ევროსაბჭოს დასკვნები საქართველოსა და
2870th საგარეო ურთიერთობათა საბჭოს სხდომაზე
ბრიუსელში, 26 და 27 მაისი 2008
საბჭომ მიიღო შემდეგი დასკვნები:
"1. საბჭო განიხილა შემდეგ, საქართველოში ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების 2008
წლის 21 მაისს, რომლებიც მნიშვნელოვანი გამოცდა დემოკრატიისა. საბჭოს მიულოცა
საქართველოს მოსახლეობას მშვიდობიანი არჩევნების მიესალმა ძალისხმევას საქართველოს
ხელისუფლება მას შემდეგ, რაც ბოლო არჩევნებზე და მოუწოდა მათ, მიიღონ ყველა საჭირო
ნაბიჯები პრობლემების და ხარვეზების ეუთო-ს ეგიდით მიმდინარე საერთაშორისო
საარჩევნო სადამკვირვებლო მისია.
2. საბჭო ხაზი გაუსვა, რომ კონსტრუქციული დიალოგი ხელისუფლებასა და ოპოზიციას
ეთანხმებით გზას. ეს ხაზი გაუსვა სტაბილურობას საქართველოსა და რეგიონში და
მოუწოდებს ყველა მხარეს, რომ პატივი სცეს კანონის უზენაესობას და მხოლოდ
დემოკრატიული და მშვიდობიანი გზით ცდილობს პოლიტიკური უთანხმოებების.
3. საბჭო კიდევ ერთხელ დაადასტურა ევროკავშირის სერიოზულ შეშფოთებას
ბოლოდროინდელ მოვლენები, რომ არ დააყენა საქართველოს შორის დაძაბულობის და
რუსეთის ფედერაციას. ამ კონტექსტში, საბჭო კიდევ ერთხელ დაადასტურა სრული
პრინციპების

ერთგულება

საქართველოს

სუვერენიტეტის,

დამოუკიდებლობისა

და

ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ მის საერთაშორისოდ აღიარებულ საზღვრებში,
როგორც ბოლო დროს კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ გაეროს უშიშროების საბჭოს
რეზოლუცია 1808 2008 წლის 15 აპრილის საბჭომ აღნიშნა პრეზიდენტობის დეკლარაციებში
ევროკავშირის სახელით 18 აპრილის და 2008 წლის 2 მაისს 2008 ხაზგასმით აღნიშნა, რომ
აუცილებელია, რათა შეამციროს რისკი შემდგომი ესკალაცია და გადადგას ნაბიჯები
ურთიერთობების ნორმალიზება. საბჭომ ხაზი გაუსვა, რომ ყველა მხარემ უნდა შეამციროს
საჯარო

რიტორიკა

და

თავი

შეიკავოს

პროვოკაციებისა

და

გადაწყვეტილებათა

განხორციელების, რომლებიც ძირს უთხრის ზემოთ პრინციპებს.
4. საბჭოს მხარდაჭერა გამოხატა გაეროს დამკვირვებელთა მისიის გამოძიება ჩამოგდებაში
ქართული უპილოტო საფრენი აპარატი და მოელიან, რომ განხილვისას მისი შედეგები, რაც
შეიძლება მალე. საბჭო მიიჩნევს, რომ გაეროს დამკვირვებელთა მისიის უნდა გაძლიერდეს,
როგორც ეს რეკომენდებულია გაეროს გენერალური მდივნის მოხსენებაში S / 2007/588 4
ოქტომბერი 2007 და მხარი დაუჭირა გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1781 წლის 15
ოქტომბერს, 2007 წელს.
5.

საბჭო

კიდევ

ერთხელ

დაადასტურა

საქართველოს

მხარდაჭერა

საერთაშორისო

ძალისხმევა, კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების, აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის

კონფლიქტების,

განსაკუთრებით

ძალისხმევა

გაეროს,

მეგობართა

ჯგუფის

გაეროს

გენერალურ მდივანს და ეუთო-ს. საბჭო მიესალმა სამშვიდობო ინიციატივა აფხაზეთის მიერ
წამოყენებული საქართველოს პრეზიდენტი, ისევე, როგორც ბოლოდროინდელ პირდაპირ
მოლაპარაკებებს მხარეთა მიერ, იმ იმედით, რომ ისინი ხელს შეუწყობს კონსტრუქციული
დიალოგის საკითხზე. საბჭომ აღიარა, რომ ევროკავშირი მზადაა, ხელი შეუწყოს ყველა ამ
ძალისხმევას და მოუწოდა მხარეებს გააგრძელონ ეს მოლაპარაკებები უფრო მაღალ დონეზე,
რათა მივაღწიოთ მშვიდობიანი და მდგრადი გადაწყვეტილებები. საბჭოს ხაზი გაუსვა
მუშაობას ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში და აღნიშნა, რომ
ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში და ევროკომისია
განაგრძობს ნდობის აღდგენის ღონისძიებების მხარდასაჭერად კონფლიქტების მოგვარების.
6. საბჭოს მოელიან გაძლიერების საქართველო-ევროკავშირის ურთიერთობების აქტიური
გაგრძელებას საქართველო-ევროკავშირის პოლიტიკური დიალოგის და ევროპის სამეზობლო
პოლიტიკის სამოქმედო გეგმას. საბჭო მიესალმა საქართველო-ევროკავშირის ქვეკომიტეტის
იუსტიციის, თავისუფლებისა და უსაფრთხოების და შედეგების პირველი სხდომა 30 აპრილი
2008 საბჭო ცნობად მიიღო საქართველოს სურვილი საქართველოსთან სავიზო რეჟიმის
გამარტივებისა და იმედოვნებს, რომ გრძელდება შედეგზე ორიენტირებული მუშაობა
სფეროში
მობილურობა.
ევროკავშირი
განიხილავს
გაძლიერების
საშუალება
საქართველოსთან ეკონომიკური თანამშრომლობის და, თუ საჭირო პირობა, შესაძლებლობა
ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებაზე.
7. საბჭოს გააგრძელებს თვალყური ადევნოს საქართველოში არსებულ ვითარებას და
დაუბრუნდება მას, როგორც შესაბამისი. "

(Http://eeas.europa.eu/delegations/georgia/documents/eu_georgia/26may2008_en.pdf)

