქო 

სა ზო გა დო ე ბას ევ რო კავ ში რის დღის წეს რიგ ზე პირ და პი რი გავ ლე ნის მო პო ვე ბა? 
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ევროპისადმი მართებული მიდგომა
ადვოკატირების  გზამკვლევი სამოქალაქო  საზოგადოებისათვის: ევროკავშირის მიერ პოლიტიკური 
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესის გაცნობიერება და მასზე გავლენის მოპოვება

ჩა მო ა ყა ლი ბოს ევ რო პის მო ქა ლა ქე თა ინი ცი ა ტი ვა და კონ ტაქ ტი და ამ
ყა როს ევ რო კავ ში რის ინ ს ტი ტუ ტებ თან.

7. შექ მე ნით ალი ან სი – და უ კავ შირ დით თა ნა მო აზ რე თა ჯგუ ფებს და 
ცალ კე ულ პი რებს, ევ რო კავ ში რის მი ნი მუმ 9 ქვეყ ნი დან. ალი ან სის ჩა
მო ყა ლი ბე ბა უდა ოდ წარ მო ად გენს მე ტად კრი ტი კულ ამო ცა ნას.

8. შე ა ფა სეთ წი ნა აღ მ დე გო ბა – შე ის წავ ლეთ მო წი ნა აღ მ დე გე მო საზ
რე ბე ბი სა და ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ძა ლა და სა ფუძ ვ ლი ა ნო ბა.

9. ჩა მო ა ყა ლი ბეთ ბი უ ჯე ტი – გა ით ვა ლის წი ნეთ თა ნამ შ რომ ლებ თან, 
ტრან ს პორ ტ თან, სა ო ფი სე აღ ჭურ ვი ლო ბას თან, ონ ლა ინ  მომ სა ხუ რე
ბას თან, ხელ მო წე რა თა შეგ რო ვე ბას თან, რეკ ლა მას თან, სტამ ბას თან, 
ტე ლე ფო ნებ სა და ფოს ტას თან და კავ ში რე ბუ ლი ხარ ჯე ბი. პო ლი ტი კუ
რი კამ პა ნი ე ბი, გან სა კუთ რე ბით სა ხელ მ წი ფო თა შო რის დო ნე ზე ეს შე
საძ ლოა საკ მა ოდ ძვი რადღი რე ბუ ლი იყოს.

ეტა პი 2: ევ რო პის მო ქა ლა ქე თა ინი ცი ა ტი ვის კამ პა ნი ის დე
ტა ლუ რი გეგ მის შე მუ შა ვე ბა

აუცი ლე ბე ლია შემ დე გი ღო ნის ძი ე ბე ბის და გეგ მ ვა:

1. ხელ მო წე რე ბის შეგ რო ვე ბა – ეროვ ნულ მა ხე ლი სუფ ლე ბამ შე იძ ლე ბა 
გა ა უქ მოს ხელ მო წე რე ბის 20%მდე რა ო დე ნო ბა არას რუ ლი ან მცდა რი 
ინ ფორ მა ცი ის გა მო, ამი ტომ და გეგ მეთ დად გე ნილ ზე მე ტი ხელ მო წე რის 
შეგ რო ვე ბა. გარ და ამი სა, ჩა მო ყა ლიბ დით ხელ მო წე რე ბის შეგ რო ვე ბის 
მე თო დე ბის შე სა ხებ, ონ ლა ინ მე თო დი, ბეჭ დუ რი ფორ მა, თუ ორი ვე? ონა
ლინ  შეგ რო ვე ბის შემ თხ ვე ვა ში და ად გი ნეთ პროგ რა მუ ლი უზ რუნ ველ ყო
ფა, რო გორც იური დი უ ლი მოთხოვ ნე ბის, ასე ვე კამ პა ნი ის სა ჭი რო ე ბე ბის 
და საკ მა ყო ფი ლებ ლად. ქა ღალ დ ზე ხელ მო წე რე ბის მე თო დის გა მო ყე ნე ბის 
შემ თხ ვე ვა ში, და ად გი ნეთ ხელ მო წე რე ბის ფორ მე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სა 
და მო ხა ლი სე ე ბი სათ ვის და სა რი გე ბე ლი რა ო დე ნო ბა და ტექ ს ტის ენა. 
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2. ორ გა ნი ზე ბა – და ად გი ნეთ და გა ა ნა წი ლეთ საკ ვან ძო ამო ცა ნე ბი და 
ვალ დე ბუ ლე ბე ბი ევ რო პის მო ქა ლა ქე თა ინი ცი ა ტი ვის კო მი ტე ტის წევ
რებს, და ქი რა ვე ბულ მუ შა კებ სა და მო ხა ლი სე თა შო რის.

3. მო ხა ლი სე თა მე ნეჯ მენ ტი – ჩა მო ყა ლიბ დით მო ხა ლი სე თა მე ნეჯ
მენ ტის შე სა ხებ.

4. სახ ს რე ბის მო ზიდ ვა – და ად გი ნეთ კამ პა ნი ის გეგ მა ში ჩა მო ყა ლი ბე
ბუ ლი ყვე ლა ამო ცა ნის შე სას რუ ლებ ლად აუცი ლე ბე ლი თან ხის ოდე
ნო ბა. და უ კავ შირ დით პო ტენ ცი ურ მსხვილ დო ნო რებს, გა მო ი ყე ნეთ 
პირ და პი რი გზავ ნი ლე ბის მე თო დი და მო აწყ ვეთ სახ ს რე ბის მო ზიდ ვა ზე 
გა მიზ ნუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი სა ჭი რო თან ხე ბის მო სა პო ვებ ლად.

5. კო მუ ნი კა ცი ა – მაქ სი მა ლუ რად გა მო ი ყე ნეთ ყვე ლა შე სა ბა მი სი 
მე დი ა სა შუ ა ლე ბა პო ტენ ცი უ რი ხელ მომ წე რე ბის, მხარ დამ ჭე რე ბი სა 
და მო ხა ლი სე ე ბის, შეძ ლე ბის დაგ ვა რად, უდი დე სი რა ო დე ნო ბის ინ
ფორ მი რე ბის მიზ ნით. მო ამ ზა დეთ უფა სო და ფა სი ა ნი მე დი ა სა შუ ა
ლე ბე ბის, სპი კე რე ბის, ღო ნის ძი ე ბე ბის, რეკ ლა მი რე ბი სა და ა.შ. გა
მო ყე ნე ბის გეგ მა.

6. ხელ მო წე რე ბის დაბ რუ ნე ბის მე ნეჯ მენ ტი – აუცი ე ლე ბე ლია სხვა
დას ხ ვა წყა რო ე ბი დან ხელ მო წე რე ბის დრო უ ლად თავ მოყ რა სხვა დას ხ ვა 
ქვე ყა ნა ში ეროვ ნულ ხე ლი სუფ ლე ბა თათ ვის მა თი ჩა ბა რე ბის მიზ ნით.

7. ხელ მო წე რე ბის ჩა ბა რე ბა – აუცი ლე ბე ლია ევ რო კავ ში რის წე სე ბის 
დაც ვა, რო გორც ქა ღალ დ ზე, ასე ვე, ონ ლა ინ  ხელ მო წე რე ბი სა და პი
რა დი ინ ფორ მა ცი ის დაც ვის მიზ ნით. გა და ა მოწ მეთ თი თო ე უ ლი ქვეყ
ნის ეროვ ნუ ლი კა ნონ მ დებ ლო ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ინ ს ტ რუქ ცი ე ბი 
ხელ მო წე რე ბის ჩა ბა რე ბის შე სა ხებ.

ევ რო პის სა მო ქა ლა ქო ინი ცი ა ტი ვის რე გის ტ რა ცია იწყე ბა 2012 წლის 
1 აპ რილს. გთხოვთ, გა ით ვა ლის წი ნოთ, რომ ხელ მო წე რე ბის შეგ
რო ვე ბის დაწყე ბამ დე აუცი ლე ბე ლია თქვე ნი წი ნა და დე ბის რე გის

ნა წი ლი პირ ვე ლი: სა ჯა რო პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბა  ევ რო კავ შირ ში
ევ რო პის მო ქა ლა ქე თა ინი ცი ა ტი ვა: შე უძ ლია თუ არა სა მო ქა ლა ქო 

სა ზო გა დო ე ბას ევ რო კავ ში რის დღის წეს რიგ ზე პირ და პი რი გავ ლე ნის მო პო ვე ბა? 
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ევროპისადმი მართებული მიდგომა
ადვოკატირების  გზამკვლევი სამოქალაქო  საზოგადოებისათვის: ევროკავშირის მიერ პოლიტიკური 
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესის გაცნობიერება და მასზე გავლენის მოპოვება

ტ რა ცია ევ რო კო მი სი ა ში, რო მე ლიც გა და ა მოწ მებს ამ ინი ცი ა ტი ვის 
„საფუძვლიანობას” და „ევროპულ მას შ ტა ბებს”.

პრაქ ტი კუ ლი სა კითხე ბი

ევ რო პის მო ქა ლა ქე თა ინი ცი ა ტი ვის მომ ზა დე ბი სას თავს იჩენს პრაქ ტი
კუ ლი სა კითხე ბი. რად გა ნაც ევ რო პის მო ქა ლა ქე თა ინი ცი ა ტი ვა ახა ლი 
ინ ს ტ რუ მენ ტი ა, შე იძ ლე ბა გა მო იკ ვე თოს ბევ რი პრობ ლე მუ რი სა კითხი, 
მათ შო რის ხელ მო წე რა თა ნამ დ ვი ლო ბის და დას ტუ რე ბა. მნიშ ვ ნე ლო
ვა ნია ხელ მო წე რა თა სი ნამ დ ვი ლის და დას ტუ რე ბის ეროვ ნუ ლი წე სე ბის 
ცოდ ნა თი თო ე ულ ქვე ყა ნა ში. სხვა პრობ ლე მე ბი, სა ვა რა უ დოდ, შე ე ხე
ბა მო ნა ცემ თა დაც ვა სა და ხელ მო წე რე ბის გა ყალ ბე ბას შეგ რო ვე ბის 
დროს.

უფ რო მა ღა ლი დო ნის სა კითხე ბი მო ი ცავს კითხ ვებ ს : რამ დე ნად სე
რი ო ზუ ლად აღიქ ვა მენ მო ცე მულ ევ რო პულ სა მო ქა ლა ქო ინი ცი ა ტი
ვას ბრი უ სელ ში? რამ დე ნად რე ა ლუ რია წარ მა ტე ბის შე საძ ლებ ლო ბა? 
ევ რო პის მო ქა ლა ქე თა ინი ცი ა ტი ვის ხა რის ხი ა ნი წი ნა და დე ბის მომ
ზა დე ბას დი დი დრო და თან ხე ბი სჭირ დე ბა, ამი ტომ მნიშ ვ ნე ლო ვა
ნია შე საძ ლო შე დე გე ბის ცოდ ნა. ვი ნა ი დან არ არ სე ბობს წარ სუ ლის 
გაკ ვე თი ლე ბი ან მსოფ ლი ოს სხვა ქვეყ ნებ ში მსგავ სი პრაქ ტი კის გა
მოც დი ლე ბა, რე კო მენ და ცი ე ბი ამ ეტაპ ზე ძა ლი ან ზო გად ხა სი ათს 
ატა რებს. 

რას უნ და მო ვე რი დოთ შე თა ვა ზე ბის / წი ნა და დე ბის მომ ზა დე ბი სას? 
პირ ველ ყოვ ლი სა, ძი რე უ ლად გა მო იკ ვ ლი ეთ სა კითხი. მე ო რე, ნუ მო
ე ლით წარ მა ტე ბას ისე თი წი ნა და დე ბის შემ თხ ვე ვა ში, რო მე ლიც უშუ
ა ლოდ ეწი ნა აღ მ დე გე ბა ევ რო კავ ში რის ფა სე უ ლო ბებს ან არ შე მო აქვს 
და მა ტე ბი თი ღი რე ბუ ლე ბა ევ რო კავ ში რის დო ნე ზე. ეტა პობ რი ვი მიზ ნე
ბი გა მოჩ ნ დე ბა პრე ცე დენ ტე ბის ის ტო რი ის შექ მ ნის კვალ დაკ ვალ, რაც 
დამ ფუძ ნებ ლებს მის ცემს წარ მა ტე ბი სა თუ წა რუ მა ტებ ლო ბის სა შუ ა
ლე ბას.
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შე დე გე ბი და შე სა ბა მი სო ბა

ევ რო პის მო ქა ლა ქე თა ინი ცი ა ტი ვა შე იძ ლე ბა ჩა მო ყა ლიბ დეს ინ ს ტ რუ
მენ ტად, რო მე ლიც არა პირ და პირ წვლილს შე ი ტანს გა დაწყ ვე ტი ლე
ბე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში. გარ და უშუ ა ლო და დე ბი თი ეფექ ტი სა, რო
მე ლიც ევ რო კავ ში რის დე მოკ რა ტი უ ლი ცხოვ რე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბას 
შე ე ხე ბა, მან შე იძ ლე ბა გა მო იწ ვი ოს რი გი არა პირ და პი რი შე დე გე ბი სა. 
ევ რო კავ ში რის სა კითხებ ზე მო მუ შა ვე ანა ლი ტი კურ მა ინ ს ტი ტუ ტებ მა 
უნ და გა მო იკ ვ ლი ონ ევ რო პის მო ქა ლა ქე თა ინი ცი ა ტი ვის გა მო ყე ნე ბის 
შე საძ ლებ ლო ბა ად ვო კა ტი რე ბის დამ ხ მა რე ინ ს ტ რუ მენ ტის სა ხით. სა
მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სა და ანა ლი ტი კუ რი ინ ს
ტი ტუ ტე ბის ქსე ლებ მა, შე იძ ლე ბა შე ას რუ ლონ პლატ ფორ მის რო ლი, 
რო მე ლიც გახ დე ბა ევ რო პის მო ქა ლა ქე თა ინი ცი ა ტი ვი სათ ვის აუცი ლე
ბე ლი პა ნევ რო პუ ლი სა ფუძ ვე ლი.

თუმ ცა, მო ცე მულ ეტაპ ზე ძა ლი ან ად რეა ამ ინ ს ტ რუ მენ ტის გავ ლე
ნის შე ფა სე ბა. სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის მოქ მედ მა პი რებ მა თა ვად 
უნ და გა მოს ცა დონ მი სი შე საძ ლებ ლო ბე ბი, რაც მო ი ცავს იმის შე ფა
სე ბას, თუ რამ დე ნად სე რი ო ზუ ლად ეკი დე ბა ევ რო კავ ში რი მის მი ერ ვე 
გა მოცხა დე ბულ გახ ს ნი ლო ბას.

ნა წი ლი პირ ვე ლი: სა ჯა რო პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბა  ევ რო კავ შირ ში
ევ რო პის მო ქა ლა ქე თა ინი ცი ა ტი ვა: შე უძ ლია თუ არა სა მო ქა ლა ქო 

სა ზო გა დო ე ბას ევ რო კავ ში რის დღის წეს რიგ ზე პირ და პი რი გავ ლე ნის მო პო ვე ბა? 
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ევროპისადმი მართებული მიდგომა
ადვოკატირების  გზამკვლევი სამოქალაქო  საზოგადოებისათვის: ევროკავშირის მიერ პოლიტიკური 
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესის გაცნობიერება და მასზე გავლენის მოპოვება

ევ რო პის გამ ჭ ვირ ვა ლო ბის ინი ცი ა ტი ვა 

და გამ ჭ ვირ ვა ლო ბის რე ეს ტ რი

2005 წელს სი იმ კა ლას მა (ევროკომისარი ად მი ნის ტ რი რე ბის, აუდი ტი
სა და თაღ ლი თო ბას თან ბრძო ლის სა კითხებ ში) წა მო იწყო ევ რო პის გამ
ჭ ვირ ვა ლო ბის ინი ცი ა ტი ვა, რომ ლის და ნიშ ნუ ლე ბა ა ლო ბი რე ბის რე გუ
ლი რე ბა და ევ რო კავ შირ ში პო ლი ტი კუ რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის 
პრო ცე სის გამ ჭ ვირ ვა ლო ბის გაზ რ და. 

ეს ინი ცი ა ტი ვა მო ი ცავს 3 ძი რი თად სფე როს:

• ევ რო კავ ში რის მი ერ და ფი ნან სე ბის ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის ზრდა 
(ცენტრალური ვებ პორ ტა ლის მეშ ვე ო ბით ბე ნე ფი ცი ა რე ბის შე სა ხებ ინ
ფორ მა ცი ის გა ცე მა, ზო გა დი სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო სტრა ტე გი ის სუბ
სი დი ე ბის ბე ნე ფი ცი არ თა ჩათ ვ ლით);

• ევ რო კავ ში რის ინ ს ტი ტუ ტე ბის ერ თი ა ნო ბი სა და და მო უ კი დებ ლო ბის 
გაძ ლი ე რე ბა;

• ლო ბი რე ბა ზე უფ რო მკაც რი კონ ტ რო ლის და წე სე ბა.

ამ ინი ცი ა ტი ვის მუ შა ო ბის პირ ვე ლი 6 წლის ერ თ ერ თი შე დე გი იყო გამ
ჭ ვირ ვა ლო ბის რე ეს ტ რის და არ სე ბა. 2008 წლის ივ ნის ში ევ რო კო მი სი ამ 
ჩა მო ა ყა ლი ბა ინ ტე რე სე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის რე ეს ტ რი, რო მე ლიც 
ჩა ა ნაც ვ ლა გამ ჭ ვირ ვა ლო ბის რე ეს ტ რ მა, 2011 წლის ივ ნის ში ევ რო კო
მი სი ი სა და ევ რო პარ ლა მა ნე ტის მი ერ და არ სე ბულ მა ერ თობ ლივ მა ინი
ცი ა ტი ვამ22. გამ ჭ ვირ ვა ლო ბის რე ეს ტ რი შე ი ცავს ინ ფორ მა ცი ას, ფი ნან

22  მაგალითად, ღია საზოგადოების სტრატეგიების ასოციაციამ თავდაპირველი 
რეგისტრაცია გაიარა კომისიის ინტერესების წარმომადგენელთა რეესტრში 2010 წლის 
იანვარში და ამჟამად რეგისტრირებულია
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ნა წი ლი პირ ვე ლი: სა ჯა რო პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბა  ევ რო კავ შირ ში
ევ რო პის გამ ჭ ვირ ვა ლო ბის ინი ცი ა ტი ვა და გამ ჭ ვირ ვა ლო ბის რე ეს ტ რი

სუ რი მო ნა ცე მე ბი სა და შე მო სავ ლის წყა რო ე ბის ჩათ ვ ლით, რო მე ლიც 
ეხე ბა ევ რო კავ ში რის პო ლი ტი კა ზე გავ ლე ნის მო პო ვე ბის მსურ ვე ლებს, 
ტრა დი ცი უ ლი ლო ბის ტე ბის წრის მიღ მა მყო ფი მოქ მე დი პი რე ბის ფარ
თო სპექ ტ რის ჩათ ვ ლით; რე ეს ტ რი ასე ვე შე ი ცავს ქცე ვის ზო გა დი წე
სე ბის კო დექსს23, რო მე ლიც რე გის ტ რან ტე ბი სა გან ად ვო კა ტი რე ბი სა 
და ლო ბი რე ბის გამ ჭ ვირ ვა ლე პრაქ ტი კის დაც ვას მო ითხოვს.

ყვე ლა ორ გა ნი ზა ცი ი სა თუ თვით და საქ მე ბუ ლი პი რი სა გან, ბრი უ სელ
ში მოღ ვა წე თა ჩათ ვ ლით, რომ ლე ბიც ჩარ თულ ნი არი ან „საქმიანობაში, 
რომ ლის მი ზა ნი ცაა პირ და პი რი თუ ირი ბი გავ ლე ნის მო პო ვე ბა ევ რო
კავ ში რის ინ ს ტი ტუ ტე ბის მი ერ გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის პრო ცეს
ზე და პო ლი ტი კის ფორ მუ ლი რე ბა სა თუ გა ტა რე ბა ზე”, მო ე ლი ან რე გის
ტ რა ცი ის გავ ლას.

ზე მოთ ხსე ნე ბუ ლი საქ მი ა ნო ბა მო ი ცავს შემ დეგს:

• ევ რო კავ ში რის ინ ს ტი ტუ ტე ბის წევ რებ სა თუ მო ხე ლე ებ თან კონ ტაქ
ტის დამ ყა რე ბა;

• წე რი ლე ბის, სა ინ ფორ მა ციო მა სა ლე ბი სა თუ არ გუ მენ ტა ცი ი სა და პო
ზი ცი ის გა მომ ხატ ვე ლი გან ცხა დე ბე ბის მომ ზა დე ბა და გა და მი სა მარ
თე ბა გავ რ ცე ლე ბა;

• ღო ნის ძი ე ბე ბი სა და შეხ ვედ რე ბის მოწყო ბა და სა რეკ ლა მო საქ მი ა ნო
ბის წარ მარ თ ვა (ოფისებსა თუ სხვა ად გი ლებ ში).

