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 evrokavSiri         evrosabWo 
 

-  28 wevri (saqarTvelo araa) 

-  saxelmwifo Tu 
organizacia? 

-  ekonomikuri da politikuri 
kavSiri 

-  evropuli sabWo 
-  ministrTa sabWo 

-  evroparlamenti 

-  evrokomisia 

-  marTlmsajulebis 
sasamarTlo 

 
-  evropis centraluri banki, 

regionebis komiteti da sxv. 

 
-  46 wevri (saqarTvelo) 

-  organizacia 

-  adamianis uflebebi 

-  ministrTa komiteti 

-  saparlamento 
asamblea 

-  generaluri samdivno 

-  adamianis uflebebis 
sasamarTlo  

 



evrokavSiris institutebi 

evrokomisia 

evroparlamenti 

evrokavSiris (ministrTa) sabWo 

evropuli sabWo 
evropis marTlmsajulebis sasamarTlo 

evropis centraluri banki 

auditorTa sasamarTlo, regionebis 
komiteti, ombudsmeni, sainvesticio banki 
da sxv.  



ra aris evrokavSiri? 

marTlmsajuleba 
da saSinao 
saqmeebi 

 

 

pirveli 
sayrdeni 

 

 

 

 

meore 
sayrdeni 

 

 

 

 

mesame 
sayrdeni 

 

 

saerTo sagareo da 
usafrTxoebis 

politika 

evrogaerTianebebi 



ევროკავშირი ლისაბონის 
შემდეგ 

 
ევროკავშირი თავად 
იღებს 
გადაწყვეტილებებს და 
დებს ხელშეკრულებებს 
 
-  საბაჟო კავშირი 
-  კონკურენციის 
პოლიტიკა 
-  ევრო 
-  წყალქვეშა 
ბიორესურსები 
-  ვაჭრობა 
 
 

საერთო კომპეტენციები 
 
 

ექსკლუზიური 
კომპეტენციები 

 
 
ქვეყნები ვერ იღებენ 
გადაწყვეტილებებს იმ 
სფეროებში, სადაც 
არსებობს ევროკავშირის 
კომპეტენციები 
-  შიდა ბაზარი 
-  სოციალური პოლიტიკა 
-  სოფლის მეურნეობა 
-  ეკოლოგია 
-  მომხმარებლების 
უსაფრთხოება 
-  ტრანსპორტი 
-  ენერგეტიკა 
-  მართლმსაჯულება და 
საშინაო საქმეები 
 

 
ევროკავშირის დონეზე 
მიღებული 
გადაწყვეტილებები ხელს 
არ უშლის ქვეყნის შიდა 
გადაწყვეტილებებს 
-  კვლევები 
-  ტექნოლოგიური 
პროგრესი 
- - ჰუმანიტარული 
საკითხები და 
პროგრამები 
 



supersaxelmwifo? 

aRmasrulebeli 

wevri 
saxelmwifoebi 

(mTavari) 

 

evrokomisia 
(wesebis Semqmneli 

Zalaufleba) 
 

ministrTa sabWo 
(gavlena komisiaze) 

sakanonmdeblo 

 

ministrTa sabWo  

(mTavari) 

 

evroparlamenti 

(Tanakanonmdebeli) 

 

evrokomisia 
(kanonmdeblobis 

iniciatori) 

sasamarTlo 

 

evropis 
marTlmsajulebis 

sasamarTlo 

1) xelisuflebis danawileba 



saerTo politikuri mimarTulebebi 
n saerTo bazari 

n saerTo agraruli politika 

n saerTo sagareo da usafrTxoebis politika 

n saerTo Tavdacvis politika 

n saerTo sabiujeto politika  

n saerTo valuta 

n saerTo sazRvrebi 

supersaxelmwifo? 

2) სახელმწიფოს მსგავსი ატრიბუტები 



evropuli sabWo 

n  Semadgenloba 
n  wevri saxelmwifoebi. prezidentobisas 
orjer ikribeba.  

n  funqciebi  
n  “buxrispira Woraobidan” istoriul 
organomde 

n  miznebis dasaxva, zedamxedveloba, 
mniSvnelovani gadawyvetilebebis 
damtkiceba 

n  koordinaciis Ria meTodi (lisaboni, 
2000)  



პარტიული კუთვნილება 

სერგი კაპანაძე, 2013 

სახალხო პარტია 8 
ევროპელი 
სოციალისტები 9 
ალდე 7  
კონსერვატორები 2 
ევროპელი 
მემარცხენეები 1 
დამოუკიდებელი 1 
 



გერმანია – 21189 
საფრანგეთი - 19075 
დიდი ბრიტანეთი - 12918 
იტალია - 14517 
ესპანეთი - 9625 
პოლონეთი - 3501 
რუმინეთი - 1170 
ჰოლანდია - 4267 
ბელგია - 3342 
ჩეხეთი - 1318 
საბერძნეთი - 2183 
უნგრეთი - 922 
პორტუგალია - 21 
შვედეთი – 2679 
ავსტრია - 2505 

ბულგარეთი – 328,7 
დანია - 2248 
ფინეთი - 1707 
სლოვაკეთი - 630 
ირლანდია - 1264 
ხორვატია – /// 
ლიტვა - 259 
ლატვია - 157 
სლოვენია - 338 
კვიპროსი - 165 
ესტონეთი - 130 
ლუქსემბურგი - 277 
მალტა – 55 

