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ევროკომისიისა და ევროკავშირის საბჭოს 

პრეზიდენტების შეხვედრა თურქეთში 

გაიმართა. 

ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ 

დერ ლაიენი და ევროკავშირის საბჭოს 

პრეზიდენტი შარლ მიშელი ანკარაში 

თურქეთის პრეზიდენტს, რეჯეფ თაიფ 

ერდოღანს შეხვდნენ. 

როგორც სააგენტო „როიტერი“ იუწყება, ურსულა ფონ დერ ლაიენისა და შარლ 

მიშელის ვიზიტი თურქეთთან ურთიერთობების განახლების მცდელობას 

უკავშირდება, რაზეც ევროკავშირის ლიდერები მარტში შეთანხმდნენ. 

წყარო 

 

იენს სტოლტენბერგი - ნატო შეშფოთებულია 

უკრაინასა და მის გარშემო რუსეთის სამხედრო 

ქმედებების გამო. 

ნატო შეშფოთებულია უკრაინასა და მის 

გარშემო რუსეთის სამხედრო ქმედებებისა და 

ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის დარღვევის გამო. 

ამის შესახებ ნატო-ს გენერალურმა მდივანმა, 

იენს სტოლტენბერგმა უკრაინის პრეზიდენტ ვლადიმირ ზელენსკისთან 

სატელეფონო საუბრისას განაცხადა. სატელეფონო საუბრის შესახებ სტოლტენბერგი 

მიკრობლოგ „ტვიტერზე“ წერს. 

„მე დავურეკე პრეზიდენტ ზელენსკის, რათა გამომეხატა სერიოზული შეშფოთება 

უკრაინასა და მის გარშემო რუსეთის სამხედრო ქმედებებისა და ცეცხლის შეწყვეტის 

რეჟიმის დარღვევის გამო. ნატო მტკიცედ უჭერს მხარს უკრაინის სუვერენიტეტსა და 

ტერიტორიულ მთლიანობას. ჩვენ ვრჩებით ჩვენი მჭიდრო პარტნიორების 

ერთგულნი“, – წერს ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის გენერალური მდივანი, იენს 

სტოლტენბერგი „ტვიტერში“. 

წყარო 

 

 

https://1tv.ge/news/ursula-fon-der-laiens-sharl-mishelsa-da-rejef-taif-erdoghans-shoris-shekhvedra-gaimarta/
https://1tv.ge/news/iens-stoltenbergi-nato-sheshfotebulia-ukrainasa-da-mis-garshemo-rusetis-samkhedro-qmedebebisa-da-ceckhlis-shewyvetis-redjimis-darghvevis-gamo/
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ნატო-ს საპარლამენტო ასამბლეის 

პრეზიდენტი აცხადებს, რომ საქართველოში 

პოლიტიკური სიტუაცია შეშფოთების 

მიზეზად რჩება 

ნატო-ს საპარლამენტო ასამბლეის 

პრეზიდენტი საქართველოს მთავრობას 

თავშეკავებისკენ, ოპოზიციას კი კანონის 

უზენაესობის პატივისცემისკენ მოუწოდებს. 

ნატო-ს საპარლამენტო ასამბლეის ინფორმაციით, საქართველო-ნატოს 

პარლამენტთაშორისი საბჭოს შეხვედრაზე განხილვის მთავარი თემა საქართველოში 

არსებული პოლიტიკური კრიზისი, ასევე რეგიონში არსებული ვითარება, ნატო-სთან 

თანამშრომლობა და ევროატლანტიკურ უსაფრთხოებაში საქართველოს აქტიური 

წვლილი იყო. 

წყარო 

 

 

ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა სამსახური 

საქართველოში უზენაესი სასამართლოს 

მოსამართლეების შერჩევასთან დაკავშირებით 

განცხადებას ავრცელებს 

საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების 

საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი 

წარმომადგენლის პრესსპიკერის 

განცხადებაში აღნიშნულია, რომ პირველ აპრილს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო 

საკანონმდებლო ცვლილებები უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევის 

პროცესის გადახედვასთან დაკავშირებით. 