ამ საქ მი ა ნო ბა თა სია ასე ვე მო ი ცავს ღო ნის ძი ე ბებს, რომ ლე ბიც შე ად
გენს სა კა ნონ მ დებ ლო წი ნა და დე ბე ბის შე სა ხებ ოფი ცი ა ლუ რი და სხვა 
ღია კონ სულ ტა ცი ე ბის ნა წილს. რე გის ტ რან ტებს მო ეთხო ვე ბათ სა კუ
თა რი ინ ფორ მა ცი ის გა ნახ ლე ბა წე ლი წად ში ერ თხელ. ამ მოთხოვ ნის 
და უკ მა ყო ფი ლებ ლო ბის შემ თხ ვე ვა ში რე გის ტ რან ტის ინ ფორ მა ცია 

23 ქცევის კოდექსი: http://europa.eu/transparencyregister/index_en.htm



74

ევროპისადმი მართებული მიდგომა
ადვოკატირების  გზამკვლევი სამოქალაქო  საზოგადოებისათვის: ევროკავშირის მიერ პოლიტიკური 
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესის გაცნობიერება და მასზე გავლენის მოპოვება

აღარ იქ ნე ბა სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის ხელ მი საწ ვ დო მი და მცი რე პე რი ო
დის შემ დეგ მო ცე მუ ლი რე გის ტ რან ტი მო იხ ს ნე ბა მო ნა ცემ თა ბა ზი დან. 
რე ეს ტ რ ში შე ტა ნი ლი ყვე ლა ინ ფორ მა ცია სა ჯა როდ ხელ მი საწ ვ დო მია 
(საკონტაქტო პი რე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის გა მო ნაკ ლი სით).

შე სა ბა მი სო ბა

რე გის ტ რა ცია ზრდის ბრი უ სელ ში ად ვო კა ტი რე ბა სა და ლო ბი რე ბა ში 
ჩარ თუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის სან დო ო ბას, თუმ ცა ის არ წარ მო ად გენს 
აკ რე დი ტა ცი ას და არ იძ ლე ვა ინ ფორ მა ცი ის ხელ მი საწ ვ დო მო ბის სა
შუ ა ლე ბას. მი უ ხე და ვად ამი სა, რე გის ტ რა ცი ის დროს რე გის ტ რან ტებს 
შე უძ ლი ათ სა კუ თა რი ინ ტე რე სე ბის სტრა ტე გი უ ლი სფე რო ე ბის მი თი
თე ბა. რო დე საც კო მი სია იწყებს სა ჯა რო კონ სულ ტა ცი ებს ამ სფე რო
ებ თან და კავ ში რე ბით, რე გის ტ რი რე ბუ ლი ორ გა ნი ზა ცია იღებს ელ ფოს
ტის შე სა ბა მის შეტყო ბი ნე ბას (რეგისტრაციის არარ სე ბო ბა არ ნიშ ნავს 
მო ცე მუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ის მოხ ს ნას კო მი სი ის სა ჯა რო კონ სულ ტა ცი ე
ბი დან).

რაც შე ე ხე ბა ევ რო პარ ლა მენტს, მი სი შე ნო ბე ბის გა სა ღე ბი ბა რა თე ბი 
გა ი ცე მა გამ ჭ ვირ ვა ლო ბის რე ეს ტ რის ჩარ ჩო ებ ში მყო ფი ორ გა ნი ზა ცი
ე ბის წარ მო მად გენ ლებ ზე მხო ლოდ მა თი რე გის ტ რა ცი ის შემ თხ ვე ვა ში. 
მე ო რე მხრივ, რე გის ტ რა ცია არ ნიშ ნავს ასე თი ბა რა თის თა ვის თა ვად 
გა ცე მას.

გამ ჭ ვირ ვა ლო ბის რე ეს ტ რის ვებ - გ ვერ დი:

http://europa.eu/transparencyregister
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ად ვო კა ტი რე ბის 
სტა ტე გი ე ბი და 
სას წავ ლო ნი მუ შე ბი
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ადვოკატირების  გზამკვლევი სამოქალაქო  საზოგადოებისათვის: ევროკავშირის მიერ პოლიტიკური 
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესის გაცნობიერება და მასზე გავლენის მოპოვება

ად ვო კა ტი რე ბა: სწო რი მიდ გო მე ბი 

ჯეფ ლო ვი ტი

ად ვო კა ტი რე ბის მი ზა ნია ცვლი ლე ბე ბი სა ჯა რო პო ლი ტი კა ში. ად ვო კა
ტი რე ბა უნ და ეხე ბო დეს ძა ლა უფ ლე ბის გა და ნა წი ლე ბას და უზ რუნ ველ
ყოფ დეს გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის პრო ცე სის ხელ მი საწ ვ დო მო ბას.

სა ზო გა დო ე ბის მო ნა წი ლე ო ბა გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის პრო
ცეს ში კარ გად ვი თარ დე ბა ღია და ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლი ხე ლი სუფ
ლე ბის პი რო ბებ ში. თუმ ცა, მი უ ხე და ვად იმი სა, რამ დე ნად ღია და 
ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლია პო ლი ტი კუ რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მიმ ღე ბი 
აპა რა ტი, პრო ცეს ზე გავ ლე ნის მო პო ვე ბი სათ ვის სა ჭი რო, პირ ველ 
ყოვ ლი სა, იმის გაც ნო ბი ე რე ბა, თუ რო გორ და რო დის უნ და ჩა ვერ
თოთ პრო ცეს ში. 

რო გორც ამ პუბ ლი კა ცი ის პირ ველ ნა წილ შია ხაზ გას მუ ლი, ევ რო კავ
ში რის მი ერ გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის პრო ცე სი და გა დაწყ ვე ტი
ლე ბის მიმ ღებ ნიც მუდ მი ვად იც ვ ლე ბი ან. მო რი გე ო ბით იც ვ ლე ბი ან არა 
მხო ლოდ ევ რო კო მის რე ბი და მა თი კა ბი ნე ტე ბი, არა მედ ევ რო კო მი სი ის 
დი რექ ტო რა ტე ბის საკ ვან ძო კად რე ბიც. 

ად ვო კა ტი რე ბა მო ითხოვს კავ ში რე ბის დამ ყა რე ბას ბრი უ სელ ში შე სა
ბა მი სი კონ ტაქ ტე ბის მქო ნე ანა ლი ტი კო სებ თან, რო მელ თაც შე უძ ლი ათ 
კონ კ რე ტუ ლი სა კითხის შე სა ბა მის შეხ ვედ რა ზე წა მოჭ რა. მა გა ლი თად, 
საბ ჭოს სხდო მა ზე, სა პარ ლა მენ ტო მოს მე ნა ზე, ან ევ რო კო მი სი ის მი ერ 
კო მუ ნი კეს გა მო ცე მი სას; 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია პრო ფე სი უ ლი თვალ საზ რი სით მა ღალ დო ნე ზე შეხ
ვედ რე ბის მოწყო ბაც, ინი ცი ა ტი ვის წა მო ყე ნე ბის ზუს ტი დრო ის შერ
ჩე ვა და სა კითხის ნათ ლად და გა სა გე ბად ჩა მო ყა ლი ბე ბა. სწო რედ ამ 
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ად ვო კა ტი რე ბა: სწო რი მიდ გო მე ბი 

გზით არის შე საძ ლე ბე ლი გრძელ ვა დი ა ნი ურ თი ერ თო ბე ბის აწყო ბა პო
ლი ტი კუ რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მიმ ღებ პი რებ თან, რად გა ნაც შე სა ბა
მი სი ინ ფორ მა ცი ის სწო რად მი წო დე ბის შემ თხ ვე ვა ში მათ გა უჩ ნ დე ბათ 
კი დევ ერ თხელ შეხ ვედ რის სურ ვი ლი. 

ბრი უ სელ ში ად ვო კა ტი რე ბი სათ ვის სა ჭი როა შემ დე გი მი თი თე ბე ბის 
გათ ვა ლის წი ნე ბა:

• და სა ხეთ და წარ მო ად გი ნეთ მკა ფიო მიზ ნე ბი და კარ გად ჩა მო ყა ლი
ბე ბუ ლი რე კო მენ და ცი ე ბი, რომ ლებ შიც ნათ ლად იქ ნე ბა წარ მო ჩე ნი ლი, 
თუ რა ეტაპ ზე და რო გორ შე იძ ლე ბა ამ რე კო მენ და ცი ე ბის გათ ვა ლის
წი ნე ბა;

• უზ რუნ ველ ყა ვით კარ გი კო მუ ნი კა ცია სა ჭი რო პი რებ თან, რომ ლე ბიც 
სა ჯა რო პო ლი ტი კის შექ მ ნა ზე მუ შა ო ბენ;

• ზუს ტად გათ ვა ლეთ აღ ნიშ ნულ პი რებ თან კონ ტაქ ტის დრო, რა თა ის 
თან ხ ვედ რა ში იყოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბის ან სა ჯა რო პო ლი ტი კის ჩა მო ყა
ლი ბე ბის პრო ცეს თან; 

• გა მო ამ ჟ ღავ ნეთ არ სე ბუ ლი კვლე ვე ბი სა და ანა ლი ზის, ისე ვე რო გორც 
პო ლი ტი კუ რი კონ ტექ ს ტის (პოლიტიკური პრი ო რი ტე ტე ბი, რომ ლე ბიც, 
შე საძ ლო ა, ეწი ნა აღ მ დე გე ბო დეს თქვენს ინი ცი ა ტი ვას) ცოდ ნა;

• იყა ვით კონ ს ტ რუქ ცი უ ლი, პრო აქ ტი უ რი და კონ კ რე ტუ ლი (მაგალითად, 
ნაც ვ ლად უბ რა ლო გან ცხა დე ბი სა, რომ ევ რო კავ შირ მა უნ და და ხარ ჯოს 
მე ტი თან ხე ბი, ახ სე ნით, რო გორ და სად უნ და და ხარ ჯოს ევ რო კავ შირ
მა ეს თან ხე ბი).

მი ზან შე წო ნი ლია ად ვო კა ტი რე ბის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად ეფექ ტუ რი 
ინ ს ტ რუ მენ ტე ბის, სტრა ტე გი ე ბის და მოქ მე დე ბე ბის წი ნას წარ და გეგ
მ ვა.
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გადაწყვეტილებების მიღების პროცესის გაცნობიერება და მასზე გავლენის მოპოვება

ისი ნი შე იძ ლე ბა აერ თი ა ნებ დეს შემ დეგს:

• მოკ ლე ანა ლი ტი კუ რი სტა ტია (Policy Brief) ნა თე ლი და კარ გად წარ მო
ჩე ნი ლი რე კო მენ და ცი ე ბით;

• პი რის პირ შეხ ვედ რე ბი შე სა ბა მის პი რებ თან (კომისრის კა ბი ნე ტი, ევ
რო კავ ში რის საკ ვან ძო წევ რი ქვეყ ნე ბის მი ნის ტ რე ბი, გავ ლე ნი ა ნი პარ
ლა მენ ტა რე ბი), რა საც წინ უნ და უს წ რებ დეს მოკ ლე, ერ თ გ ვერ დი ა ნი 
წე რი ლო ბი თი კო მუ ნი კა ცია რე კო მენ და ცი ე ბის ჩათ ვ ლით, რო მე ლიც 
წარ მო ად გენს მო ცე მულ სა კითხ ზე თქვენ მი ერ ჩა ტა რე ბულ ან მო პო ვე
ბუ ლი ახალ კვლე ვას / მო ნა ცე მებს;

• კამ პა ნი ე ბი (ღონისძიებების ფარ თო სპექ ტ რის გა მო ყე ნე ბა: სა ჯა
რო შეხ ვედ რე ბი, გან ცხა დე ბე ბი, მე დი ას ტა ტი ე ბი, კო ორ დი ნი რე ბა ევ
რო კავ ში რის რამ დე ნი მე წევრ ქვე ყა ნას შო რის, ევ რო პის მო ქა ლა ქე თა 
ინი ცი ა ტი ვა, თა ნამ შ რომ ლო ბა სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის სხვა ორ
გა ნი ზა ცი ებ თან / სა ვაჭ რო პა ლა ტებ თან და სხვა და ინ ტე რე სე ბულ მხა
რე ებ თან);

• სა კითხ ზე მე სა მე მხა რის მი ერ მხარ და ჭე რის მო პო ვე ბა (პირადი მო
საზ რე ბის სვე ტი გა ზეთ ში/ მ ხარ დამ ჭე რი პო ლი ტი კო სის გა მოს ვ ლა/ გა
ზეთ ში Financial Times გავ ლე ნი ა ნი ავ ტო რის მი ერ გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი 
ანა ლი ზი/ საკ ვან ძო სა გა რეო საქ მე თა მი ნის ტ რის გა მოს ვ ლა);

• ეფექ ტუ რი კო ორ დი ნი რე ბა სა კუ თა რი ქვეყ ნის მთავ რო ბას თან.

რე ზი უ მეს სა ხით შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ ევ რო კავ ში რის მი ერ გა დაწყ
ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში მო ნა წი ლე ო ბენ სხვა დას ხ ვა ინ ს ტი
ტუ ტე ბი და სა ჭი როა მა თი მუ შა ო ბის სპე ცი ფი კის ცოდ ნა და შე სა ბა მი სი 
მიდ გო მის ჩა მო ყა ლი ბე ბა. ამას თან აუცი ე ლებ ლია სა კონ ტაქ ტო პი რე
ბის დად გე ნა, მა თი თა ნამ დე ბო ბე ბის და გა დაწყ ვე ტი ლე ბის პრო ცეს ში 
ჩარ თუ ლო ბის დო ნის რე გუ ლა რუ ლი გა და მოწ მე ბა და ამ ინ ფორ მა ცი ის 
მუდ მი ვი გა ნახ ლე ბა;
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რო გორ შე იძ ლე ბა დავ კარ გოთ პა ტი ვის ცე მა და ად ვო კა ტი რე ბის შე საძ ლებ ლო ბა 

დაგ ვი ა ნე ბა – სტრა ტე გი ის შე სა ხებ რე კო მენ და ცი ე ბის წარ დ გე ნა სტრა ტე გი ის 
გან ხილ ვის პრო ცე სის დას რუ ლე ბის თა ნა ვე;

გზავ ნი ლის და კარ გ ვა – სტუმ რო ბა ევ რო კავ ში რის კო მის რის კა ბი ნე ტის წევ
რ თან უამ რა ვი სტრა ტე გი უ ლი დო კუ მენ ტით ან კვლე ვის შე დე გე ბის ტო მე ბით 
ხელ ში, რომ ლებ შიც რე კო მენ და ცი ე ბი არ იქ ნე ბა ნათ ლად წარ მოდ გე ნი ლი;

მი ზანს აც დე ნა – შეხ ვედ რის და გეგ მ ვა პირ თან რო მე ლიც არ მუ შა ობს აღ ნიშ
ნულ სა კითხ ზე;

ფუ ჭი ხმა უ რი – ხმა მა ღა ლი საპ რო ტეს ტო ღო ნის ძი ე ბის მოწყო ბა, თქვე ნი პრო
ტეს ტის გაჟ ღე რე ბა ხმის გა მაძ ლი ე რებ ლე ბით, მაგ რამ, ამავ დ რო უ ლად, კონ ს ტ
რუქ ცი უ ლი ალ ტერ ნა ტი უ ლი პო ლი ტი კი სა და ნა თე ლი რე კო მენ და ცი ის არარ სე
ბო ბა;

კონ კუ რენ ტე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის უქონ ლო ბა – სი ტუ ა ცი ის წი ნას წა რი 
ანა ლი ზის გა რე შე შეხ ვედ რა ზე დას წ რე ბა; სხვა კვლე ვე ბი სა და ანა ლი ზე ბის შე
სა ხებ ცოდ ნის არარ სე ბო ბა; იმ ინ ტე რეს ჯ გუ ფე ბის დად გე ნის აუცი ლებ ლო ბის 
უგუ ლე ბელ ყო ფა, რომ ლე ბიც მხარს უჭე რენ კონ კუ რენ ტულ წი ნა და დე ბებს;

ქვე მოთ მოყ ვა ნი ლი ორი მა გა ლი თი ცხად ყოფს და მო უ კი დე ბე ლი ანა
ლი ტი კუ რი ცენ ტ რე ბის წი ნა შე მდგარ გა მოწ ვე ვებს, რო დე საც ისი ნი 
ცდი ლო ბენ სა კუ თა რი ანა ლი ტი კუ რი სა მუ შაო გა მო ი ყე ნონ ად ვო კა ტი
რე ბის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად შემ დეგ ორ სფე რო ში: 1. ევ რო კავ ში რის 
ფი ნან სუ რი ინ ს ტ რუ მენ ტე ბი დე მოკ რა ტი ი სა და ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის 
მხარ და სა ჭე რად; 2. მიგ რა ცი ი სა და ვი ზე ბის პო ლი ტი კა.

რო გორც მა გა ლი თე ბი დან ჩანს, არ სე ბობს ბევ რი დაბ რ კო ლე ბა, მაგ
რამ ევ რო კავ შირს მო ე პო ვე ბა ბევ რი სა კონ სულ ტა ციო პრო ცე სი და შე
საძ ლებ ლო ბე ბის ფან ჯ რე ბი. თუ კი ანა ლი ტი კუ რი ცენ ტ რი /ინ ს ტი ტუ ტი 
შეძ ლებს ინო ვა ცი უ რი რე კო მენ და ცი ის წარ მოდ გე ნას, მას გა უჩ ნ დე ბა 
სა ჭი რო სივ რ ცე. 

ნა წი ლი მე ო რე: ად ვო კა ტი რე ბის სტა ტე გი ე ბი და სას წავ ლო ნი მუ შე ბი
ად ვო კა ტი რე ბა: სწო რი მიდ გო მე ბი 
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ევროპისადმი მართებული მიდგომა
ადვოკატირების  გზამკვლევი სამოქალაქო  საზოგადოებისათვის: ევროკავშირის მიერ პოლიტიკური 
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესის გაცნობიერება და მასზე გავლენის მოპოვება

ად ვო კა ტი რე ბის სას წავ ლო ნი მუ ში 1

ევ რო კავ ში რის ფი ნან სუ რი 

ინ ს ტ რუ მენ ტე ბი დე მოკ რა ტი ი სა და 

ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის მხარ და სა ჭე რად

ვე რა რი ჰაჩ კო ვა

დე მოკ რა ტი ი სა და ად მი ა ნის უფ ლე ბე ბის ევ რო პუ ლი 
ინ ს ტ რუ მენ ტი
სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბი სა და ევ რო პარ ლა მენ ტის დი დი წარ მა ტე ბა

დე მოკ რა ტი ი სა და ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის ევ რო პუ ლი ინ ს ტ რუ მენ
ტი (EIDHR) (რომელმაც 2007 წლი დან ჩა ა ნაც ვ ლა დე მოკ რა ტი ი სა და 
ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის ევ რო პუ ლი ინი ცი ა ტი ვა) მი სი პირ ვან დე ლი 
ფორ მით ევ რო კავ ში რის სა გა რეო პო ლი ტი კის ბერ კე ტი გახ ლ დათ. 
თუმ ცა მი სი გათ ვა ლის წი ნე ბა არ მოხ და ევ რო კო მი სი ის მი ერ 2007
2013 წლე ბის ფი ნან სუ რი წი ნა და დე ბის შე მუ შა ვე ბი სას (მიზეზები: 
სა ბი უ ჯე ტო შეზღუდ ვე ბი და სა გა რეო თა ნამ შ რომ ლო ბის რა ცი ო
ნა ლი ზა ცი ის სა ჭი რო ე ბა). დე მოკ რა ტი ი სა და ად მი ა ნის უფ ლე ბე ბის 
ევ რო პუ ლი ინ ს ტ რუ მენ ტი ჩა ფიქ რე ბუ ლი იყო რო გორც თე მა ტუ რი 
პროგ რა მა, რო მე ლიც უპა სუ ხებ და დე მოკ რა ტი ი სა და ადა მი ა ნის უფ
ლე ბე ბის მხარ და ჭე რის გა მოწ ვე ვებს ევ რო კავ ში რის სა გა რეო პო ლი
ტი კის ფარ გ ლებ ში.

გა დაწყ ვე ტი ლე ბამ დე მოკ რა ტი ი სა და ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის ევ რო
პუ ლი ინი ცი ა ტი ვის, რო გორც ცალ კე ინ ს ტ რუ მენ ტის, შე ნარ ჩუ ნე
ბა ზე უარის თქმის შე სა ხებ ევ რო პარ ლა მენ ტის მხრი დან მყი სი ე რი 
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რე აქ ცია გა მო იწ ვია (განსაკუთრებით კი ევ რო პუ ლი დე მოკ რა ტი
ის ჯგუ ფის, რო მე ლიც წარ მო ად გენს თა ნა მო აზ რე და მსოფ ლი ო
ში დე მოკ რა ტი ის მხარ და ჭე რის ერ თ გუ ლი პარ ლა მენ ტა რე ბის პო
ლი ტი კურ ინ ტე რეს თა შო რის ჯგუფს). დე მოკ რა ტი ის და ხუ რულ მა 
ჯგუფ მა, სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის შე სა ბა მის ორ გა ნი ზა ცი ებ
თან ერ თად, და იწყო ად ვო კა ტი რე ბა დე მოკ რა ტი ი სა და ადა მი ა ნის 
უფ ლე ბე ბის ევ რო პუ ლი ინი ცი ა ტი ვის შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად. ამის შე
დე გად, 2006 წლის ივ ნის ში ევ რო კო მი სია და ე თან ხ მა დე მოკ რა ტი
ი სა და ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის ევ რო პუ ლი ინი ცი ა ტი ვის, რო გორც 
ცალ კე ინ ს ტ რუ მენ ტის შე ნარ ჩუ ნე ბას, რაც აღ ქ მუ ლი იქ ნა, რო გორც 
ევ რო პარ ლა მენ ტი სა და სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის დი დი წარ მა
ტე ბა. 

ძი რი თა დი ფაქ ტო რე ბი რა მაც გა ნა პი რო ბა დე მოკ რა ტი ის 
და ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის ევ რო პუ ლი ინი ცი ა ტი ვის 
და ფი ნან სე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა 

დე მოკ რა ტი ი სა და ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის ევ რო პუ ლი ინი ცი ა ტი ვის, 
რო გორც თვით მ ყო ფა დი ინ ს ტ რუ მენ ტის, ამო ღე ბა ევ რო კავ ში რის სა
გა რეო პო ლი ტი კის შე სა ხებ ევ რო კო მი სი ის წი ნა და დე ბი დან გარ კ ვე ულ
წი ლად გახ ლ დათ მი ზე ზი იმი სა რომ ევ რო პარ ლა მენ ტი და სა მო ქა ლა ქო 
სა ზო გა დო ე ბა მუდ მი ვად აკ რი ტი კებ და ევ რო კო მი სი ას ამ ინ ს ტ რუ მენ
ტის მარ თ ვი სას დაშ ვე ბუ ლი შეც დო მე ბის გა მო. ევ რო კავ ში რის პო ლი
ტი კა ში მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი და კომ პ ლექ სუ რი ცვლი ლე ბის შე ტა ნა ზე გა
მიზ ნულ ად ვო კა ტი რე ბის კამ პა ნი ას წინ უნ და უს წ რებ დეს არ სე ბუ ლი 
სი ტუ ა ცი ის სიღ რ მი სე უ ლი ანა ლი ზი, რად გა ნაც მან შე იძ ლე ბა უკუ შე
დე გი გა მო ი ღოს. სა კითხის (ამ შემ თხ ვე ვა ში დე მოკ რა ტი ი სა და ად მი ა
ნის უფ ლე ბე ბის ევ რო პუ ლი ინ ს ტ რუ მენ ტი) დაბ რუ ნე ბა ევ რო კავ ში რის 
დღის წეს რიგ ში ბევ რად უფ რო დიდ ძა ლის ხ მე ვას ითხოვს, ვიდ რე ევ
რო კო მი სი ის თავ და პირ ველ წი ნა და დე ბა ში უკ ვე არ სე ბუ ლი სა კითხე ბის 
მო დი ფი ცი რე ბა.

ნა წი ლი მე ო რე: ად ვო კა ტი რე ბის სტა ტე გი ე ბი და სას წავ ლო ნი მუ შე ბი
ად ვო კა ტი რე ბის სას წავ ლო ნი მუ ში 1: ევ რო კავ ში რის ფი ნან სუ რი 

ინ ს ტ რუ მენ ტე ბი დე მოკ რა ტი ი სა და ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის მხარ და სა ჭე რად
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ევროპისადმი მართებული მიდგომა
ადვოკატირების  გზამკვლევი სამოქალაქო  საზოგადოებისათვის: ევროკავშირის მიერ პოლიტიკური 
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესის გაცნობიერება და მასზე გავლენის მოპოვება

ევ რო კავ ში რის საბ ჭოს შე სა ბა მი სი სა მუ შაო ჯგუ ფე ბი (ადამიანის უფ
ლე ბა თა და გან ვი თა რე ბი სა და თა ნამ შ რომ ლო ბის სა მუ შაო ჯგუ ფი) არა 
მხო ლოდ გა ნი ხი ლავ დ ნენ ცალ კე ულ ინ ს ტ რუ მენ ტებს, რო გორც ევ რო
კავ ში რის გა რან ტი ას ადა მი ნის უფ ლე ბა თა და დე მოკ რა ტი ის მხარ და
ჭე რის სფე რო ში, არა მედ გან სა კუთ რე ბით და ინ ტე რე სე ბულ ნი იყ ვ ნენ 
ამ ინ ს ტ რუ მენ ტის უნი კა ლურ მა ხა სი ა თებ ლე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბით. სა უ ბა
რია მე სა მე მხა რის მთავ რო ბი სა და ხე ლი სუფ ლე ბის თან ხ მო ბის გა რე შე 
მოქ მე დე ბის უფ ლე ბა ზე. 

ევ რო პარ ლა მენ ტი მო უ წო დებ და ევ რო კავ შირს ადა მი ა ნის უფ ლე ბა
თა და დე მოკ რა ტი ის მხარ და ჭე რის სფე რო ში ნა თე ლი პო ზი ცი ის ჩა
მო ყა ლი ბე ბის კენ. ევ რო პარ ლა მენ ტის მხრი დან დე მოკ რა ტი ი სა და 
ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის ევ რო პუ ლი ინი ცი ა ტი ვის თავ და პირ ველ მა 
„მფლობელობამ” (კერძოდ, ევ რო პარ ლა მენ ტის ზო გი ერ თი წევ რის პი
რად მა კავ შირ მა გან ხი ლულ სა კითხ თან) წარ მა ტე ბა ში მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
რო ლი შე ას რუ ლა. მუ შა ო ბა ევ რო პარ ლა მენ ტის წევ რებ თან, რომ ლე ბიც, 
სა ბო ლოო ჯამ ში, ერთ სა კითხ ზე მო მუ შა ვე და ხუ რულ ჯგუ ფად სხვა
დას ხ ვა პო ლი ტი კუ რი დაჯ გუ ფე ბე ბის წევ რე ბი სა გან ჩა მო ა ყა ლიბ და, ძა
ლი ან სა სარ გებ ლო აღ მოჩ ნ და. სა მო მავ ლოდ მსგავ ს მა მუ შა ო ბამ შე იძ
ლე ბა გა ა მარ თ ლოს ნაკ ლე ბად აქ ტუ ა ლუ რი პო ლი ტი კუ რი სა კითხე ბის 
შემ თხ ვე ვა შიც, რად გა ნაც პო ლი ტი კუ რი ჯგუ ფე ბი, რო გორც წე სი, ის
წ რაფ ვი ან სა კუ თარ მა წევ რებ მა კონ ცენ ტ რა ცია მო ახ დი ნონ დღის წეს
რი გის მნიშ ვ ნე ლო ვან სა კითხებ ზე. დე მოკ რა ტი ის და ხუ რუ ლი ჯგუფ ში 
ცალ კე ულ ევ რო პარ ლა მენ ტა რებს მი ე ცათ მოქ მე დე ბის მეტ  ნაკ ლე ბი 
თა ვი სუფ ლე ბა, რად გა ნაც ეს სა კითხი (ანუ დე მოკ რა ტი ი სა და ადა მი
ა ნის უფ ლე ბე ბის ევ რო პუ ლი ინ ს ტ რუ მენ ტი) გა ნი ხი ლე ბო და ევ რო პუ ლი 
პო ლი ტი კის პარ ტი უ ლი ძი რი თა დი დაჯ გუ ფე ბე ბის პრი ო რი ტე ტუ ლი ინ
ტე რე სე ბის მო მიჯ ნა ვედ.

დე მოკ რა ტი ი სა და ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის ევ რო პუ ლი ინი ცი ა ტი
ვის სა კითხის გარ შე მო გა ერ თი ა ნე ბუ ლი სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე
ბის ქსე ლი იმ დე ნად მრა ვალ ფე რო ვა ნი და კომ პ ლექ სუ რი იყო, რომ 
სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ზო გი ერ თი მოქ მე დი პი რი ურ თი ერ თ
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გა დამ კ ვეთ მიზ ნებ ზეც კი მუ შა ობ და. ად გი ლი ჰქონ და ინ ტე რეს თა 
კონ ფ ლიქ ტე ბის სიმ რავ ლეს და სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბა ვერ შე
თან ხ მ და გან ხორ ცი ე ლე ბის სა კითხებ თან და კავ ში რე ბით სა ერ თო 
პო ზი ცი ა ზე. რო გორც წე სი, ად ვო კა ტი რე ბის ქსე ლის წევ რ თა შო
რის არ სე ბობს კონ კუ რენ ცი ა. შე სა ბა მი სად, აუცი ლე ბე ლია მო სა
ლოდ ნე ლი კონ ფ ლიქ ტე ბის პრე ვენ ცია მკა ფი ოდ ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი 
მოქ მე დე ბის მიზ ნე ბი სა და ად ვო კა ტი რე ბის სტრა ტე გი ის შე სა ხებ 
შე თან ხ მე ბის გზით. ერთ სა კითხ ზე მო მუ შა ვე ად ვო კა ტი რე ბის ქსე
ლი, პა რა ლი ზე ბის თა ვი დან აცი ლე ბის მიზ ნით, ნა წი ლობ რივ მა ინც 
ინ ს ტი ტუ ცი ო ნა ლი ზე ბუ ლი უნ და იყოს, რად გა ნაც, წი ნა აღ მ დეგ შემ
თ ვე ვა ში, მო ლა პა რა კე ბებს სპე ცი ფი კურ დე ტა ლებ ზე (პროგრამის 
შედ გე ნა, დო კუ მენ ტა ცია კრი ტე რი უ მებ თან შე სა ბა მი სო ბის შე სა ხებ, 
მიზ ნე ბი და თე მე ბი) შე იძ ლე ბა მოჰ ყ ვეს ინ ტე რე სე ბის მნიშ ვ ნე ლო ვა
ნი შე ჯა ხე ბა.

ამ შემ თხ ვე ვა ში პო ლი ტი კუ რი ფონ დე ბი (განსაკუთრებით გავ ლე ნი ა ნი 
გერ მა ნუ ლი პო ლი ტი კუ რი ფონ დე ბი) იქ ც ნენ ბრი უ სე ლის სა მო ქა ლა ქო 
სა ზო გა დო ე ბის სპე ცი ფი კურ მოქ მედ პი რე ბად, რად გა ნაც ისი ნი და ინ
ტე რე სე ბულ ნი იყ ვ ნენ, ევ რო კავ ში რის პროგ რა მე ბის მეშ ვე ო ბით, თა
ნა და ფი ნან სე ბის თ ვის მი ეღ წი ათ. სა კუ თა რი პრო ექ ტე ბი სათ ვის 2006 
წელს ევ რო კო მი სი ის სა კონ სულ ტა ციო მოთხოვ ნე ბით გამ ხ ნე ვე ბულ მა 
პო ლი ტი კურ მა ფონ დებ მა შექ მ ნეს პო ლი ტი კუ რი ფონ დე ბის ევ რო პუ
ლი ქსე ლი და ჩა ერ თ ვ ნენ ევ რო კო მი სი ის კონ სულ ტა ცი ებ ში დე მოკ რა
ტი ი სა და ად ამი ა ნის უფ ლე ბე ბის ევ რო პუ ლი ინი ცი ა ტი ვე ბის შე სა ხებ. 
რო გორც პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის მთე ლი სპექ ტ რის მო ნა წი ლე ო ბის 
წყა ლო ბით პო ლი ტი კუ რად ნე იტ რა ლუ რი ერ თე უ ლი, პო ლი ტი კუ რი 
ფონ დე ბის ევ რო პუ ლი ქსე ლი მი სა ღე ბი თა ნა მო სა უბ რე გახ და ევ რო კო
მი სი ი სათ ვის, რო მე ლიც, რო გორც წე სი, პარ ტი უ ლად მი უ კერ ძო ე ბელ 
თა ვი სუ ფალ პარ ტ ნი ო რებს ამ ჯო ბი ნებს. 

ზო მის, ასე ვე საქ მი ა ნო ბე ბი სა და პო ლი ტი კუ რი ბერ კე ტე ბის ფარ თო 
სპექ ტ რის წყა ლო ბით, ამ ქსელ მა უმალ და იმ კ ვიდ რა წამ ყ ვა ნი პო ზი
ცია დე მოკ რა ტი ი სა და ად მი ა ნის უფ ლე ბე ბის ევ რო პუ ლი ინი ცი ა ტი

ნა წი ლი მე ო რე: ად ვო კა ტი რე ბის სტა ტე გი ე ბი და სას წავ ლო ნი მუ შე ბი
ად ვო კა ტი რე ბის სას წავ ლო ნი მუ ში 1: ევ რო კავ ში რის ფი ნან სუ რი 

ინ ს ტ რუ მენ ტე ბი დე მოკ რა ტი ი სა და ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის მხარ და სა ჭე რად
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ევროპისადმი მართებული მიდგომა
ადვოკატირების  გზამკვლევი სამოქალაქო  საზოგადოებისათვის: ევროკავშირის მიერ პოლიტიკური 
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესის გაცნობიერება და მასზე გავლენის მოპოვება

ვის ქსელ ში24. მა თი ლო ბი რე ბა ძა ლი ან წარ მა ტე ბუ ლი გა მოდ გა. მა თი 
ბერ კე ტე ბი ეფუძ ნე ბო და მჭიდ რო ურ თი ერ თო ბებს ევ რო პარ ლა მენ
ტის რამ დე ნი მე წევ რ თან, ისე ვე რო გორც კარგ კონ ტაქ ტებს სა კუ თარ 
მთავ რო ბებ თან.

პო ლი ტი კუ რი ფონ დე ბი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი და ან გა რიშ გა სა წე ვი ძა ლაა 
სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის და ფი ნან სე ბა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი ნე
ბის მი ე რი სა ხის ლო ბი რე ბი სას. ურ თი ერ თო ბა პო ლი ტი კუ რი ფონ დე
ბის ევ რო პულ ქსელ სა და სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის სხვა ქსე ლებს 
შო რის მე ტად კონ კუ რენ ტუ ლი ა, ხო ლო კო მუ ნი კა ცია მათ შო რის 
ძა ლი ან შეზღუ დუ ლი. წლე ბის გან მავ ლო ბა ში ურ თი ერ თო ბე ბი სა მო
ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ზო გი ერთ ორ გა ნი ზა ცი ა სა და პო ლი ტი კურ 
ფონ დებს შო რის და ი ძა ბა, რი სი არც თუ ისე უმ ნიშ ვ ნე ლო მი ზე ზი, 
ფარ თოდ გავ რ ცე ლე ბუ ლი მო საზ რე ბით, გახ ლ დათ ფონ დე ბის და ინ
ტე რე სე ბა ევ რო კავ ში რის სახ ს რე ბით ისე ვე, რო გორც მა თი არა ო
რაზ რო ვა ნი პო ლი ტი კუ რი აქ ტი უ რო ბა. ზო გა დად რომ ვთქვათ, კო
მუ ნი კა ცი ის გაწყ ვე ტა სა ზი ა ნო შე იძ ლე ბა იყოს, პირ ველ ყოვ ლი სა, 
სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სათ ვის, რომ ლებ საც 
არ სურთ ესო დენ შე სა ფე რის და გავ ლე ნი ან მოქ მედ პი რებ თან, რო
გორც მო ლა პა რა კე ბე ბის ფარ გ ლებ ში პარ ტ ნი ო რებ თან, თა ნამ შ რომ
ლო ბის იდე ის მი ღე ბა. 

24  პოლიტიკური ფონდების ევროპული ქსელისა და დემოკრატიისა და ადმიანის უფლებების 
ევროპული ინიციატივის დაინტერესების მთავარი სფერო გახლდათ დაფინანსების 
შესაძლებლობების სპექტრის გაფართოება პოლიტიკური მოღვაწეებისა და დიდი 
პროექტებისათვის, ასევე საკუთარი ადგილობრივი ფილიალების შესაბამისობის 
უზრუნველყოფა დაფინასების კრიტერიუმებთან ადგილობრივ დონეზე შეთავაზებების 
მიღების გამოცხადებისას.
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ევ რო პუ ლი ფონ დი დე მოკ რა ტია პარ ტ ნი ო რო ბის გზით (EFDP)/
ევროპული პარ ტ ნი ო რო ბა დე მოკ რა ტი ი სათ ვის (EDP)
და კარ გუ ლი შე საძ ლებ ლო ბა

ფონ დის და არ სე ბის იდე ა25, რომ ლის წყა ლო ბი თაც ევ რო კავ ში რის დე
მოკ რა ტი ი სა და ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა მხარ და ჭე რის გარ კ ვე უ ლი ნა
წი ლი სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბას მი ე ნი ჭე ბო და, 20062007 წლებ ში 
გა მარ თულ დე ბა ტებს უკავ შირ დე ბა. აღ ნიშ ნუ ლი დე ბა ტე ბი ეხე ბო და 
დე მოკ რა ტი ი სა და ად მი ა ნის უფ ლე ბე ბის ევ რო პუ ლი ინი ცი ა ტი ვის რე
ფორ მას. მას ში უშუ ა ლოდ იყო ჩარ თუ ლი ევ რო პარ ლა მენ ტის ევ რო პის 
დე მოკ რა ტი ის და ხუ რუ ლი ჯგუ ფი, ისე ვე, რო გორც არა სამ თავ რო ბო 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბი და ევ რო კავ ში რის წევ რი ქვეყ ნე ბი. დე მოკ რა ტია პარ
ტ ნი ო რო ბის გზით ევ რო პუ ლი ფონ დის შექ მ ნის სა ბო ლოო ინი ცი ა ტი ვა 
წა მო ა ყე ნა მრა ვალ პარ ტი უ ლი დე მოკ რა ტი ის ჰო ლან დი ურ მა ინ ს ტი
ტუტ მა, რო მელ საც ზურგს ვეს ტ მის ტე რის დე მოკ რა ტი ის ფონ დი უმაგ
რებ და26. 

ეს იდეა იმე ო რებ და აშ შ ის დე მოკ რა ტი ის მხარ და ჭე რის ეროვ ნულ მა 
ფონ დის ძი რი თად მიდ გო მას. ევ რო კავ ში რის საბ ჭო ში ჩა მო ყა ლიბ და 
თა ნა მო აზ რე ქვეყ ნე ბის არა ო ფი ცი ა ლუ რი ჯგუ ფი (ჩეხეთის რეს პუბ ლი
კა, შვე დე თი, დი დი ბრი ტა ნე თი, ჰო ლან დი ა, პო ლო ნე თი და სლო ვა კე

25  ეს იდეა არ იყო ახალი. 1990იანი წლების შუაში დემოკრატიისა და ადამიანის 
უფლებების ევროპული ინიციატივა იმართებოდა გარე უწყების მიერ (ადამიანის 
უფლებების ევროპული ფონდი), რაც იძლეოდა უშუალოდ ევროკომისიის მიერ მართული 
პროგრამებისათვის დამახასიათებელი უსასრულო პროცესების გვერდის ავლის 
საშუალებას. თავდაპირველად ადამიანის უფლებების ევროპული ფონდი ახორციელებდა 
მხოლოდ ტექნიკურ დახმარებას, თუმცა მოგვიანებით მის კომპეტენციაში გადავიდა ამ 
ინიციატივის სრული მენეჯმენტი. 1999 წლის მოვლენების შემდეგ კი ამ ინსტრუმენტის 
მფლობელობის საკითხი რადიკალურად შეიცვალა. გადაწყვეტილება დემოკრატიისა 
და ადამიანის უფლებების ევროპული ინიციატივის ევროკომისიის „შიდა” პროექტად 
გარდაქმნის შესახებ, გარკვეულწილად, ასევე გახლდათ ე.წ. წყალქვეშა ნავების მიმართ 
ეჭვის შედეგი; „წყალქვეშა ნავები”  ევროკომისიისაგან დამოუკიდებლად მოქმედი გარე 
უწყებები, რომელსაც ევროკომისიამ „გარე წყაროს მეთოდით” (outsourcing) გადასცა 
საკუთარი ოპერაციების ნაწილი. ასეთი ანტიპათია გამოწვეული იყო სანტერის კომისიის 
გადადგომით ევროკავშირის საფინანსო ფონდების არამიზნობრივი ხარჯვის გამო.  