„ევროკავშირს არაერთხელ გამოუთქვამს შეშფოთება შერჩევის პროცესში 

ხარვეზებისა და მოქმედი წესების გამო. მიუხედავად იმისა, რომ ევროკავშირი 

მიესალმება შესარჩევი პროცესის სამართლებრივი ჩარჩოს ცვლილებების 

ინიციატივას, იმედგაცრუებას იწვევს, რომ საქართველოს პარლამენტმა ნაჩქარევად 

შეიმუშავა და მიიღო ეს ცვლილებები ინკლუზიური კონსულტაციის პროცესის 

გარეშე. ჩვენ ვწუხვართ, რომ საქართველომ წარსულში უკვე შეიტანა ნაჩქარევად 

ცვლილებები ამ კანონმდებლობაში ვენეციის კომისიისთვის დროული მიმართვის, ან 

საბოლოო დასკვნის ლოდინის გარეშე. 

https://www.nato-pa.int/news/nato-pa-and-georgian-parliamentarians-discuss-political-crisis-regional-security-and-georgias?fbclid=IwAR2nReE0CSdiB7cGdTJrlUFDcaXzVOyxPG2waHCQL84oeqPvtay4cH_qvHU


 

4 
იატა საქართველოს დაიჯესტი 

www.yata.ge 

წყარო 

 

 

დავით ზალკალიანი სამხრეთ კავკასიასა და 

საქართველოში კრიზისის საკითხებში 

ევროკავშირის სპეციალურ წარმომადგენელს 

შეხვდა 

2021 წლის 7 აპრილს საქართველოს ვიცე-

პრემიერმა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა 

დავით ზალკალიანმა შეხვედრა გამართა 

სამხრეთ კავკასიასა და საქართველოში კრიზისის საკითხებში ევროკავშირის 

სპეციალურ წარმომადგენელთან ტოივო კლაართან. 

შეხვედრაზე განხილვის მთავარი თემა გახლდათ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე 

უსაფრთხოების, ადამიანის უფლებების და ჰუმანიტარული კუთხით შექმნილი 

რთული მდგომარეობა, რაც პანდემიის პირობებში რუსეთის ფედერაციის მხრიდან 

გახშირებული პროვოკაციების ფონზე კიდევ უფრო გაუარესდა. ასევე ისაუბრეს 

საოკუპაციო ხაზთან დღეს მომხდარ ტრაგიკულ ფაქტთან დაკავშირებით. 

წყარო 

 

 

აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანი 

- ჯო ბაიდენის ადმინისტრაცია ემხრობა იმის 

უზრუნველყოფას, რომ ნატო-ს კარი დარჩეს ღია 

ასპირანტი ქვეყნებისთვის 

აშშ ემხრობა იმის უზრუნველყოფას, რომ 

ასპირანტმა ქვეყნებმა, რომლებსაც ნატო-ში 

გაწევრიანება სურთ, დააკმაყოფილონ 

ორგანიზაციის სტანდარტები წევრობისთვის, – ამის შესახებ სახელმწიფო 

დეპარტამენტის პრესმდივანმა, ნედ პრაისმა უკრაინის საკითხზე საუბრისას 

განაცხადა. სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალური წარმომადგენელი 

ადასტურებს ნატო-ს ღია კარის პოლიტიკისადმი აშშ-ის მხარდაჭერას და უკრაინას 

რეფორმებისკენ მოუწოდებს. 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/96302/georgia-statement-spokesperson-selection-process-supreme-court-judges_en?fbclid=IwAR3wKrwReZwfpS7MkrziN9nH-AjrCbs7G_0-3c8WKMn1LDuZFmyJasgyLlc
https://mfa.gov.ge/News/davit-zalkaliani-samkhret-kavkasiasa-da-saqart-(2).aspx?CattID=5
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„ეს ადმინისტრაცია ემხრობა იმის უზრუნველყოფას, რომ ნატო-ს კარი დარჩეს ღია 

ასპირანტი ქვეყნებისთვის, როდესაც ისინი შეძლებენ წევრობის ვალდებულებების 

შესრულებას და ევროატლანტიკური სივრცის უსაფრთხოებაში წვლილის შეტანას. 