26  მოგვიანებით ვესტმისტერის დემოკრატიის ფონდი განზე გადგა, სავარაუდოდ, სხვა 
პოლიტიკური ფონდების მხრიდან ზეწოლის გამო.

ნა წი ლი მე ო რე: ად ვო კა ტი რე ბის სტა ტე გი ე ბი და სას წავ ლო ნი მუ შე ბი
ად ვო კა ტი რე ბის სას წავ ლო ნი მუ ში 1: ევ რო კავ ში რის ფი ნან სუ რი 

ინ ს ტ რუ მენ ტე ბი დე მოკ რა ტი ი სა და ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის მხარ და სა ჭე რად
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ევროპისადმი მართებული მიდგომა
ადვოკატირების  გზამკვლევი სამოქალაქო  საზოგადოებისათვის: ევროკავშირის მიერ პოლიტიკური 
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესის გაცნობიერება და მასზე გავლენის მოპოვება

თი). მათ მხარ და ჭე რა გა მო უცხა დეს ფონ დის შექ მ ნის იდე ას, რო მელ
თაც ზურგს უმაგ რებ და ბევ რი გავ ლე ნი ა ნი პი რი, პრე ზი დენ ტი – ჯაკ 
დე ლო რი სა და გერ მა ნი ის ყო ფი ლი პრე ზი დენ ტის – რი ხარდ ფონ ვა იც
ზე კე რის ჩათ ვ ლით.

იდეა მო ი აზ რებ და ფონ დი სათ ვის პირ და პი რი ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე რის 
გა მო ყო ფას დე მოკ რა ტი ი სა და ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის ევ რო პუ ლი ინ ს
ტ რუ მენ ტის მე3 მიზ ნის ფარ გ ლებ ში27. ამ პრო ცეს ში მო ნა წი ლე წევ რ მა 
ქვეყ ნებ მაც გა მოთ ქ ვეს მზად ყოფ ნა მხარ და ე ჭი რათ ფონ დის ბი უ ჯე
ტი სათ ვის. მი უ ხე და ვად ამი სა, ფონ დი სათ ვის ფი ნან სე ბის გა მო ყო ფის 
იდეა უშუ ა ლოდ ევ რო კავ ში რის ბი უ ჯე ტი დან უარ ყო ფი ლი იქ ნა საბ ჭოს 
მი ერ (ამ იდე ას ევ რო კო მი სი აც ეწი ნა აღ მ დე გე ბო და). ოპო ზი ცი უ რად 
გან წყო ბი ლი წევ რი ქვეყ ნე ბი მი უ თი თებ დ ნენ, რომ და ფი ნან სე ბის მო
პო ვე ბა შე იძ ლე ბო და ჩვე უ ლებ რი ვი მე თო დე ბი თაც (გრანტები და ტენ
დე რე ბი).

რო დე საც დე მოკ რა ტი ი სა და ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის ევ რო პუ ლი ინი
ცი ა ტი ვის წეს დე ბა მი ღე ბუ ლი იქ ნა, დე მოკ რა ტი ი სათ ვის თა ნამ შ რომ
ლო ბის ევ რო პუ ლი ფონ დის იდე ის მხარ დამ ჭერ თა არა ო ფი ცი ა ლუ რი 
ჯგუ ფი შემ ცირ და და შე მო ი ფარ გ ლა მხო ლოდ ჩე ხე თის რეს პუბ ლი კი
თა და პო ლო ნე თით. გერ მა ნე ლი პო ლი ტი კუ რი ფონ დე ბი აქ ტი უ რად 
ლო ბი რებ დ ნენ გერ მა ნი ას მი სი ევ რო კავ ში რის საბ ჭოს თავ მ ჯ დო მა
რე ო ბის პე რი ოდ ში (2007 წლის იან ვა რი ივ ნი სი) და ამ საქ მე ში გა
დამ წყ ვე ტი რო ლიც შე ას რუ ლეს. სა ბო ლო ოდ, 2008 წლის აპ რილ ში 
ეს ფონ დი და არ ს და ბრი უ სელ ში (შემდგომში მას და ერ ქ ვა ევ რო პუ ლი 
პარ ტ ნი ო რო ბა დე მოკ რა ტი ი სათ ვის) ევ რო კავ ში რის მხრი დან სტან
დარ ტუ ლი ინ ს ტი ტუ ცი უ რი და ფი ნან სე ბის ყო ველ გ ვა რი გა რან ტი ე
ბის გა რე შე.

27  მე3 მიზანი: ადამიანის უფლებებისა და დემოკრატიის საკითხების შესახებ საქმიანობის 
მხარდაჭერა ევროკავშირის ინსტრუქციებით გათვალისწინებულ სფეროებში, 
რაც მოიცავს ადამიანის უფლებების შესახებ დიალოგთან, ადამიანის უფლებათა 
დამცველებთან, სიკვდილით დასჯასთან, წამებასთან, ბავშვებსა და შეიარაღებულ 
კონფლიქტებთან დაკავშირებულ საქმიანობას.
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ად ვო კა ტი რე ბის ძი რი თა დი ფაქ ტო რე ბი რო მელ თაც გავ ლე ნა 
მო ახ დი ნეს „ევროპული პარ ტ ნი ო რო ბა დე მოკ რა ტი ი სათ ვის” 
და არ სე ბა ზე 

ეს მა გა ლი თი ცხად ყოფს წევ რი ქვეყ ნე ბის გა დამ წყ ვეტ როლს. არ იყო 
მიღ წე უ ლი მხარ დამ ჭე რი წევ რი ქვეყ ნე ბის გა დამ წყ ვე ტი რა ო დე ნო ბა, 
გარ და ამი სა, „ძველი” წევ რი ქვეყ ნე ბი, რომ ლე ბიც თავ და პირ ვე ლად 
მო ნა წი ლე ობ დ ნენ თა ნა მო აზ რე თა ჯგუფ ში, ნელ  ნე ლა გვერ დ ზე გად გ
ნენ. მხარ დამ ჭე რი წევ რი ქვეყ ნე ბის ჯგუ ფი საბ ჭოს შიგ ნით უნ და იყოს 
შე რე უ ლი (ახალი/ძველი, მცი რე/ დი დი), რა თა წარ მა ტე ბუ ლი ად ვო კა
ტი რე ბის შე საძ ლებ ლო ბა მაქ სი მა ლუ რად გა ი ზარ დოს. უნ და გა ვით ვა
ლის წი ნოთ, რომ ლი სა ბო ნის ხელ შეკ რუ ლე ბის შემ დე გაც კი თით ქ მის 
შე უძ ლე ბე ლია ევ რო კავ ში რის საბ ჭოს თავ მ ჯ დო მა რე ქვეყ ნის ნე ბის წი
ნა აღ მ დეგ წას ვ ლა. გერ მა ნი ის მთავ რო ბამ იმ თა ვით ვე და ი წუ ნა ეს იდეა 
რაც დიდ წი ლად გერ მა ნუ ლი პო ლი ტი კუ რი ფონ დე ბის მი ერ წარ მო ე ბუ
ლი ლო ბი რე ბის შე გე დი იყო.

ფონ დის იდე ას მხარს უჭერ და ევ რო პარ ლა მენ ტის რამ დე ნი მე წევ რი 
(ედვარდ მაკ მი ლან  ს კო ტი, იანუშ ონიშ კი ე ვი ჩი, იან მა რი ნუს ვი ერ ს მა). 
მი უ ხე და ვად ამი სა, სი ტუ ა ცია ევ რო პარ ლა მენ ტ ში 2006 წელს შე იც ვა
ლა და შე საძ ლებ ლო ბის ფან ჯა რა და ი ხუ რა. არა ო ფი ცი ა ლუ რი ევ რო
პუ ლი დე მოკ რა ტი ის და ხუ რუ ლი ჯგუ ფი პო ლი ტი კუ რად გა დატ ვირ
თუ ლი აღ მოჩ ნ და, ხო ლო პო ლი ტი კუ რი ფონ დე ბი ევ რო პარ ლა მენ ტის 
წევ რებს ფონ დის და არ სე ბის სა წი ნა აღ მ დე გოდ ლო ბი რებ დ ნენ. რო ცა 
ევ რო საბ ჭომ და ევ რო კო მი სი ამ პი რი შეკ რეს ამ ინი ცი ა ტი ვის და საბ
ლო კად, მი სი ბე დი უკ ვე გა დაწყ ვე ტი ლი იყო. წარ მა ტე ბუ ლი ად ვო კა
ტი რე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად მე ტად სა სურ ვე ლია ევ რო კავ ში რის ინ
ს ტი ტუ ცი უ რი სამ კუთხე დის, მი ნი მუმ, ორი ინ ს ტი ტუ ტის მძლავ რი 
მხარ და ჭე რა. ევ რო კავ ში რის ინ ს ტი ტუ ცი უ რი სტრუქ ტუ რის უფ ლე ბა
მო სი ლე ბე ბის გა და ნა წი ლე ბა მუდ მი ვად იც ვ ლე ბა. ასეთ პი რო ბებ ში ად
ვო კა ტი რე ბის გან მ ხორ ცი ე ლებ ლე ბი ან ემ ს ხ ვერ პ ლე ბი ან ინ ს ტი ტუტ
თა შო რის „გარჩევებს” ან მო ი პო ვე ბენ მხარ და ჭე რას ინ ს ტი ტუ ტი სა გან, 
რო მე ლიც ეძებს მო კავ ში რეს ამ ინ ს ტი ტუტ თა შო რის გან ხილ ვებ ში. ინ ს

ნა წი ლი მე ო რე: ად ვო კა ტი რე ბის სტა ტე გი ე ბი და სას წავ ლო ნი მუ შე ბი
ად ვო კა ტი რე ბის სას წავ ლო ნი მუ ში 1: ევ რო კავ ში რის ფი ნან სუ რი 

ინ ს ტ რუ მენ ტე ბი დე მოკ რა ტი ი სა და ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის მხარ და სა ჭე რად
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ევროპისადმი მართებული მიდგომა
ადვოკატირების  გზამკვლევი სამოქალაქო  საზოგადოებისათვის: ევროკავშირის მიერ პოლიტიკური 
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესის გაცნობიერება და მასზე გავლენის მოპოვება

ტი ტუ ტის აქ ტი უ რო ბას ამა თუ იმ სტრა ტე გი ულ სფე რო სა თუ სა კითხ ში 
და მის კონ კ რე ტულ ინ ტე რე სებს სა სი ცოცხ ლო მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს ად
ვო კა ტი რე ბის გან მ ხორ ცი ე ლე ბელ თათ ვის, რად გა ნაც ამ ფაქ ტო რებ მა 
შე იძ ლე ბა შეზღუ დოს ან გა ზარ დოს სა მიზ ნე ზე გავ ლე ნის მო პო ვე ბის 
უნა რი.

დე მოკ რა ტი ი სათ ვის თა ნამ შ რომ ლო ბის ევ რო პუ ლი ფონ დის მხარ დამ
ჭე რებ მა სა თა ნა დოდ ვერ შე ა ფა სეს პო ლი ტი კუ რი ფონ დე ბის გავ ლე ნა. 
ვი ნა ი დან ისი ნი დარ წ მუ ნე ბუ ლე ბი იყ ვ ნენ ევ რო კავ ში რის შე სა ბა მი სი 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მიმ ღე ბი უწყე ბე ბის მხარ და ჭე რა ში, დე მოკ რა ტი
ი სათ ვის თა ნამ შ რომ ლო ბის ევ რო პუ ლი ფონ დის წარ მო მად გენ ლებ მა 
უარი თქვეს პო ლი ტი კურ ფონ დებ თან მო ლა პა რა კე ბე ბის წარ მო ე ბა ზე 
და ვერ გა აც ნო ბი ე რეს, რომ ამის შე დე გად დე მოკ რა ტი ი სათ ვის თა
ნამ შ რომ ლო ბის ევ რო პუ ლი ფონ დი ამ ფონ დე ბის მი ერ კონ კუ რენ ტად 
იქ ნე ბო და აღ ქ მუ ლი. წარ მა ტე ბის მო სა პო ვებ ლად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია 
არა მხო ლოდ სრულ ფა სო ვა ნი კო ა ლი ცი ი სა და რე პუ ტა ცი ის მო პო
ვე ბა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი სტრა ტე გი ის შექ მ ნა ევ რო კავ ში რის ინ ს ტი
ტუ ტებ თან და პი რის პი რე ბი სას, არა მედ არა ინ ს ტი ტუ ცი უ რი მოქ მე დი 
პი რე ბის ჩარ თუ ლო ბის უზ რუნ ველ ყო ფაც ბრი უ სელ ში (სამოქალაქო 
სა ზო გა დო ე ბის ქსე ლე ბი და ანა ლი ტი კუ რი ცენ ტ რე ბი, მა გა ლი თად, 
სტრა ტე გი ე ბის შეს წავ ლის ევ რო პუ ლი ცენ ტ რი, სტრა ტე გი ე ბის ევ რო
პუ ლი ცენ ტ რი და ა.შ.). „მძიმე წო ნი თი კა ტე გო რი ის” ყო ფი ლი პო ლი
ტი კო სე ბი სა და გავ ლე ნი ა ნი პი რე ბის ჩარ თუ ლო ბა მიმ ზიდ ვე ლო ბას 
მა ტებს მო ცე მულ სა კითხს და უზ რუნ ველ ყოფს მა ღა ლი თა ნამ დე ბო
ბის პი რე ბის ხელ მი საწ ვ დო მო ბას. ბრი უ სე ლის გა რე მო ძა ლი ან არა
ერ თ გ ვა რო ვა ნია და ქსე ლე ბის შექ მ ნას მას ში სა სი ცოცხ ლო მნიშ ვ
ნე ლო ბა აქვს იმ სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ი სათ ვის, 
რო მელ საც სურს ად ვო კა ტი რე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა. დე მოკ რა ტი ი
სათ ვის, ევ რო პუ ლი თა ნამ შ რომ ლო ბის ფონ დის გა მოც დი ლე ბი დან გა
მომ დი ნა რე, ბრი უ სე ლის სცე ნა ზე და მო უ კი დებ ლად მოქ მე დე ბა მე ტად 
წამ გე ბი ა ნი ა. წამ გე ბი ა ნია , აგ რეთ ვე, ეფექ ტუ რი ქსე ლე ბის გა რე შე და 
რე პუ ტა ცი ი სათ ვის ყვე ლა ძა ლის ხ მე ვი სათ ვის სა ჭი რო რე სურ სე ბის 
მოხ მო ბის გა რე შე მოქ მე დე ბა.
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ამ თვალ საზ რი სით  გარ კ ვე უ ლი ძვრე ბი შე იმ ჩ ნე ვა, რომ ლე ბიც ცხად
ყოფს, რომ მდგო მა რე ო ბა ნე ბის მი ე რი მი მარ თუ ლე ბით შე იძ ლე ბა შე
იც ვა ლოს. დე მოკ რა ტი ის მხარ და ჭე რის ევ რო პუ ლი ფონ დის შექ მ ნის 
(დიდწილად 2006 წელს წა მო ყე ნე ბუ ლი იდე ის მსგავს) იდე ას მხარს 
უჭერ და პო ლო ნე თი, რო გორც მი სი – ევ რო კავ ში რის საბ ჭოს თავ მ ჯ დო
მა რე ო ბის პე რი ო დის ერ თ ერთ ძი რი თად ინი ცი ა ტი ვას. ამ ინი ცი ა ტი ვას 
მხა რი და უ ჭი რეს ევ რო კო მი სი ამ და ევ რო პის სა გა რეო პო ლი ტი კის სამ
სა ხურ მა, რომ ლებ მაც ჩა მო ა ყა ლი ბეს კი დეც დე მოკ რა ტი ის მხარ და ჭე
რის ევ რო პუ ლი ფონ დის კონ ცეფ ცი ის პრო ექ ტი. ევ რო კავ ში რის საბ ჭომ 
და ამ ტ კი ცა ეს პრო ექ ტი 2011 წლის და საწყის ში და გა და აგ ზავ ნა ის ევ
რო პარ ლა მენ ტ ში. რო გორც ჩანს, დე მოკ რა ტი ის მხარ და ჭე რის ევ რო პუ
ლი ფონ დი სრულ ფა სო ვა ნი მუ შა ო ბა 2013 წელს და იწყებს, თუმ ცა კი 
ექ ნე ბა შეზღუ დუ ლი და ფი ნან სე ბა და ინ ტე რე სე ბუ ლი წევ რი ქვეყ ნე ბის 
მხრი დან და ძი რი თა დი სას ტარ ტო თან ხე ბი ევ რო კავ ში რის ბი უ ჯე ტი
დან წა მო ვა. საწყის ეტაპ ზე ის ყუ რადღე ბას ევ რო პის სა მე ზობ ლო პო
ლი ტი კით გათ ვა ლის წი ნე ბულ ქვეყ ნებ ზე გა ა მახ ვი ლებს28.

დღის წეს რი გის შე მუ შა ვე ბა ში სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ჩარ თუ ლო
ბა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი იყო პო ლო ნე თის თავ მ ჯ დო მა რე ო ბის მო სამ ზა დე
ბელ ეტაპ ზე. ჩა ტარ და კონ სულ ტა ცი ე ბი რამ დე ნი მე ორ გა ნი ზა ცი ას თან, 
რო მელ თაც წვლი ლი შე ი ტა ნეს დე ბა ტებ ში, რო მე ლიც დე მოკ რა ტი ის 
მხარ და ჭე რის ევ რო პუ ლი ფონ დის, სტრუქ ტუ რა სა და მი სი და ნერ გ
ვის მე ქა ნიზ მებს შე ე ხე ბო და. ამ კონ კ რე ტულ შემ თხ ვე ვა ში მი ღე ბუ ლი 
რე კო მენ და ცი ე ბის რა ოდ ნე ო ბა წარ მა ტე ბის გა სა ღე ბი იყო, ისე ვე რო
გორც პო ლო ნე თის, რო გორც ევ რო კავ ში რის საბ ჭოს თამ ჯ დო მა რე 
ქვეყ ნის, მძლავ რი მხარ და ჭე რა და ევ რო კო მი სი ი სა (განსაკუთრებული 
გა ფარ თო ე ბი სა და ევ რო პის სა მე ზობ ლო ბის პო ლი ტი კის საკითხებში 
ევროკო მის რის, შტე ფან ფუ ლეს) და ევ რო პის სა გა რეო ურ თი ერ თო
ბის სამ სა ხუ რის (საგარეო საქ მე თა და უსაფ რ თხო ე ბის პო ლი ტი კის 

28  ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა შემუშავდა 2004 წელს. ის ეხება ევროკავშირის 
ურთიერთობებს მის 16 უახლოეს მეზობელ ქვეყანასთან (ალჟირი, აზერბაიჯანი, 
სომხეთი, ბელარუსი, ეგვიპტე, საქართველო, ისრაელი, იორდანია, ლიბანი, ლიბია, 
მოლდოვა, მაროკო, პალესტინის ოკუპირებული ტერიტორია, სირია, ტუნისი და 
უკრაინა). იხ.: http://ec.europa.eu/world/enp/

ნა წი ლი მე ო რე: ად ვო კა ტი რე ბის სტა ტე გი ე ბი და სას წავ ლო ნი მუ შე ბი
ად ვო კა ტი რე ბის სას წავ ლო ნი მუ ში 1: ევ რო კავ ში რის ფი ნან სუ რი 

ინ ს ტ რუ მენ ტე ბი დე მოკ რა ტი ი სა და ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის მხარ და სა ჭე რად
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ევროპისადმი მართებული მიდგომა
ადვოკატირების  გზამკვლევი სამოქალაქო  საზოგადოებისათვის: ევროკავშირის მიერ პოლიტიკური 
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესის გაცნობიერება და მასზე გავლენის მოპოვება

სა კითხებ ში ევ რო კავ ში რის უმაღ ლე სი წარ მო მად გენ ლის, კეტ რინ ეშ
ტო ნის) კე თილ გან წყო ბა. ევ რო კო მი სი ამ და ევ რო პის სა გა რეო ურ თი
ერ თო ბის სამ სა ხურ მა ეს იდეა 2011 წლის მა ის ში მი ღე ბულ ევ რო პის 
სა მე ზობ ლო პო ლი ტი კის კო მუ ნი კე ში წარ მო ად გი ნეს.

ცვლი ლე ბე ბი ფი ნან სურ რე გუ ლა ცი ა სა 
და მი სი გან ხორ ცი ე ლე ბის წე სებ ში 

ფი ნან სუ რი რე გუ ლა ცი ი სა და მი სი გან ხორ ცი ე ლე ბის წე სე ბის რე ფორ მის 
მნიშ ვ ნე ლო ბის გათ ვალ სი წი ნე ბით, რო მე ლიც 2006 წელს უნ და გა ტა რე ბუ
ლი ყო (ევროკავშირის და ფი ნან სე ბის ყვე ლა პროგ რა მის მა რე გუ ლი რე ბე ლი 
კა ნონ მ დებ ლო ბა), ჩა მო ყა ლიბ და ალი ან სი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ სა 
და პლატ ფორ მებს შო რის. პლატ ფორ მა აერ თი ა ნებ და: სო ცი ა ლურ სა კითხებ
ზე მო მუ შა ვე ევ რო პულ არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებს (სოციალური 
პლატ ფორ მა), დახ მა რე ბი სა და გან ვი თა რე ბის არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა
ცი ე ბის ევ რო პულ კონ ფე დე რა ცი ას (CONCORD), ევ რო პელ ქალ თა ლო ბის
ტებს და ღია სა ზო გა დო ე ბის ინ ს ტი ტუ ტის ბრი უ სე ლის ოფისს. წევ რ თა დი დი 
რა ო დე ნო ბი სა და ბრი უ სელ ში ინ ს ტი ტუ ცი ო ნა ლი ზა ცი ის გარ კ ვე უ ლი დო ნის 
გა მო, ამ ალი ანსს მო ე პო ვე ბო და შე საძ ლებ ლო ბა და ბერ კე ტე ბი ევ რო კავ ში
რის დო ნე ზე ორ წ ლი ა ნი კამ პა ნია ეწარ მო ე ბი ნა. 

ალი ან სის არ გუ მენ ტე ბი უშუ ა ლოდ ეყ რ დ ნო ბო და მი სი წევ რე ბის გა
მოც დი ლე ბას პრო ექ ტე ბის და ფი ნან სე ბის სფე რო ში. უფ რო მე ტიც, 
მათ საპ რო ექ ტო შე თა ვა ზე ბებს მხარს უჭერ დ ნენ კარ გად გან ვი თა რე
ბუ ლი ფი ნან სუ რი დახ მა რე ბის მე ქა ნიზ მე ბის მქო ნე წევ რი ქვეყ ნე ბი 
(მაგალითად, დი დი ბრი ტა ნე თი და შვე დე თი). გარ და ამი სა, ალი ან ს მა 
წარ მა ტე ბით მო ი პო ვა ევ რო პარ ლა მენ ტის წევ რე ბის მხარ და ჭე რაც, 
რო მე ლიც დიდ წი ლად თა ვი ან თი ტე რი ტო რი ულ ინ ტე რე სე ბი დან გა მომ
დი ნა რე ობ დ ნენ ევ რო კავ ში რის სა გა რეო პო ლი ტი კის ინ ს ტ რუ მენ ტებს 
უკავ შირ დე ბო და. ამ კარ გად მომ ზა დე ბულ მა ინი ცი ა ტი ვამ მრა ვალ მ ხ
რივ წარ მა ტე ბას მი აღ წი ა.
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მი ღე ბუ ლი ცოდ ნის შე ჯა მე ბა

რაც უფ რო მე ტი სან დო და ინ ს ტი ტუ ცი უ რად შე სა ბა მი სი „პოლიტიკური 
პრო დუქ ტი” (კვალიფიციური ცოდ ნა) აქვს ორ გა ნი ზა ცი ას, რო მე ლიც 
ად ვო კა ტი რე ბას ახორ ცი ე ლებს, მით უფ რო მა ღა ლია წარ მა ტე ბის შე
საძ ლებ ლო ბა. თუმ ცა, ექ ს პერ ტი ზა უნ და იყოს არა ხის ტი, არა მედ იც ვ
ლე ბო დეს სტრა ტე გი ე ბის შე სა ბა მი სად.

წარ მა ტე ბუ ლი ად ვო კა ტი რე ბის თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ევ რო კავ ში
რის ინ ს ტი ტუ ცი უ რი სამ კუთხე დი დან (ევროკომისია, ევ რო კავ ში რის 
საბ ჭო და ევ რო პარ ლა მენ ტი), მი ნი მუმ, ორი ინ ს ტი ტუ ტის მნიშ ვ ნე
ლო ვა ნი მხარ და ჭე რის მო პო ვე ბა. ევ რო კავ ში რის ინ ს ტი ტუ ცი უ რი 
სტრუქ ტუ რე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის გა და ნა წი ლე ბა მუდ მი ვად იც
ვ ლე ბა, გა ნურ ჩევ ლად იმი სა თუ რამ დე ნად აქ ტი უ რად არის ევ რო
კავ ში რის ესა თუ ის ინ ს ტი ტუ ტი ამა თუ იმ სფე რო ში ან სა კითხის 
გან ხილ ვა ში ჩარ თუ ლი მათ თან კონ ტაქ ტი აუცი ლე ბე ლი ა, რა დგა ნაც 
მას ზეა და მო კი დე ბუ ლი წარ მა ტე ბუ ლი ად ვო კა ტი რე ბა. მი წო დე ბუ ლი 
ინ ფორ მა ცია უნ და იყოს სა მიზ ნე ჯგუფ ზე მორ გე ბუ ლი და სტრა ტე
გი უ ლად შე ფუ თუ ლი. 

ევ რო კავ ში რის საბ ჭო ში წევრ ქვეყ ნებ თან მუ შა ო ბი სას მი ზან შე წო ნი
ლია მხარ დამ ჭერ თა შე რე უ ლი ჯგუ ფე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა (ახალი/ძველი, 
მცი რე/ დი დი), რა თა წარ მა ტე ბუ ლი ად ვო კა ტი რე ბის შე საძ ლებ ლო ბა 
მაქ სი მა ლუ რად გა ი ზარ დოს. უნ და გა ვით ვა ლის წი ნოთ, რომ ლი სა ბო ნის 
ხელ შეკ რუ ლე ბის შემ დე გაც კი თით ქ მის შე უძ ლე ბე ლია ევ რო კავ ში რის 
საბ ჭოს თავ მ ჯ დო მა რე ქვეყ ნის ნე ბის წი ნა აღ მ დეგ წას ვ ლა.

ზო გა დად, სა სარ გებ ლოა მუ შა ო ბა ევ რო პარ ლა მენ ტის წევ რ თა ჯგუფ
თან, რომ ლე ბიც წარ მო ად გე ნენ ევ რო პარ ლა მენ ტის სხვა დას ხ ვა პო
ლი ტი კურ ჯგუ ფებს. მი უ ხე და ვად ამი სა, ყო ველ თ ვის უფ რო მი ზან
შე წო ნი ლია დი დი გავ ლე ნის მქო ნე ევ რო პარ ლ მენ ტა რებ თან ან მათ 
ჯგუ ფებ თან კონ ტაქ ტი.

ნა წი ლი მე ო რე: ად ვო კა ტი რე ბის სტა ტე გი ე ბი და სას წავ ლო ნი მუ შე ბი
ად ვო კა ტი რე ბის სას წავ ლო ნი მუ ში 1: ევ რო კავ ში რის ფი ნან სუ რი 

ინ ს ტ რუ მენ ტე ბი დე მოკ რა ტი ი სა და ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის მხარ და სა ჭე რად
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ევროპისადმი მართებული მიდგომა
ადვოკატირების  გზამკვლევი სამოქალაქო  საზოგადოებისათვის: ევროკავშირის მიერ პოლიტიკური 
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესის გაცნობიერება და მასზე გავლენის მოპოვება

ად ვო კა ტი რე ბის ქსელ თა წევ რებს შო რის, რო გორც წე სი, არ სე ბობს 
კონ კუ რენ ცი ა, ამი ტომ პო ტენ ცი უ რი კონ ფ ლიქ ტე ბის შე საძ ლებ ლო ბა 
წი ნას წარ უნ და აღ მო იფხ ვ რას და სა ხუ ლი მიზ ნე ბი სა და ერ თობ ლი ვი 
ად ვო კა ტი რე ბის სტრა ტე გი ის შე თან ხ მე ბის გზით. ბრი უ სე ლის გა რე
მო მე ტად რთუ ლია და ქსე ლე ბის შექ მ ნას სა სი ცოცხ ლო მნიშ ვ ნე ლო ბა 
ენი ჭე ბა წარ მა ტე ბუ ლი ად ვო კა ტი რე ბის თ ვის. ევ რო კავ ში რის ინ ს ტი ტუ
ტე ბის დო ნე ზე წარ მა ტე ბუ ლი ად ვო კა ტი რე ბის თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია 
სრულ ყო ფი ლი კო ა ლი ცი ა. ისე ვე რო გორც არა ინ ს ტი ტუ ცი უ რი აქ ტო
რე ბის (სამოქალაქო სა ზო გა დო ე ბის ქსე ლე ბი და ანა ლი ტი კუ რი ცენ
ტ რე ბი) ჩარ თუ ლო ბა. ამას თან გავ ლე ნი ა ნი ყო ფი ლი პო ლი ტი კო სე ბის 
ჩარ თუ ლო ბა სე რი ო ზუ ლო ბას მა ტებს სა კითხს და უზ რუნ ველ ყოფს მა
ღა ლი თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბის ხელ მი საწ ვ დო მო ბას. 
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ად ვო კა ტი რე ბის სას წავ ლო ნი მუ ში 2

მიგ რა ცი ი სა და ვი ზე ბის პო ლი ტი კა

პი ოტრ კაზ მი ერ კე ვი ჩი

ევ რო კავ ში რის მიგ რა ცი ი სა და ვი ზე ბის პო ლი ტი კის, რო
გორც სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ად ვო კა ტი რე ბის სა მიზ
ნის მი მო ხილ ვა

რი გი მი ზე ზე ბის გა მო, სა ვი ზო რე ჟი მი და მიგ რა ცი ის პო ლი ტი კა შე
და რე ბით რთუ ლი სფე როა ევ რო კავ ში რის გა რეთ მოღ ვა წე სა მო ქა ლა
ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სათ ვის, რომ ლე ბიც ევ რო კავ ში რის 
დო ნე ზე ად ვო კა ტი რე ბას ცდი ლო ბენ. ეს გან პი რო ბე ბუ ლია პირ ველ 
ყოვ ლი სა იმით, რომ სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის საქ მი ა ნო ბის ტრა
დი ცი უ ლი სეგ მენ ტე ბი ამ სფე რო ში ან სა ერ თა შო რი სო ნორ მე ბით რე
გუ ლირ დე ბა (თავშესაფრისა და ლტოლ ვილ თა სა კითხე ბი) ან წევ რი 
ქვეყ ნე ბის კომ პე ტენ ცი ა შია (უცხო ქვეყ ნის მო ქა ლა ქე თა სო ცი ა ლურ 
ე კო ნო მი კუ რი ინ ტეგ რა ცი ა). საზღ ვ რე ბი სა და ვი ზე ბის კო დექ სის მი
ღე ბამ დე სა კითხი რო მე ლიც შენ გე ნის ვი ზის მთხოვ ნე ლებ სა და მე სა მე 
ქვეყ ნე ბის მო ქა ლა ქე ე ბის მი ერ ევ რო კავ ში რის საზღ ვ რებს კვე თას არე
გუ ლი რებ და არ ით ვ ლე ბო და ევ რო გა ერ თი ა ნე ბის ერ თი ა ნი პო ლი ტი კის 
ნა წი ლად, რად გა ნაც ვი ზა ზე ან საზღ ვ რის გა დაკ ვე თა ზე უარის თქმის 
სა კითხი უშუ ა ლოდ წევ რი ქვეყ ნის კომ პ ტე ნე ცია იყო. 

ევ რო კავ ში რის ტე რი ტო რი ა ზე შეს ვ ლა, ცხოვ რე ბა და და საქ მე ბის წე
სე ბის შემ სუ ბუ ქე ბა წევ რი ქვეყ ნე ბის კომ პე ტენ ცი ა ში შე დის. ევ რო კავ
ში რის დო ნე ზე ხდე ბა მხო ლოდ მოკ ლე ვა დი ა ნი ვი ზე ბის მოთხოვ ნის 
გა უქ მე ბა, რის თ ვი საც სა ჭი როა ევ რო კავ ში რის ყვე ლა წევ რი ქვეყ ნის 
თან ხ მო ბა.

ნა წი ლი მე ო რე: ად ვო კა ტი რე ბის სტა ტე გი ე ბი და სას წავ ლო ნი მუ შე ბი
ად ვო კა ტი რე ბის სას წავ ლო ნი მუ ში 2: მიგ რა ცი ი სა და ვი ზე ბის პო ლი ტი კა
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ევროპისადმი მართებული მიდგომა
ადვოკატირების  გზამკვლევი სამოქალაქო  საზოგადოებისათვის: ევროკავშირის მიერ პოლიტიკური 
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესის გაცნობიერება და მასზე გავლენის მოპოვება

ამავ დ რო უ ლად, იზ რ დე ბა სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გ ნი ზა ცი ე ბი
სათ ვის ამ სფე რო ში შეღ წე ვის შე საძ ლებ ლო ბე ბი, რად გა ნაც მიგ რა ცია 
სხვა სა კითხებ თან არის გა და ჯაჭ ვუ ლი. პირ ველ რიგ ში, მე ტი ყუ რადღე
ბა ეთ მო ბა ძი რი თად სა მო ქა ლა ქო უფ ლე ბე ბის დაც ვას. მე ო რე, აღი ა რე
ბუ ლია რომ მუ შა ხელ ზე ევ რო კავ ში რის მოთხოვ ნე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბა 
მი იღ წე ვა ში და მო ბი ლუ რო ბი თა და მიგ რა ცი უ ლი ნა კა დე ბით, რომ ლე
ბიც აკ მა ყო ფი ლე ბენ წევ რი ქვეყ ნე ბის დე მოგ რა ფი ულ და ეკო ნო მი კურ 
მოთხოვ ნებს. მე სა მე, ევ რო კავ ში რის ვი ზე ბის პო ლი ტი კის მხარ და ჭე
რა და სა ბო ლოო ლი ბე რა ლი ზა ცია მე ზო ბელ ქვეყ ნებ თან მი მარ თე ბით, 
რო გორც ჩანს, გარ კ ვე ულ როლს ას რუ ლებს   ევ რო კავ ში რის დე მოკ
რა ტი უ ლი ღი რე ბუ ლე ბე ბის პო პუ ლა რი ზა ცი ა სა და ხალ ხ თა შო რის კონ
ტაქ ტის გაღ ვი ვე ბა ში. და ბო ლოს, თა ნამ შ რომ ლო ბამ მიგ რა ცი ის ძი რი
თა დი წყა რო სა ხელ მ წი ფო ე ბის მთავ რო ბებ თან მიგ რან ტე ბის ნა კა დის 
მარ თ ვას თან და კავ ში რე ბით (ისეთი ინი ცი ა ტი ვე ბის მეშ ვე ო ბით, რო
გო რე ბი ცაა ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი რე ად მი სი ის შე სა ხებ და პარ ტ ნი ო რო ბა 
მო ბი ლუ რო ბის ფარ გ ლებ ში) ორი ვე მხა რის უსაფ რ თხო ე ბის გა უმ ჯო ბე
სე ბა გა მო იწ ვი ა.

მიგ რა ცი ი სა და ვი ზე ბის სფე რო ში ეფექ ტუ რი ზო მე ბის მი ღე ბას ხელს 
უშ ლის ორი ძი რი თა დი ფაქ ტო რი – ტექ ნი კუ რი და პო ლი ტი კუ რი კრი ტე
რი უ მე ბი. აუცი ლე ბე ლი ა, ერ თი მხრივ, ახ ლად მი ღე ბუ ლი სა მარ თ ლებ
რი ვი სტან დარ ტე ბი სა და ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი პრო ცე დუ რე ბის ცოდ ნა 
და მე ო რე მხრივ, ცვა ლე ბა დი პო ლი ტი კუ რი გა რე მო სა და სა ზო გა დო
ებ რი ვი გან წყო ბე ბის გაც ნო ბი ე რე ბა.

ამ სფე როს კი დევ ერ თი მა ხა სი ა თე ბე ლია მი სი დი ნა მი უ რო ბა. ის მყი სი
ერ ცვლი ლე ბებს გა ნიც დის: სხვა დას ხ ვა იური დი უ ლი ძა ლის მქო ნე და 
კა ნო ნებ ში გა ფან ტუ ლი სა მარ თ ლებ რი ვი ნორ მე ბი ახ ლა უფ რო მკა ფი
ო დაა ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი ევ რო პის თა ნა მე გობ რო ბის კო დექ ს ში. ეროვ
ნულ კომ პე ტენ ცი ა ში შე მა ვალ სფე რო ებ ში (ცხოვრებისა და და საქ მე ბის 
პი რო ბე ბი, ინ ტეგ რა ცი ა) კვლა ვინ დე ბუ რად მიმ დი ნა რე ობს ეროვ ნუ ლი 
პო ლი ტი კის და ახ ლო ე ბის პრო ცე სი, ხო ლო გარ კ ვე უ ლი სტრა ტე გი უ ლი 
სფე რო ე ბის უფ რო მეტ მნიშ ვ ნე ლო ბას იძენს და მო ითხოვს შე სა ბა მის 
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პა სუხს ისეთ პრობ ლე მებ ზე, რო გო რე ბი ცაა მიმ ღე ბი ქვეყ ნე ბის პო ლი
ტი კურ ცხოვ რე ბა ში მიგ რან ტე ბის მო ნა წი ლე ო ბის და ბა ლი დო ნე, თემ
თა შო რის კონ ფ ლიქ ტი და და უც ვე ლი ჯგუ ფე ბის, მა გა ლი თად, ქალ თა 
და მცი რეწ ლო ვან თა მდგო მა რე ო ბა.

მე ო რე, გარ და სხვა ტექ ნი კუ რი სა კითხე ბი სა, მიგ რა ცია გახ ლავთ ცხა
რე დე ბა ტე ბის სა გა ნი და ხში რად ემ ს ხ ვერ პ ლე ბა ხოლ მე პო პუ ლის ტურ 
რი ტო რი კას. ამ რი ტო რი კას ასაზ რ დო ებს მიგ რან ტე ბის უკონ ტ რო ლო 
შე მო დი ნე ბის ში ში, შეშ ფო თე ბა შრო მის ბა ზარ ზე კონ კუ რენ ცი ის წარ
მოქ მ ნის ან მიგ რან ტე ბის, რო გორც სო ცი ლუ რი დახ მა რე ბის სის ტე მის 
ზედ მე ტი ტვირ თი სა. ეს გახ ლავთ სფე რო, რო მელ შიც მიგ რან ტე ბის 
უფ ლე ბა თა დამ ც ვე ლებ მა უნ და გა ა ქარ წყ ლონ ეს არ გუ მენ ტე ბი არა 
მხო ლოდ ფაქ ტე ბის წარ დ გე ნით, რომ ლე ბიც მი უ თი თებს მიგ რან ტე ბის 
არ სე ბო ბის სარ გებ ლი ა ნო ბა ზე, არა მედ სა კითხს მიუდგნენ ადა მი ა ნის 
უფ ლე ბე ბის დაც ვის კუთხი თაც.

ამ სფე რო ში ეფექ ტუ რი ად ვო კა ტი რე ბი სათ ვის სა გუ ლის ხ მო ფაქ
ტო რია სა მარ თ ლებ რი ვი და პრო ცე დუ რუ ლი სა ფუძ ველ ბის ცოდ ნა, 
პო ლი ტი კუ რი გა რე მო სათ ვის თვალ ყუ რის დევ ნე ბა სა მო ქა ლა ქო სა
ზო გა დო ე ბის დღის წეს რი გით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სა კითხე ბის წა
მო წე ვის შე საძ ლებ ლო ბის მიზ ნით, რის თ ვი საც გა მო ყე ნე ბუ ლი იქ ნე
ბა დრო უ ლი ად ვო კა ტი რე ბა. ასე რომ, სა სი ცოცხ ლო მნიშ ვ ნე ლო ბა 
ენი ჭე ბა მო კავ ში რე ე ბის მო ძი ე ბას, გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბას მხარ
და სა ჭე რი ინი ცი ა ტი ვე ბის შე სა ხებ. სა წი ნა აღ მ დე გო მო საზ რე ბის 
გაც ნო ბას და შე სა ბა მის დო ნე ზე პა სუ ხის გა ცე მას, რის დრო საც 
წარ დ გე ნი ლი იქ ნე ბა ფაქ ტებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი და 
აქ ცენ ტი ღი რე ბუ ლე ბებ ზე გა კეთ დე ბა. 