ჩვენ ვადასტურებთ ჩვენს მხარდაჭერას ღია კარის პოლიტიკისადმი, რომელიც იყო 

გამოხატული 2008 წლის ბუქარესტის სამიტის დეკლარაციაში და ჩვენ მხარს ვუჭერთ 

თითოეული სუვერენული ქვეყნის უფლებას, თავად აირჩიოს, შეუერთდეს თუ არა 

რომელიმე ხელშეკრულებას ან ალიანსს და, რა თქმა უნდა, ეს მოიცავს ნატო-საც.“  

წყარო 

 

ფართომასშტაბიანი საბრძოლო მოქმედებების 

საფრთხე უკრაინაში 

უკრაინაში ფართომასშტაბიანი საბრძოლო 

მოქმედებების საშიშროება მაღალია – ასეთია 

ოფიციალური მოსკოვის გზავნილი. რუსეთის 

საგარეო საქმეთა სამინისტრო მუქარის 

შემცველ განცხადებაში კიევს მოუწოდებს, 

ნატოში გაწევრიანების სურვილზე უარი თქვას. თავის მხრივ უკრაინაში რაიმე სახის 

საბრძოლო მოქმედებებისთვის ან შეტევისთვის მზადებას კატეგორიულად 

უარყოფენ და კრემლს პროვოკაციაში ადანაშაულებენ. 

წყარო 

 

ევროპარლამენტარი რასა იუკნევიჩენე - 

აუცილებელია ნატო-ს 2008 წლის სამიტის 

შეცდომის გამოსწორება, როდესაც ზოგიერთი 

წევრი არ დაეთანხმა გაწევრიანების სამოქმედო 

გეგმის მიცემას საქართველოსთვის 

აუცილებელია ნატო-ს 2008 წლის სამიტის 

შეცდომის გამოსწორება, როდესაც ზოგიერთი 

წევრი არ დაეთანხმა გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მიცემას უკრაინისა და 

საქართველოსთვის, – ამის შესახებ ევროპარლამენტის წევრმა, ლიეტუვის თავდაცვის 

ყოფილმა მინისტრმა, რასა იუკნევიჩენემ განაცხადა. 

„პუტინის შეკავება შესაძლებელია. აუცილებელია ნატო-ს 2008 წლის ბუქარესტის 

სამიტის შეცდომის გამოსწორება, როდესაც ზოგიერთი წევრი არ დაეთანხმა 

გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მიცემას უკრაინისა და საქართველოსთვის. ახლა 

https://1tv.ge/news/ashsh-is-sakhelmwifo-departamentis-presmdivani-jo-baidenis-administracia-emkhroba-imis-uzrunvelyofas-rom-nato-s-kari-darches-ghia-aspiranti-qveynebistvis/
https://1tv.ge/video/fartomasshtabiani-sabrdzolo-moqmedebebis-safrtkhe-ukrainashi/
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მოქმედების დროა, რადგან პუტინი უსაფრთხოების ვაკუუმს იყენებს, ატერორებს 

მეზობლებს და ყველა დემოკრატიას“, – წერს ევროპარლამენტარი მიკრობლოგ 

„ტვიტერში.“ 

წყარო 

 

 

კარლ ჰარცელი - დღეს მდინარე ენგურში 

ტრაგიკულად დაკარგულ ოთხ სიცოცხლეს 

ვგლოვობთ და მათ ოჯახებს ვუსამძიმრებთ 

საქართველოში ევროკავშირის ელჩი კარლ 

ჰარცელი 7 აპრილს ტრაგიკულად 

დაღუპული, ოკუპირებული აფხაზეთის 

ტერიტორიაზე მცხოვრები საქართველოს 

მოქალაქეების ოჯახებს უსამძიმრებს. 

„დღეს მდინარე ენგურში ტრაგიკულად დაკარგულ ოთხ სიცოცხლეს ვგლოვობთ და 

მათ ოჯახებსა და ახლობლებს ვუსამძიმრებთ. ეს ტრაგედია კიდევ ერთხელ 

შეგვახსენებს, თუ რა შედეგი მოაქვს გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვას და 

რამდენად აუცილებელია, რომ სასწრაფოდ გაძლიერდეს თანამშრომლობა და 

კონფლიქტის მოგვარებაზე მიმართული ძალისხმევა“, – აღნიშნულია სამძიმრის 

წერილში, რომლესაც საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობა ავრცელებს. 

წყარო 
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