რა საკ ვირ ვე ლი ა, შე უძ ლე ბე ლია წა რა მა ტე ბის მიღ წე ვა სტა ტის ტი კის 
შეზღუ დუ ლი ხელ მი საწ ვ დო მო ბის, წი ნა აღ მ დე გო ბე ბის და პო ლი ტი კუ
რი ლო ზუნ გე ბის პი რო ბებ ში. მი უ ხე და ვად ამი სა, დის კუ სი ის გა და ტა ნა 
ევ რო კავ ში რის დო ნე ზე იძ ლე ვა გარ კ ვე ულ შე საძ ლებ ლო ბებს შე ვებ რ
ძო ლოთ მიგ რა ცი ი სა და ვი ზე ბის სა კითხე ბის პო ლი ტი ზი რე ბას. ამის 

ნა წი ლი მე ო რე: ად ვო კა ტი რე ბის სტა ტე გი ე ბი და სას წავ ლო ნი მუ შე ბი
ად ვო კა ტი რე ბის სას წავ ლო ნი მუ ში 2: მიგ რა ცი ი სა და ვი ზე ბის პო ლი ტი კა
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ევროპისადმი მართებული მიდგომა
ადვოკატირების  გზამკვლევი სამოქალაქო  საზოგადოებისათვის: ევროკავშირის მიერ პოლიტიკური 
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესის გაცნობიერება და მასზე გავლენის მოპოვება

კარ გი მა გა ლი თია ის ქვეყ ნე ბი, რომ ლებ მაც მო ა ხერ ხეს იმიგ რა ცი ის 
კონ ტ რო ლი სა და გახ ს ნი ლო ბის შე ჯე რე ბა, ასე ვე, შე სა ბა მი სი კონ ტ რო
ლის მე ქა ნიზ მე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა ქვე ყა ნა ში შეს ვ ლი სა და ცხოვ რე
ბის რე ჟი მის დარ ღ ვე ვე ბის აღ საკ ვე თად.

ძი რი თა დი და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რე ე ბი

თა ვი სუფ ლე ბის, უსაფ რ თხო ე ბი სა და სა მარ თ ლი ა ნო ბის სფე რო ში 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის პრო ცე სის ევო ლუ ცია წარ მო ად გენს 
კი დევ ერთ შე საძ ლებ ლო ბას სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ჯგუ ფე
ბი სათ ვის, რომ ლე ბიც იცა ვენ მიგ რან ტე ბის უფ ლე ბებს და ად ვო კა
ტი რე ბას უწე ვენ მი მოს ვ ლის თა ვი სუფ ლე ბას. თა ნამ შ რომ ლო ბა ამ 
სფე რო ში თავ და პირ ვე ლად მთავ რო ბა თა შო რი სი ხა სი ა თის იყო, რო
გორც ეს შენ გე ნის შე სა ხებ ხელ შეკ რუ ლე ბის შემ თხ ვე ვა ში მოხ და, 
რო მე ლიც ამ ს ტერ და მის ხელ შეკ რუ ლე ბის ძა ლა ში შეს ვ ლის შემ დეგ 
ამოქ მედ და. 

ამ სფე რო ში მოხ და გა დას ვ ლა მთავ რო ბა თა შო რი სი თა ნამ შ რომ ლო ბი
დან, რო მე ლიც ად რე ითხოვ და სა ხელ მ წი ფო ე ბის ერ თ სუ ლო ვან თან ხ
მო ბას, ევ რო კავ ში რის ინ ს ტი ტუ ტე ბის უფ რო აქ ტი ურ ჩარ თუ ლო ბა ზე 
და საბ ჭო ში სა კითხე ბის გა დაწყ ვე ტა ზე ხმა თა უმ რავ ლე სო ბით. ლი სა
ბო ნის ხელ შეკ რუ ლე ბის ძა ლით გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი ამ სფე რო ში, რო
გორც ევ რო კავ ში რის, ასე ვე ეროვ ნულ დო ნე ზე, მო ექ ცა ევ რო გა ერ თი
ა ნე ბის სა სა მარ თ ლოს ზე დამ ხედ ვე ლო ბის ქვეშ.

ლი სა ბო ნის ხელ შეკ რუ ლე ბის სა ფუძ ველ ზე შემ ცირ და სა კითხ თა ჩა მო
ნათ ვა ლი, რომ ლებ ზეც წევრ ქვეყ ნებს ვე ტოს და დე ბის შე საძ ლებ ლო ბა 
აქვთ. ერ თ სუ ლოვ ნე ბა კენ ჭის ყ რი სას მოთხოვ ნი ლია მხო ლოდ პას პორ
ტე ბის, სა ი დენ ტი ფი კა ციო ბა რა თე ბის, სა ო ჯა ხო სა მარ თ ლი სა და ოპე
რა ტი ულ  პო ლი ტი კუ რი თა ნამ შ რომ ლო ბის სფე რო ებ ში (რომლებშიც 
ევ რო პარ ლა მენ ტი მხო ლოდ და მხო ლოდ კონ სულ ტა ცი ებს იძ ლე ვა). 
ამ ხელ შეკ რუ ლე ბის ძა ლით გა ი ზარ და სტან დარ ტუ ლი სა კა ნონ მ დებ
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ლო პრო ცე დუ რით და რე გუ ლი რე ბულ სა კითხ თა სი ა, რომ ლის ფარ გ
ლებ შიც ევ რო პარ ლა მენტს სრუ ლი უფ ლე ბა მო სი ლე ბა ენი ჭე ბა, ხო ლო 
ევ რო საბ ჭო ღე ბუ ლობს გა დაწყ ვე ტი ლე ბებს ხმა თა კვა ლი ფი ცი უ რი 
უმ რავ ლე სო ბით. გარ და მოკ ლე ვა დი ა ნი ვი ზე ბის, ცხოვ რე ბის უფ ლე
ბის, თავ შე სა ფა რე ბის პო ლი ტი კის და უკა ნო ნო მიგ რა ცი ის წე სე ბი სა, 
არ სე ბობს რი გი სხვა სა კითხე ბი, რომ ლე ბიც აღარ მო ითხოვს ერ თ სუ
ლო ვან გა დაწყ ვე ტი ლე ბას საბ ჭო ში კენ ჭის ყ რი სას. ამ სა კითხებს შო რის 
აღ სა ნიშ ნა ვია კა ნო ნი ე რი მიგ რა ცი ის წე სე ბი და გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი მე
სა მე ქვეყ ნე ბის მო ქა ლა ქე თა შე სა ხებ, რომ ლებ საც მო ეთხო ვე ბათ ვი ზე
ბი და რომ ლე ბიც თა ვი სუფ ლ დე ბი ან ამ მოთხოვ ნი სა გან (ე.წ. „შავი” და 
„თეთრი” სა ვი ზო სი ე ბი).

ზე მოთ აღ წე რი ლი ცვლი ლე ბე ბი ხელ საყ რე ლია სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა
დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სათ ვის. აღ ნიშ ნულ პრო ცეს ში ევ რო პარ ლა მენ
ტი სა და ევ რო კო მი სი ის რო ლე ბის გაზ რ და იძ ლე ვა სა კითხე ბის სა ჯა რო 
გან ხილ ვა ზე გა მო ტა ნის შე საძ ლებ ლო ბებს, უფ რო გამ ჭ ვირ ვა ლეს ხდის 
პრო ცესს და შე მო აქვს ვალ დე ბუ ლე ბა რი სი მი ხედ ვი თაც სა კა ნონ მ დებ
ლო წი ნა და დე ბა ში უნ და მოხ დეს სხვა დას ხ ვა შე ხე დუ ლე ბე ბის ასახ ვა. 
ეს სფე რო დი დი ხნის მან ძილ ზე და ხუ რუ ლი იყო და წევ რი ქვეყ ნე ბის 
უშუ ა ლო კომ პე ტენ ცი ად ით ვ ლე ბო და, დღე ი სათ ვის კი იგი ღიაა ახა ლი 
აქ ტო რე ბის თ ვის და მათ სა შუ ა ლე ბა აქვთ თა ვი ან თი შე ხე დუ ლე ბე ბი გა
მოთ ქ ვან. 

ევ რო პარ ლა მენ ტის მზარ დი რო ლი ევ რო კავ ში რის მიგ რა ცი ი სა 
და ვი ზე ბის პო ლი ტი კის სა კითხე ბის გან საზღ ვ რა ში

ევ რო პარ ლა მენ ტი გახ ლავთ საკ ვან ძო ინ ს ტი ტუ ტი, რო მე ლიც უნ
და იყოს სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის მხრი დან ად ვო კა ტი რე ბის ძი
რი თა დი სა მიზ ნე. იგი გვევ ლი ნე ბა, რო გორც ძი რე უ ლი უფ ლე ბე ბის 
დამ ც ვე ლი (განსაკუთრებით თავ შე საფ რის, არა რე გუ ლა რუ ლი მიგ
რან ტე ბი სა და და კა ვე ბულ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვის, ან ტი დის კ რი მი ნა
ცი ის სა კითხებ ში). ევ რო პარ ლა მენ ტი მოქ მე დებს რო გორც სა კა ნონ

ნა წი ლი მე ო რე: ად ვო კა ტი რე ბის სტა ტე გი ე ბი და სას წავ ლო ნი მუ შე ბი
ად ვო კა ტი რე ბის სას წავ ლო ნი მუ ში 2: მიგ რა ცი ი სა და ვი ზე ბის პო ლი ტი კა
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ევროპისადმი მართებული მიდგომა
ადვოკატირების  გზამკვლევი სამოქალაქო  საზოგადოებისათვის: ევროკავშირის მიერ პოლიტიკური 
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესის გაცნობიერება და მასზე გავლენის მოპოვება

მ დებ ლო ინი ცი ა ტი ვე ბის ასე ვე არა სა ვალ დე ბუ ლო ინ ს ტ რუ მენ ტე ბის 
(როგორებიცაა, მა გა ლი თად, რე ზო ლუ ცი ე ბი) გა მო ყე ნე ბით. მი უ ხე
და ვად იმი სა, რომ არა სა ვალ დე ბუ ლო ინ ს ტ რუ მენ ტე ბის პირ და პირ 
გა ტა რე ბა შე უძ ლე ბე ლი ა, ისი ნი მა ინც აყა ლი ბე ბენ ევ რო კავ ში რის 
გრძელ ვა დი ან დღის წეს რიგს და ხაზს უს ვა მენ სტან დარ ტებ თან შე
სა ბა მი სო ბის აუცი ლებ ლო ბას. ამის სა ი ლუს ტ რა ცი ოდ შე იძ ლე ბა მო
ვიყ ვანთ ევ რო პარ ლა მენ ტის 2011 წლის 5 აპ რი ლის რე ზო ლუ ცი ა29, 
რო მელ შიც გა ცე მუ ლი იყო პა სუ ხი საფ რან გე თი სა და იტა ლი ის ცალ
მ ხ რივ გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ზე ჩრდი ლე ოთ აფ რი კი დან უკონ ტ რო ლო 
მიგ რა ცი ის მარ თ ვის შე სა ხებ. ამ რე ზო ლუ ცი ა ში კი დევ ერ თხელ გაჟ
ღერ და პრინ ცი პე ბი, რო მელ თა დაც ვაც ევ რო კავ ში რი სათ ვის აუცი
ლე ბე ლია მიგ რა ცი ის სა კითხე ბის მარ თ ვი სას, და ევ რო კო მი სი ას 
მო ე წო და „შეიმუშავოს ინ ს ტ რუ მენ ტე ბი მიგ რა ცი ის სა ერ თო პო ლი
ტი კის ჩა მო სა ყა ლი ბებ ლად”.

რე ზო ლუ ცი ა ში ხაზ გას მით იყო აღ ნიშ ნუ ლი კავ ში რი მიგ რა ცი ის დო ნე
სა და მიგ რან ტ თა მშობ ლი უ რი ქვეყ ნე ბის სო ცი ა ლურ, ეკო ნო მი კურ და 
პო ლი ტი კურ გან ვი თა რე ბას შო რის. ევ რო პარ ლა მენ ტ მა, ევ რო კო მი სი
ა სა და ევ რო პის სა გა რეო ურ თი ერ თო ბა თა სამ სა ხურს ფაქ ტობ რი ვად, 
მო უ წო და „მიგრანტების მშობ ლი უ რი ქვეყ ნე ბის გან ვი თა რე ბი სა და დე
მოკ რა ტი ზა ცი ი სა კენ შემ დ გო მი ნა ბი ჯე ბის გა და სად გ მე ლად, კა ნო ნის 
უზე ნა ე სო ბის მხარ და სა ჭე რად, რა თა საწყის ეტაპ ზე ვე გამ კ ლა ვე ბოდ
ნენ მიგ რა ცი ას თან და კავ ში რე ბულ პრობ ლე მებს (რეზოლუციის მე14 
მუხ ლი).

ევ რო პარ ლა მენტს, მიგ რა ცი ის სფე რო ში მე სა მე ქვეყ ნებ თან ურ თი
ერ თო ბის საქ მე ში გა დამ წყ ვე ტი რო ლის თა მა ში შე უძ ლი ა. ევ რო პარ
ლა მენ ტ მა 2011 წლის 1 დე კემბრს მი ი ღო რე ზო ლუ ცი ა, რო მე ლიც 
შე ი ცავ და რე კო მენ და ცი ას ევ რო საბ ჭოს თ ვის, ევ რო კო მი სი ი სა და 
ევ რო პის სა გა რეო ურ თი ერ თო ბის სამ სა ხუ რი სათ ვის „უკრაინასა და 

29  ევროპარლამენტის 2011 წლის 5 აპრილის რეზოლუცია მიგრაციის ნაკადის, როგორც 
არასტაბილურობის შედეგის, შესახებ: ევროკავშირის პოლიტიკის მასშტაბი და როლი 
(2010/2269 [INI]).
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ევ რო კავ შირს შო რის უვი ზო რე ჟი მის შე მო სა ღე ბად აქ ტი უ რი ზო მე
ბის და უ ყოვ ნებ ლივ გა ტა რე ბის თა ო ბა ზე”. რე ზო ლუ ცი ა ში მი თი თე
ბუ ლი იყო ვი ზე ბის ლი ბე რა ლი ზა ცი ის სა მოქ მე დო გეგ მა ში ჩა მო ყა
ლი ბე ბუ ლი ტექ ნი კუ რი პი რო ბე ბის, რო გორც ვი ზე ბის მოთხოვ ნე ბის 
გა უქ მე ბის შე სა ხებ გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მთა ვა რი კრი ტე რი უ მე ბის, 
შეს რუ ლე ბის შე სა ხებ. რე ზო ლუ ცი ა ში წარ მოდ გე ნი ლი იყო რე კო მენ
და ცია ვი ზებ ზე გა და სა ხა დე ბის გა უქ მე ბი ს, რო გორც გარ და მა ვა ლი 
სტი მუ ლი რე ბის, შე სა ხე ბაც. მო სა ლოდ ნე ლი ა, რომ ევ რო პარ ლა მენ ტი 
კვლა ვინ დე ბუ რად იქ ნე ბა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მოქ მე დი სუ ბი ექ ტი აღ მო
სავ ლე თის პარ ტ ნი ო რო ბის ქვეყ ნებ თან30 ვი ზე ბის ლი ბე რა ლი ზა ცი ის 
შე სა ხებ მო ლა პა რა კე ბე ბის პრო ცეს ში. აგ რეთ ვე იგი ხაზს გა უს ვამს 
იმ გა რე მო ე ბას, რომ სა ბო ლოო შე დე გი მკაც რად უნ და იყოს და კავ
ში რე ბუ ლი ტექ ნი კუ რი კრი ტე რი უ მე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბის თან და არა 
პო ლი ტი კურ გა დაწყ ვე ტი ლე ბას თან.

მი უ ხე და ვად ამი სა, ევ რო პარ ლა მენ ტის კომ პე ტენ ცია მიგ რა ცი ი სა და 
ვი ზე ბის პო ლი ტი კის სფე რო ში შეზღუ დუ ლია რიგ ას პექ ტებ ში. პირ
ველ ყოვ ლი სა, რო გორც უკ ვე აღი ნიშ ნა, ამ სფე რო ში პო ლი ტი კა ზე 
გავ ლე ნა და მო კი დე ბუ ლია მიგ რა ცი ის მარ თ ვის შე სა ხებ სიღ რ მი სე
ულ ცოდ ნა სა და მიგ რა ცი უ ლი ნა კა დე ბის სტა ტის ტი კის ხელ მი საწ ვ
დო მო ბა ზე, რაც, პირ ველ რიგ ში, ხელ მი საწ ვ დო მია წევ რი ქვეყ ნე ბის 
მთავ რო ბე ბი სა და ევ რო კო მი სი ი სათ ვის (ასევე, სა ა გენ ტო ე ბი სათ ვის, 
ევ რო პის სა გა რეო ურ თი ერ თო ბის სამ სა ხუ რის ჩათ ვ ლით, რო მე ლიც 
პა სუ ხის მ გ ბე ლია მიგ რან ტ თა მშობ ლი ურ ქვეყ ნებ ში მდგო მა რე ო ბის 
შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის მო პო ვე ბა ზე). მი ზან შე წო ნი ლია ევ რო პარ
ლა მენ ტ ზე, რო გორც ლო ბი რე ბის სა მიზ ნე ზე,  კონ ცენ ტ რი რე ბა არა 
იმ დე ნად ტექ ნი კუ რი და სპე ცი ა ლი ზე ბუ ლი წი ნა და დე ბე ბის კუთხით, 
არა მედ უფ რო ღი რე ბუ ლე ბებ ზე და, ტექ ნი კუ რის ნაც ვ ლად, პო ლი
ტი კურ არ გუ მენ ტებ ზე დამ ყა რე ბუ ლი წო ნი ა ნი წი ნა და დე ბე ბის მხარ
და ჭე რის მო პო ვე ბის თვალ საზ რი სით.

ნა წი ლი მე ო რე: ად ვო კა ტი რე ბის სტა ტე გი ე ბი და სას წავ ლო ნი მუ შე ბი
ად ვო კა ტი რე ბის სას წავ ლო ნი მუ ში 2: მიგ რა ცი ი სა და ვი ზე ბის პო ლი ტი კა

30  სომხეთი, აზერბაიჯანი, ბელარუსი, საქართველო, მოლდოვის რესპუბლიკა და უკრაინა.
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ევროპისადმი მართებული მიდგომა
ადვოკატირების  გზამკვლევი სამოქალაქო  საზოგადოებისათვის: ევროკავშირის მიერ პოლიტიკური 
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესის გაცნობიერება და მასზე გავლენის მოპოვება

მე ო რე, ლი სა ბო ნის ხელ შეკ რუ ლე ბის ძა ლა ში შეს ვ ლის შე დე გად ევ
რო პარ ლა მენ ტის კომ პე ტენ ცი ის გა ფარ თო ე ბას არ მოჰ ყ ვა ამ ორ გა
ნოს მყი სი ე რი გა აქ ტი უ რე ბა მიგ რა ცი ის სფე რო ში. ამის ერ თი მი ზე ზი 
შე იძ ლე ბა იყოს ევ რო პარ ლა მენ ტის ნაკ ლე ბი ცნო ბა დო ბა წევრ ქვეყ
ნებ ში, მე ო რე კი ევ რო კავ ში რის ინ ს ტი ტუ ტე ბის სწრა ფად ცვა ლე ბა
დი არ ქი ტექ ტუ რა (ევროკომისიის მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბი სა და ში ნა გან 
საქ მე თა გე ნე რა ლუ რი დი რექ ტო რა ტის გა ყო ფა ორ დი რექ ტო რა ტად 
და ევ რო პის სა გა რეო ურ თი ერ თო ბის სამ სა ხუ რის და არ სე ბა)31. 

ამავ დ რო უ ლად, ევ რო პარ ლა მენ ტი ად ვო კა ტი რე ბი სათ ვის ბუ ნებ რი
ვად ხელ საყ რე ლი ად გი ლი გახ ლავთ სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ
გა ნი ზა ცი ე ბი სათ ვის, რომ ლე ბიც ახორ ცი ე ლე ბენ კამ პა ნი ებს ძი რე უ ლი 
უფ ლე ბე ბი სა და ევ რო კავ ში რის ღი რე ბუ ლე ბე ბის ირ გ ვ ლივ. ევ რო პარ
ლა მენ ტი შე იძ ლე ბა სა სარ გებ ლო ხი დი გახ დეს, რო გორც დღის წეს
რიგ ში ახა ლი მო საზ რე ბის შე ტა ნის, ან უფ რო გლო ბა ლურ მიმ დი ნა რე 
პრობ ლე მა ზე ყუ რადღე ბის მიპყ რო ბის ად რე ულ ეტაპ ზე, ასე ვე საბ ჭო
სა თუ ევ რო კო მი სი ის სპე ცი ფი კუ რი წი ნა და დე ბე ბის სა პარ ლა მენ ტო 
გან ხილ ვი სას. მიგ რა ცი ი სა და ვი ზე ბის პო ლი ტი კა ში ევ რო კავ ში რის მი
ერ გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის პრო ცე სის ახალ ბე და მო ნა წი ლე ე ბი 
(როგორებიცაა ბრი უ სე ლის გა რეთ მოღ ვა წე მიგ რან ტ თა უფ ლე ბე ბის 
დამ ც ვე ლე ბი თუ სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბი მე სა მე 
ქვეყ ნე ბი დან) უნ და შე ე ცა დონ ევ რო კავ ში რის სა კონ სულ ტა ციო პრო
ცე სებ ში წარ მა ტე ბუ ლი ის ტო რი ის მქო ნე ორ გა ნი ზა ცი ებ თან ალი ან სე
ბის შექ მ ნას. 

31  ”EU’s area of Freedom, Security and Justice: from postLisbon Tactics to EUOriented Strate
gy”, Ivo Šlosarčík, 2011 TGAE Report, Notre Europe, 15 June 2011, იხ.: http://www.notreeu
rope.eu/fileadmin/IMG/pdf/TGAE2011_4d_Slosarcik_1
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ევ რო კავ ში რის მიგ რა ცი ი სა და ვი ზე ბის პო ლი ტი კის შე სა ხებ 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის პრო ცეს თან და კავ ში რე ბუ ლი 
და ძა ბუ ლო ბა: წევ რი ქვეყ ნე ბი, ევ რო კავ ში რის საბ ჭო და ევ რო კო მი სია

ლი სა ბო ნის ხელ შეკ რუ ლე ბის ძა ლით ევ რო კავ ში რის საბ ჭო ში ვე ტოს და დე
ბის უფ ლე ბით აღ ჭურ ვი ლი წევ რი ქვეყ ნე ბის სა მოქ მე დო არე ა ლი შემ ცირ
და, ხო ლო სფე რო ე ბი, რო მელ თა ფარ გ ლებ შიც ევ რო პარ ლა მენ ტ სა და ევ
რო კო მი სი ას სა კა ნონ მ დებ ლო ინი ცი ა ტი ვე ბის წა მო ყე ნე ბის უფ ლე ბა აქვთ 
გა ი ზარ და. ეს ყო ვე ლი ვე მი ა ნიშ ნებს ევ რო გა ერ თი ა ნე ბის მზარდ უპი რა ტე
სო ბა ზე მიგ რა ცი ი სა და ვი ზე ბის სფე რო ში ევ რო კავ ში რის წევ რი ქვეყ ნე ბის 
ინ დი ვი დუ ა ლურ მიდ გო მებ თან შე და რე ბით. მი უ ხე და ვად ამი სა, თავ და პირ
ვე ლად ევ რო კო მი სია და კა ვე ბუ ლი იყო რე ორ გა ნი ზა ცი ით (ევროკომისიის 
მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბი სა და ში ნა გან საქ მე თა გე ნე რა ლუ რი დი რექ ტო რა ტის 
გა ყო ფა ორ დი რექ ტო რა ტად. ში ნა გან საქ მე თა დი რექ ტო რა ტი პა სუ ხის მ გე
ბე ლი გახ და მიგ რა ცი ა სა და ვი ზე ბის სა კითხებ ზე, ასე ვე, ევ რო პის სა გა რეო 
ურ თი ერ თო ბის სამ სა ხუ რის ფი ლი ა ლე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა სა და კად რე ბით 
და კომ პ ლექ ტე ბა ზე). მან მხო ლოდ მოგ ვი ა ნე ბით შეძ ლო გა ნე ხი ლად ევ რო
გა ერ თი ა ნე ბის კო დექ სე ბი საზღ ვ რე ბი სა და ვი ზე ბის მარ თ ვის სფე რო ში, 
უზ რუნ ველ ყო რა ერ თი ა ნი მი ნი მა ლუ რი სტან დარ ტე ბის და წე სე ბა ვი ზის მა
ძი ე ბელ თათ ვის და საზღ ვარ ზე გა დამ ს ვ ლელ თათ ვის.

თუმ ცა, 2011 წელს ევ რო კო მი სია წი ნა აღ მ დე გო ბა საც წა აწყ და, რო დე
საც მან ვერ გა ი ტა ნა სა კა ნონ მ დებ ლო ინი ცი ა ტი ვე ბის პა კე ტი სა საზღ
ვ რო კონ ტ რო ლის აღ დ გე ნის შე სა ხებ. მი სი დამ ტ კი ცე ბის შემ თ ვე ვა ში 
სა ჭი რო იქ ნე ო და ევ რო კავ ში რის წევრ ქვე ყა ნას შენ გე ნის ტე რი ტო რი ის 
ში და სა საზღ ვ რო კონ ტ რო ლის 5 დღე ზე მე ტი ხნით აღ სად გე ნად, ნე
ბარ თ ვის მო სა პო ვებ ლად ევ რო კო მი სი ი სათ ვის მი ე მარ თა. ეს მცდე
ლო ბა და იბ ლო კა ევ რო კავ ში რის რამ დე ნი მე დი დი წევ რი ქვეყ ნის მი ერ 
(საფრანგეთის ჩათ ვ ლით), რომ ლებ მაც მი ზე ზად თა ვი ათ ნი ეროვ ნუ ლი 
ინ ტე რე სე ბის დაც ვა და ა სა ხე ლეს. 

ევ რო კო მი სი ამ წარ მა ტე ბუ ლი ზე წო ლა გა ნა ხორ ცი ე ლა და ნი ის მთავ
რო ბა ზე, რო მელ მაც, სა ბო ლოო ჯამ ში, უარი თქვა სა კუ თა რი ინი ცი ა

ნა წი ლი მე ო რე: ად ვო კა ტი რე ბის სტა ტე გი ე ბი და სას წავ ლო ნი მუ შე ბი
ად ვო კა ტი რე ბის სას წავ ლო ნი მუ ში 2: მიგ რა ცი ი სა და ვი ზე ბის პო ლი ტი კა
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ევროპისადმი მართებული მიდგომა
ადვოკატირების  გზამკვლევი სამოქალაქო  საზოგადოებისათვის: ევროკავშირის მიერ პოლიტიკური 
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესის გაცნობიერება და მასზე გავლენის მოპოვება

ტი ვა და ნი ის საზღ ვ რებ ზე კონ ტ რო ლის აღ დ გე ნის შე სა ხებ. რამ დე ნი მე 
თვე ში კი ჰო ლან დი ის მთავ რო ბამ წარ მო ად გი ნა უფ რო დახ ვე წი ლი წი
ნა და დე ბა. 2011 წელს, „არაბული გა ზაფხუ ლის” პე რი ოდ ში, ხმელ თა შუა 
ზღვის რე გი ონ ში წა მოჭ რილ კრი ზის მა აჩ ვე ნა რომ ევ რო კო მი სია წევრ 
ქვეყ ნებ თან ხში რად აწყ დე ბა და ძა ბუ ლო ბას მიგ რა ცი ის სა კითხებ ზე. 

რო გორც ჩანს, და ძა ბუ ლო ბა თა ვად ევ რო კო მი სი ის წი აღ შიც გაგ რ ძელ
დე ბა ში ნა გან საქ მე თა გე ნე რა ლუ რი დი რექ ტო რა ტი სა და იმ დი რექ ტო
რა ტებს შო რის, რომ ლე ბიც მხარს უჭე რენ ერ თი ან ბა ზარს. ისი ნი შეშ
ფო თე ბულ ნი არი ან იმ საფ რ თხით რო მე ლიც შენ გე ნის ტე რი ტო რი ა ზე 
კონ ტ რო ლის აღ დ გე ნას შე იძ ლე ბა მოჰ ყ ვეს და თა ვი სუ ფალ გა და ად გი ლე
ბას და ე მუქ როს. კი დევ ერ თი პო ტენ ცი უ რი კონ ფ ლიქ ტი შე იძ ლე ბა წარ
მო იშ ვას ში ნა გან საქ მე თა გე ნე რა ლურ დი რექ ტო რატ სა და ევ რო პის სა გა
რეო პო ლი ტი კის სამ სა ხურს შო რის მე სა მე ქვეყ ნებ თან მო ლა პა რა კე ბე ბის 
დროს, რომ ლე ბიც ეხე ბა ხელ შეკ რუ ლე ბებს ვი ზე ბის გა ცე მის პი რო ბებ სა 
და საზღ ვ რე ბის ხე ლახ ლა გა და ლახ ვის უფ ლე ბას. სა ვა რა უ დოდ, ში ნა გან 
საქ მე თა გე ნე რა ლუ რი დი რექ ტო რა ტი უფ რო შე უ ვა ლი იქ ნე ბა, მა შინ, რო
ცა ევ რო პის სა გა რეო ურ თი ერ თო ბის სამ სა ხუ რი უფ რო და ინ ტე რე სე ბუ
ლია მე სა მე ქვეყ ნებ თან უვი ზო მი მოს ვ ლის პერ ს პექ ტი ვით. 

სა საზღ ვ რო კონ ტ რო ლის აღ დ გე ნის პრო ცე დუ რას თან და კავ ში რე ბუ ლი 
ჩი ხი და 2011 წელს საბ ჭოს მი ერ ევ რო პარ ლა მენ ტი სა და ევ რო კო მი
სი ის რე კო მენ და ცი ის უარ ყო ფა, რუ მი ნე თი სა და ბულ გა რე თი სათ ვის 
შენ გენ ში ინ ტეგ რა ცი ას თან და კავ ში რე ბით, მოწ მობს წევ რი ქვეყ ნე ბის 
გა დამ წყ ვეტ როლს ამ სფე რო ში. ევ რო კავ ში რის საბ ჭოს დო ნე ზე წევ რი 
ქვეყ ნე ბი ევ რო კავ ში რის ვი ზე ბი სა და მიგ რა ცი ის პო ლი ტი კა ში ცვლი
ლე ბე ბის დამ ტ კი ცე ბის უფ ლე ბას ინარ ჩუ ნე ბენ, კერ ძოდ კი, ფლო ბენ 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის უზე ნა ეს ძა ლა უფ ლე ბას მე სა მე ქვეყ ნე ბის 
მი ერ საზღ ვ რე ბის გად მოკ ვე თას თან მი მარ თე ბით, მა შინ, რო ცა ევ რო
კო მი სია მხო ლოდ მრჩევ ლის როლ ში გვევ ლი ნე ბა.

ევ რო კავ ში რის საბ ჭოს ცენ ტ რა ლი ზე ბუ ლი ხა სი ა თი და წევ რი ქვეყ ნე
ბის მი ერ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი კომ პე ტენ ცი ე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა მიგ რა ცი ას
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თან და კავ ში რე ბულ სა კითხებ ში სე რი ო ზულ დაბ რ კო ლე ბას წარ მო ად
გენს სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნო ზა ცი ე ბი სათ ვის, რომ ლე ბიც 
ამ სა კითხებ ზე ევ რო კავ ში რის დო ნე ზე ად ვო კა ტი რე ბას ახორ ცი ე ლე
ბენ. ევ რო კავ ში რის ახა ლი წევ რი ქვეყ ნე ბი, რომ ლე ბიც მე სა მე ქვეყ ნებ
თან სა ვი ზო რე ჟი მის გა მარ ტი ვე ბას ემ ხ რო ბი ან შე და რე ბით ნაკ ლე ბი 
ძა ლა მო ე პო ვე ბათ საბ ჭო ში და ჯერ  ჯე რო ბით ვერ ახერ ხე ბენ დღის 
წეს რიგ ში უსაფ რ თხო ე ბის სა კითხის პრი ო რი ტე ტი ზა ცი ის ტენ დენ ცი
ის დაძ ლე ვას. ასე თი წა რუ მა ტებ ლო ბის ნა თე ლი მა გა ლი თია ევ რო კავ
ში რის საბ ჭოს თავ მ ჯ დო მა რე ო ბის დროს პო ლო ნე თის უუნა რო ბა. მან 
ვერ უზ რუნ ველ ყო რუ მი ნე თი სა და ბულ გა რე თის ინ ტეგ რა ცია შენ გე ნის 
სივ რ ცე ში.

ამავ დ რო უ ლად, ახალ მა წევ რ მა ქვეყ ნებ მა ვერ შექ მ ნეს კო ა ლი ცია საბ
ჭოს ფარ გ ლებ ში, რაც გა სა გე ბია ზო გი ერ თი მათ განს შო რის არ სე ბუ ლი 
წი ნა აღ მ დე გო ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით (მაგალითად, ჩე ხე თის რეს პუბ
ლი კა ხში რად უფ რო და ინ ტე რე სე ბუ ლია სა კუ თა რი გა რე საზღ ვ რე ბის 
კონ ტ რო ლის გაძ ლი ე რე ბა ზე, ვიდ რე სხვა ქვეყ ნე ბი მა გა ლი თად, პო
ლო ნე თი). გარ და ამი სა, დეკ ლა რა ცი ე ბის სა წი ნა აღ მ დე გოდ, აღ მო სავ
ლე თის პარ ტ ნი ო რო ბის ისეთ მა ქვეყ ნებ მა, რო გო რი ცაა უკ რა ი ნა, ვერ 
შექ მ ნეს მხარ დამ ჭე რებ თა ალი ან სი ევ რო კავ შირ ში და, რო გორც იულია 
ტი მო შენ კოს შემ თხ ვე ვამ გვიჩ ვე ნა32, იგ ნო რი რე ბა გა უ კე თა ამ მხარ
დამ ჭე რე ბის მხრი დან კრი ტი კა სა და წა ხა ლი სე ბას.

ნა წი ლი მე ო რე: ად ვო კა ტი რე ბის სტა ტე გი ე ბი და სას წავ ლო ნი მუ შე ბი
ად ვო კა ტი რე ბის სას წავ ლო ნი მუ ში 2: მიგ რა ცი ი სა და ვი ზე ბის პო ლი ტი კა

32  2010 წლის ნოემბერში აღიძრა სისხლის სამართლის რამდენიმე საქმე უკრაინის პრემიერ
მინისტრის, იულია ტიმოშენკოს წინააღმდეგ, რომელიც ვიქტორ იანუკოვიჩმა დამარცხა 
2010 წლის 7 თებერვლის საპრეზიდენტო არჩევნებში. 2011 წლის 11 ოქტომბერს 
სასამართლომ დამნაშავედ ცნო იულია ტიმოშენკო ძალაუფლების გადამეტებაში, ხოლო 
2009 წლის იანვარში ბუნებრივი გაზის იმპორტის შესახებ რუსეთთან ხელმოწერილ 
ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით. მას შეეფარდა 7წლიანი პატიმრობა და დაეკისრა 
ჯარიმა 188 მილიონი დოლარის ოდენობით სახელმწიფო ბიუჯეტის სასარგებლოდ. 
მოსამართლემ ასევე აუკრძალა მას არჩევით თანამდებობაზე კენჭისყრაში 
მონაწილეობა მისი სასჯელის ხანგრძლივობის პერიოდში (ანუ დისკვალიფიკაცია 2012 
წლის საპარლამენტო და 2015 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში). ევროკომისიამ და 
ევროკავშირის წევრმა ქვეყნებმა პროტესტი გამოუცხადეს უკრაინის მთავრობას და 
აღნიშნეს, რომ ეს სასამართლო პროცესი წარმოადგენდა „პოლიტიკური ოპონენტების 
შერჩევით დევნას”.
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ევროპისადმი მართებული მიდგომა
ადვოკატირების  გზამკვლევი სამოქალაქო  საზოგადოებისათვის: ევროკავშირის მიერ პოლიტიკური 
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესის გაცნობიერება და მასზე გავლენის მოპოვება

თა ვად ევ რო კავ ში რის საბ ჭო ში არ სე ბობს აშ კა რა უთან ხ მო ე ბა მე სა მე 
ქვეყ ნებ თან მო ლა პა რა კე ბე ბის მას შ ტაბ სა და ფორ მატ თან და კავ ში რე
ბით. საფ რან გე თი, იტა ლი ა, ეს პა ნე თი, ბე ნე ლუქ სის ქვეყ ნე ბი, და ნი ა, 
გარ კ ვე ულ წი ლად კი, გერ მა ნია და ავ ს ტ რი აც ვი ზე ბის გა მარ ტი ვე ბის 
სა ნაც ვ ლოდ მე სა მე ქვეყ ნებს უყე ნე ბენ უფ რო სიღ რ მი სე უ ლი და კომ
პ ლექ სუ რი რე ფორ მე ბის გა ტა რე ბის აუცი ლებ ლო ბას, ხო ლო ცენ ტ
რა ლუ რი ევ რო პის ქვეყ ნებს (ასევე სა ბერ ძ ნე თი და კვიპ რო სი და, ნა
წი ლობ რივ, შვე დეთ საც) სურთ მო ლა პა რა კე ბე ბის გა მარ თ ვა ვი ზე ბის 
ლი ბე რა ლი ზა ცი ის შე სა ხებ უფ რო ლი ბე რა ლუ რი მოთხოვ ნე ბით. მოკ
ლედ რომ ვთქვათ, სკეპ ტი კო სე ბის აზ რით, სა უ ბა რი მე სა მე ქვეყ ნებ თან 
ვი ზე ბი სა და მიგ რა ცი ის სა კითხე ბის შე სა ხებ უკავ შირ დე ბა ეროვ ნულ 
ინ ტე რე სებს, ხო ლო „ლიბერალებისათვის” ეს მო ლა პა რა კე ბე ბი მჭიდ
რო დაა და კავ ში რე ბუ ლი ევ რო კავ ში რის სა გა რეო პო ლი ტი კის დღის 
წეს რიგ თან და ემ სა ხუ რე ბა ადა მი ა ნებს შო რის კონ ტაქ ტე ბის გან მ ტ კი
ცე ბას, მა თი უფ ლე ბე ბის დაც ვას და დე მოკ რა ტი ი სა მხარ და ჭე რას. 

გან ს ხ ვა ვე ბე ბი სა ხელ მ წი ფო ებს შო რის ასა ხუ ლია მა თი ვე ვი ზის ად
მი ნის ტ რი რე ბი სა და მიგ რა ცი ის კონ ტ რო ლის მე ქა ნიზ მებ ში. რო
გორც ევ რო კავ ში რის სხვა დას ხ ვა ქვეყ ნე ბის მი ერ გა მო ყე ნე ბუ ლი 
სა ვი ზო პრაქ ტი კის კვლე ვებ მა გვაჩ ვე ნა, იგი ვე სა მუ შაო ჩარ ჩოს სტან
დარ ტე ბი (ვიზების კო დექ სი) შე იძ ლე ბა იყოს გა მო ყე ნე ბუ ლი უფ რო 
„კონსერვატიულად” და „ლიბერალურად”.

ვი ზე ბის ლი ბე რა ლი ზა ცია ევ რო კავ შირ სა და და სავ ლეთ 
ბალ კა ნეთს და ევ რო კავ შირ სა და აღ მოს ვ ლე თის 
პარ ტ ნი ო რო ბას შო რის: დას კ ვ ნე ბი და რე კო მენ და ცი ე ბი 
სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ად ვო კა ტი რე ბი სათ ვის

და სავ ლეთ ბალ კა ნეთ ში ად ვო კა ტი რე ბი სას მი ღე ბუ ლი გაკ ვე თი ლე ბი

მე სა მე ქვეყ ნე ბის მო ქა ლა ქე თა საზღ ვ რე ბის გა დაკ ვე თის რე ჟი
მის ლი ბე რა ლი ზა ცია მო ი ცავს პრო ცესს, რო მელ შიც ევ რო პარ ლა
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მენტს, ევ რო კო მი სი ა სა და ევ რო კავ ში რის საბ ჭოს თა ვი ან თი რო ლი 
ენი ჭე ბათ. თა ვად ეს პრო ცე სი მიგ რა ცი ი სა და ვი ზე ბის სფე რო ში 
მმარ თ ვე ლო ბის ორ მა გი – ტექ ნი კუ რი და პო ლი ტი კუ რი ხა სი ა თის 
კარ გი მა გა ლი თი ა. და სავ ლეთ ბალ კა ნე თის ქვეყ ნე ბი სათ ვის შენ
გე ნის ვი ზე ბის გა უქ მე ბის შემ თხ ვე ვა ში მო ლა პა რა კე ბე ბის დროს 
მთხოვ ნელ ქვეყ ნებს მო ეთხო ვე ბო დათ ტექ ნი კუ რი კრი ტე რი უ მე ბის 
დაკ მა ყო ფი ლე ბა ევ რო კო მი სი ის მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი კონ ტ რო ლის 
შე დე გად, რო მე ლიც ეფუძ ნე ბო და ევ რო კავ ში რის საბ ჭოს მი ერ მი
ნი ჭე ბულ და ევ რო პარ ლა მენ ტის გა დაწყ ვე ტი ლე ბით დამ ტ კი ცე ბულ 
მან დატს.

თუმ ცა, გა მოვ ლე ნი ლი წინ ს ვ ლა ტექ ნი კურ კრი ტე რი უ მებ თან შე სა ბა
მი სო ბის თვალ სა ზი სით წარ მა ტე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად საკ მა რი სი 
არ აღ მოჩ ნ და, რად გა ნაც ვი ზე ბის ლი ბე რა ლი ზა ცი ის პრო ცე სი ევ რო
კავ შირ ში გა წევ რი ა ნე ბის უფ რო ფარ თო პო ლი ტი კუ რი დღის წეს რი
გის შე მად გე ნე ლი ნა წი ლი იყო. ეს მოვ ლე ნა აისა ხა ვი ზის მი სა ღე ბად 
აუცი ლე ბე ლი მოთხოვ ნე ბის გა უქ მე ბის შე სა ხებ სა ბო ლოო გა დაწყ
ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცე დუ რა ზე: ევ რო კო მი სი ის ტექ ნი კუ რი მო
საზ რე ბი სა და ევ რო პარ ლა მენ ტის პო ლი ტი კუ რი რე კო მენ და ცი ე ბის 
სა ფუძ ველ ზე ევ რო კავ ში რის საბ ჭომ ჩა ა ტა რა კენ ჭის ყ რა და სავ ლეთ 
ბალ კა ნე თის სა ხელ მ წი ფო ე ბის „ვიზების შა ვი სი ი დან” ამო ღე ბას თან 
და კავ ში რე ბით.

თუმ ცა ევ რო კავ ში რის წევ რ მა ქვეყ ნებ მა ევ რო კო მი სი ას ჩა ა ბა რეს 
ტექ ნი კუ რი წინ ს ვ ლის გა და მოწ მე ბის პრო ცე სის ხელ მ ძღ ვა ნე ლო
ბა, ისი ნი მა ინც ყუ რადღე ბით ადევ ნებ დ ნენ თვალ ყურს და სავ ლეთ 
ბალ კა ნე თის ქვეყ ნე ბის საქ მი ა ნო ბას და აგ ზავ ნიდ ნენ ეროვ ნუ ლი 
დო ნის ექ ს პერ ტებს ად გილ ზე შე ფა სე ბის მი სი ით. მათ სა ბო ლოო 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ში გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი იყო კრი ტე რი უ მე ბი, რომ
ლე ბიც სცდე ბო და მო ლა პა რა კე ბე ბის პა რა მეტ რებს, მა გა ლი თად, 
უვი ზო მი მოს ვ ლის გავ ლე ნა მიგ რა ცი ის ბა ლან ს ზე რე გი ონ ში, ისე ვე 
რო გორც უკა ნო ნო მიგ რა ცი ის დო ნე და ევ რო კავ შირ ში ბალ კა ნე თის 
ქვეყ ნე ბის მო ქა ლა ქე თა მი ერ თავ შე საფ რის მოთხოვ ნის რა ო დე ნო

ნა წი ლი მე ო რე: ად ვო კა ტი რე ბის სტა ტე გი ე ბი და სას წავ ლო ნი მუ შე ბი
ად ვო კა ტი რე ბის სას წავ ლო ნი მუ ში 2: მიგ რა ცი ი სა და ვი ზე ბის პო ლი ტი კა
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ევროპისადმი მართებული მიდგომა
ადვოკატირების  გზამკვლევი სამოქალაქო  საზოგადოებისათვის: ევროკავშირის მიერ პოლიტიკური 
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესის გაცნობიერება და მასზე გავლენის მოპოვება

ბა ზე. აღ მოჩ ნ და, რომ ეს კრი ტე რი უ მე ბი მე ტად მგრძნო ბი ა რე სა
კითხს წარ მო ად გენს წევ რი ქვეყ ნე ბის მთავ რო ბე ბი სა და სა ზო გა
დო ე ბე ბი სათ ვის.

2010 წლის 15 დე კემ ბ რი დან ბი ო მეტ რუ ლი პას პორ ტე ბის მქო ნე ალ ბა
ნე თი სა და ბოს ნი ა ჰერ ცე გო ვი ნას მო ქა ლა ქე ებს მი ე ცათ შენ გე ნის ტე
რი ტო რი ა ზე მოგ ზა უ რო ბის უფ ლე ბა ვი ზის გა რე შე, ხო ლო სერ ბე თის, 
ჩერ ნო გო რი ი სა და მა კე დო ნი ის მო ქა ლა ქე ე ბი ამ უფ ლე ბით 2009 წლის 
19 დე კემ ბ რი დან სარ გებ ლო ბენ.

ვი ზე ბის მი ღე ბის მოთხოვ ნე ბის გა უქ მე ბის კვალ დაკ ვალ, ან გა რი შებ ში 
გა მოჩ ნ და ინ ფორ მა ცია ბოს ნი ა ჰერ ცე გო ვი ნას მო ქა ლა ქე თა მი ერ თავ
შე სა ფა რის მოთხოვ ნით შე ტა ნი ლი გა ნაცხა დე ბის რა ო დე ნო ბის ზრდის 
შე სა ხებ. და სავ ლეთ ბალ კა ნე თის ქვეყ ნე ბი დან ბელ გი ა ში, გერ მა ნი ა ში, 
ლუქ სემ ბურ გ სა და შვე დეთ ში და ფიქ სი რე ბუ ლი თავ შე სა ფა რის მოთხოვ
ნის ზრდის სა კითხი გა ნი ხი ლეს მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბი სა და ში ნა გან საქ მე თა 
საბ ჭო სა და და სავ ლეთ ბალ კა ნე თის ქვეყ ნე ბის სა გა რეო საქ მე თა მი ნის ტ
რე ბის შეხ ვედ რა ზე. ამ შეხ ვედ რა ზე ევ რო კავ შირ მა მკა ფი ოდ გა ნაცხა და, 
რომ თუ კი ამ ქვეყ ნე ბის მთავ რო ბე ბი არ მი ი ღებ დ ნენ შე სა ბა მის ზო მებს 
მიგ რა ცი ის უკონ ტ რო ლო ნა კა დის შე სამ ცი რებ ლად, ვი ზე ბის ლი ბე რა ლი
ზა ცი ას თან და კავ ში რე ბუ ლი მიღ წე ვე ბი საფ რ თხის წი ნა შე დად გე ბო და.

„ევ რო პუ ლი სტა ბი ლუ რო ბის ინი ცი ა ტი ვამ” (დასავლეთ ბალ კა ნე თის 
ქვეყ ნე ბი სათ ვის უვი ზო მი მოს ვ ლის მხარ დამ ჭე რი სა მო ქა ლა ქო სა ზო
გა დო ე ბის დამ ც ვე ლე ბი) გა აც ნო ბი ე რა ახა ლი საფ რ თხე და მას შემ დე გი 
ნა ბი ჯე ბით უპა სუ ხა:

• აღი ა რა პრობ ლე მის არ სე ბო ბა, მაგ რამ შე ა და რა იგი გა უმ ჯო ბე სე ბულ 
უსაფ რ თხო ე ბას, რაც პრი ო რი ტე ტუ ლია ევ რო კავ ში რის წევ რი ქვეყ ნე
ბი სათ ვის;

• გა მო ი ყე ნა ფაქ ტობ რი ვი მო ნა ცე მე ბი ევ რო კავ ში რის პა სუ ხის უსა
ფუძ ვ ლო ბის და სამ ტ კი ცებ ლად. სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ექ ს
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პერ ტებ მა ცხად ყ ვეს, რომ და სავ ლეთ ბალ კა ნე თის მთავ რო ბებ მა 
მარ თ ლაც გას ცეს პა სუ ხი ამ პრობ ლე მას და შე ას რუ ლეს ევ რო კავ ში
რის მი ერ მი ცე მუ ლი ყვე ლა და ვა ლე ბა. ამ გზავ ნილს არ სე ბი თი მნიშ
ვ ნე ლო ბა ჰქონ და ევ რო კო მი სი ის მიდ გო მის ეფექ ტი ა ნო ბის ნა თელ
სა ყო ფად, რომ ლის ფარ გ ლებ შიც „მკაცრი, მაგ რამ სა მარ თ ლი ა ნი” 
ტექ ნი კუ რი მოთხოვ ნე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბას (რასაც ევ რო კავ ში რი 
უწევ და მო ნი ტო რინგს) საგ რ ძ ნო ბი შე დე გე ბი მოჰ ქონ და გან მ ცხა დე
ბელ თათ ვის.

• მი უ თი თა პრობ ლე მის წყა რო ზე, რაც, ამ შემ თხ ვე ვა ში, გახ ლ დათ 
ხარ ვე ზე ბი ევ რო კავ ში რის ზო გი ერ თი წევ რი ქვეყ ნე ბის თავ შე სა ფა
რის სის ტე მა ში და ნაკ ლე ბი სტი მუ ლი რე ბა არა რე გუ ლა რულ მიგ
რან ტე ბის დაბ რუ ნე ბის შე სა ხებ. 

ამ გზით ად ვო კა ტი რე ბის ჯგუფ მა ტექ ნი კუ რი სა კითხე ბი ევ რო კავ ში
რის ძი რე უ ლი ღი რე ბუ ლე ბებ ზე და ა ფუძ ნა, რი თაც ევ რო პარ ლა მენ ტის 
ყუ რადღე ბა მი იპყ რო33. 

ამ შემ თხ ვე ვა ში გა მო ყე ნე ბუ ლი ად ვო კა ტი რე ბის სტრა ტე გია ეფექ ტუ
რი აღ მოჩ ნ და მი სი დრო უ ლო ბი სა და არ გუ მენ ტე ბის მი ზან შე წო ნი ლად 
წა მო ყე ნე ბის წყა ლო ბით და შე სა ბა მი სი და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რე ე ბი
სათ ვის (საბჭო, ევ რო კო მი სია და პარ ლა მენ ტი) ნაც ნო ბი და გა მოც
დი ლი ღი რე ბუ ლე ბე ბით აპე ლი რე ბის გა მო. ასე რომ, ად ვო კა ტი რე ბის 
წარ მო ე ბი სას გაც ნო ბი ე რე ბუ ლი იყო ამ პრო ცე სის ორ მა გი ბუ ნე ბა, რაც 
მო ი ცავს, რო გორც ტექ ნი კურ სტან დარ ტებს, ასე ვე მიგ რა ცი ის ნა კა
დებ თან და კავ ში რე ბულ უფ რო ფარ თო სა ჭირ ბო რო ტო სა ზო გა დო ებ
რი ვი სა კითხე ბის დად გე ნას.

ნა წი ლი მე ო რე: ად ვო კა ტი რე ბის სტა ტე გი ე ბი და სას წავ ლო ნი მუ შე ბი
ად ვო კა ტი რე ბის სას წავ ლო ნი მუ ში 2: მიგ რა ცი ი სა და ვი ზე ბის პო ლი ტი კა

33  ”Freedom of movement in a populist age: Why Balkan visa liberalisation is (still) a success”, 
ESI presentation at the Robert Bosch Stiftung, Brussels, 30 June 2011.www.esiweb.org
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ადვოკატირების  გზამკვლევი სამოქალაქო  საზოგადოებისათვის: ევროკავშირის მიერ პოლიტიკური 
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესის გაცნობიერება და მასზე გავლენის მოპოვება

აღ მო სავ ლე თის პარ ტ ნი ო რო ბის ქვეყ ნე ბი სათ ვის ვი ზე ბის 
ლი ბე რა ლი ზა ცი ას თან და კავ ში რე ბუ ლი გაკ ვე თი ლე ბი

მიგ რა ცი ის მარ თ ვის ორი ვე ას პექ ტი აქ ტუ ა ლუ რია ევ რო კავ შირ სა და 
აღ მო სავ ლე თის პარ ტ ნი ო რო ბის ზო გი ერთ ქვე ყა ნას შო რის მიმ დი ნა
რე ვი ზე ბის ლი ბე რა ლი ზა ცი ის პრო ცეს ში. ევ რო კავ ში რის რამ დე ნი მე 
წევ რი ქვეყ ნის და ჟი ნე ბუ ლი მოთხოვ ნით (ისინი შფო თა ვენ ვი ზე ბის გა
უქ მე ბის შემ თხ ვა ვა ში მოლ დო ვა სა და უკ რა ი ნი დან წა მო სუ ლი პო ტენ
ცი უ რი არა რე გუ ლა რუ ლ მიგ რან ტ თა ნა კა დე ბის გა მო) ეს პრო ცე სი ორ 
ეტა პად და ი ყო.

პირ ვე ლი ეტა პი იგი ვეა რაც და სავ ლეთ ბალ კა ნე თის ქვეყ ნებ თან მი მარ
თე ბა ში იყო. იგი მო ი ცავ და აღ მო სავ ლე თის პარ ტ ნი ო რო ბის მიგ რა ცი ის 
მარ თ ვის სის ტე მე ბის სა კა ნონ მ დებ ლო და ინ ს ტი ტუ ცი უ რი სა ფუძ ვ ლე
ბის სტრუქ ტუ რულ გან ხილ ვას ევ რო კო მი სი ის მეთ ვალ ყუ რე ო ბის ქვეშ. 
ისე ვე, რო გორც და სავ ლეთ ბალ კა ნე თის შემ თხ ვე ვა ში, სა ბო ლოო გა
დაწყ ვე ტი ლე ბას გან ხილ ვის პრო ცე სის წარ მა ტე ბუ ლი დას რუ ლე ბის შე
სა ხებ აქაც ევ რო კავ ში რის საბ ჭო იღებს. 

თუმ ცა, და სავ ლეთ ბალ კა ნე თის ქვეყ ნე ბის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, აღ მო სავ
ლე თის პარ ტ ნი ო რო ბის ქვეყ ნებს არ გა აჩ ნი ათ ევ რო კავ შირ ში გა წევ რი
ა ნე ბის პერ ს პექ ტი ვა და ვი ზე ბის ლი ბე რა ლი ზა ცი ის შე სა ხებ მო ლა პა
რა კე ბე ბიც დრო ში გა წე რი ლი არ არის. მე ო რე ეტა პი მო ი ცავს ისე თი 
სა კითხე ბის შე ფა სე ბას, რო გო რე ბი ცაა მიგ რა ცი ის ნა კა დე ბის კონ ტ
რო ლის ინ ს ტი ტუ ცი უ რი შე საძ ლებ ლო ბე ბი, კო რუფ ცი ას თან ბრძო ლა, 
უწყე ბა თა შო რი სი კო ორ დი ნი რე ბა და შე სა ბა მი სი ინ ფორ მა ცი ის ხელ მი
საწ ვ დო მო ბა.

მიგ რა ცი ი სა და სა ვი ზო რე ჟი მის სფე რო ში მე ზო ბელ ქვეყ ნებ თან ევ რო
კავ ში რის ურ თი ერ თო ბე ბის დღის წეს რი გი სა მო მავ ლო დაც წევ რი ქვეყ
ნე ბის მი ერ გა ნი საზღ ვ რე ბა და მა თი ინ ტე რე სე ბის ამ სახ ვე ლი იქ ნე ბა. 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ამა თუ იმ ქვეყ ნას თან ვი ზე ბის ლი ბე რა ლი ზა ცი ის მე
ო რე სა ფე ხურ ზე გა დას ვ ლის შე სა ხებ და მო კი დე ბუ ლია არ გუ მენ ტებ ზე, 
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რო მელ საც ევ რო კავ ში რის წევ რი ქვეყ ნე ბის ერ თი ჯგუ ფი (რომლებიც 
ოპ ტი მის ტუ რად არი ან გან წყო ბილ ნი ვი ზე ბის ლი ბე რა ლი ზა ცი ის სა
კითხ ზე), მე ო რე ჯგუფს (რომლებიც მხარს არ უჭე რენ ვი ზე ბის გა უქ
მე ბას) წარ მო უდ გენს.

2011 წელს ორ შემ თხ ვე ვა ში ში და კონ ტ რო ლის გამ კაც რე ბით და ინ ტე
რე სე ბუ ლი ევ რო კავ ში რის რამ დე ნი მე წევ რი ქვეყ ნის ში ნა გან საქ მე თა 
სა მი ნის ტ რო ე ბი გა ერ თი ან დ ნენ კო ა ლი ცი ა ში, რომ ლებ შიც ჩარ თუ ლი 
იყო ისე თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი წევ რი ქვე ყა ნა, რო გო რი ცაა გერ მა ნი ა, რა
თა და ებ ლო კათ ბულ გა რე თი სა და რუ მი ნე თის მი ღე ბა შენ გე ნის სივ რ
ცე ში. წა მო ყე ნე ბულ არ გუ მენ ტე ბი იმე ო რებ და ბოს ნი ა ჰერ ცე გო ვი ნას 
შემ თხ ვე ვა ში სა ვი ზო რე ჟი მის აღ დ გე ნის მხარ და სა ჭე რად გაჟ ღე რე ბუ
ლი რი ტო რი კას: კერ ძოდ, შე უქ ცე ვა დი რე ფორ მე ბის სა ჭი რო ე ბას და 
ე.წ. „გავლენის შე ფა სე ბის” ჩა ტა რე ბას იმის და სად გე ნად, რომ ვი ზის 
ლი ბე რა ლი ზა ცი ის შე დე გად ამ ქვეყ ნე ბი დან წა მო სუ ლი მიგ რან ტ თა ნა
კა დე ბი ევ რო კავ შირს მძი მე ტვირ თად არ და აწ ვე ბო და.

ამის სა წი ნა აღ მ დე გოდ, აღ მო სავ ლეთ პარ ტ ნი ო რო ბის ქვეყ ნებ თან ვი
ზე ბის ლი ბე რა ლი ზა ცი ის მხარ დამ ჭერ მა ევ რო კავ ში რის წევ რ მა ქვეყ
ნებ მა თა ვი ან თი პო ზი ცია ნათ ლად ჩა მო ა ყა ლი ბეს და სავ ლეთ ბალ
კა ნე თის ქვეყ ნე ბის და შენ გე ნის სივ რ ცის გა ფარ თო ე ბის შე სა ხებ. 
ევ რო კავ ში რის ახა ლი წევ რი ქვეყ ნე ბი მხარს უჭე რენ ვი ზის ლი ბე რა
ლი ზა ცი ის პრო ცეს ში შე ფა სე ბი თი კრი ტე რი უ მე ბის შე მო ტა ნას და ეწი
ნა აღ მ დე გე ბი ან ამ სა კითხის პო ლი ტი ზი რე ბას. მხარ დამ ჭერ თა კი დევ 
ერ თი არ გუ მენ ტი, რო მელ საც იზი ა რე ბენ, რო გორც სა მო ქა ლა ქო სა
ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, ასე ვე ზო გი ერ თი მთავ რო ბე ბი, მი უ თი
თებს შე საძ ლებ ლო ბა ზე, რომ ლის მი ხედ ვი თად სა ვი ზო მოთხოვ ნის გა
უქ მე ბას შე იძ ლე ბა მოჰ ყ ვეს კო რუფ ცი ი სა და მიგ რან ტ თა უფ ლე ბე ბის 
შე ლახ ვის ფაქ ტე ბის შემ ცი რე ბა. 

აღ მო სავ ლე თის პარ ტ ნი ო რო ბის ქვეყ ნე ბის მე ზო ბე ლი სა ხელ მ წი ფო
ე ბის სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ჯგუ ფე ბი და მთავ რო ბე ბი აცხა
დე ბენ, რომ სა ვი ზო დაბ რ კო ლე ბე ბის მოხ ს ნა ხელს შე უწყობს ადა

ნა წი ლი მე ო რე: ად ვო კა ტი რე ბის სტა ტე გი ე ბი და სას წავ ლო ნი მუ შე ბი
ად ვო კა ტი რე ბის სას წავ ლო ნი მუ ში 2: მიგ რა ცი ი სა და ვი ზე ბის პო ლი ტი კა
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ევროპისადმი მართებული მიდგომა
ადვოკატირების  გზამკვლევი სამოქალაქო  საზოგადოებისათვის: ევროკავშირის მიერ პოლიტიკური 
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესის გაცნობიერება და მასზე გავლენის მოპოვება

მი ა ნებს შო რის კონ ტაქტს და მხარს და უ ჭერს დე მოკ რა ტი ზა ცი ის 
პრო ცესს. 

ყვე ლა ეს არ გუ მენ ტი მო ცე მუ ლია ევ რო პარ ლა მენ ტის რე ზო ლუ ცი ებ ში, 
რო მე ლიც, სა ვა რა უ დოდ, კვლა ვაც გა აგ რ ძე ლებს გამ ჭ ვირ ვა ლე, პროგ
ნო ზი რე ბა დი და ფაქ ტებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი პრო ცე სის მხარ და ჭე რას. 
აღ ნიშ ნუ ლი სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბას ად ვო კა ტი რე ბის გან ხორ ცი ე
ლე ბის კარგ სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს და ევ რო პარ ლა მენტს, მხარ დამ ჭერ 
წევრ ქვეყ ნებ სა და ევ რო კო მი სი ას პო ტენ ცი ურ მო კავ ში რე ე ბად აქ ცევს.
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