ევროკავშირის ბიუჯეტში შენატანები.  
   მლნ ევრო 



ევროკავშირის ბიუჯეტი 
"#6#" '(,$.* .'89$&' მშპ: არა უმეტეს 1.23 

 
დღგ: არაუმეტეს 0.33%. 
როგორც წესი - 0.1. 
გამონაკლისი - გერმანია 
(0.15%), ავსტრია (0.225%)  
 
სხვა შემოსავლები: 
იმპორტის გადასახადები. 
25% რჩება მოსაზღვრე 
ქვეყნებს 

94.5 მლრდ - მშპ 
13.8 მლრდ - დღგ 
18.2 მლრდ - სხვა 



ვინ იგებს და ვინ აგებს ევროკავშირში ყოფნით? 
სუფთა მოგება 

ქვეყანა ერთ სულ 
მოსახლეზე 
(ევრო) 

მშპ-ს პროცენტი სულ(მლნ. ევრო) 

პოლონეთი 160.5 1.66 6119 
საბერძნეთი 267.2 1.30 3009 
უნგრეთი 265.1 2.68 2660 
პორტუგალია 196.4 1.25 2087 
ლუქსემბურგი 2364 3.05 1167 
ლიტვა 438.2 5.33 1468 
ესტონეთი 416.2 4.01 558 



ვინ იგებს და ვინ აგებს ევროკავშირში ყოფნით? 
სუფთა წაგება 

ქვეყანა ერთ სულ 
მოსახლეზე 
(მლნ. ევრო) 

მშპ-ს პროცენტი სულ (მლნ. ევრო) 

გერმანია -107.3 -0.37 -8797 
საფრანგეთი -100.4 -0.36 -6461 
იტალია -100.7 -0.41 -6046 
დიდი 
ბრიტანეთი 

-62.7 -0.24 -3865 

დანია -211 -0.53 -1163 
ფინეთი -113.8 -0.36 -606 
ჰოლანდია -90.2 -0.26 -1488 
შვედეთი -43.6 -0.13 -404 



რაში იხარჯება ბიუჯეტი 

სოფლის მეურნეობა 46.7% 

რეგიონული ფონდები - 30% 

შიდაპოლიტიკური 
მიმართულებები - 8.5% 

ადმინისტრაცია - 6.3% 
საგარეო პოლიტიკა - 4.9% 



ევროკავშირის სახელმწიფოები (მლრდ. ევროში მშპ) 



მშპ ერთ სულ მოსახლეზე 



evrokavSiris (ministrTa) sabWo  

n  funqciebi da movaleobebi 
n  sakanonmdeblo (sayrdenebis mixedviT) 

n  Semadgenloba 
n  konfiguraciebi (10 – 2002 wlis seviliis 
samitis Semdeg) 

n  organizacia 
n  prezidentoba 

n  koreperi 

n  generaluri samdivno (2500 adamiani) 

n  komitetebi (133 muxlis, ekofinis, puk, 
dasaqmebis da sxv) da samuSao jgufebi 

n  gadawyvetilebis miReba 



 ავსტრია:     იანვარი-ივნისი2006 
ფინეთი:      ივლისი-დეკემბერი2006 
გერმანია:     იანვარი-ივნისი2007 
პორტუგალია:    ივლისი-დეკემბერი2007 
სლოვენია:    იანვარი-ივნისი2008 
საფრანგეთი:    ივლისი-დეკემბერი2008 
ჩეხეთი:     იანვარი-ივნისი2009 
შვედეთი:     ივლისი-დეკემბერი2009 
ესპანეთი:     იანვარი-ივნისი2010 
ბელგია:     ივლისი-დეკემბერი2010 
უნგრეთი:     იანვარი-ივნისი2011 
პოლონეთი:    ივლისი-დეკემბერი2011 
დანია:     იანვარი-ივნისი2012 
კვიპროსი:     ივლისი-დეკემბერი2012 
ირლანდია:    იანვარი-ივნისი2013 
ლიტვა:     ივლისი-დეკემბერი2013 
საბერძნეთი:    იანვარი-ივნისი2014 
იტალია:     ივლისი-დეკემბერი2014 
ლატვია:     იანვარი-ივნისი2015 
ლქსემბურგი:    ივლისი-დეკემბერი2015 
ჰოლანდია:    იანვარი-ივნისი2016 
სლოვაკეთი:    ივლისი-დეკემბერი2016 
მალტა:     იანვარი-ივნისი2017 
დიდი ბრიტანეთი:   ივლისი-დეკემბერი2017 
ესტონეთი:    იანვარი-ივნისი2018  



პროცესი საბჭოში 

კომისია 

საბჭო 

კორეპერი I, II 

სამუშაო 
ჯგუფები 

საბჭოს 
სამდივნო 

საელჩოები 

50 % 
თანხმდება 

95 % თანხმდება “ბ” პუნქტები 



ministrTa sabWo 

n  gadawyvetilebis miRebis wesi  
n  xmaTa umravlesoba (proceduruli) 

n  konsensusi (meore da mesame sayrdeni) 

 

n  kvalificirebuli umravlesoba  
n wevri saxelmwifoebis 50%-ze meti (15, ან 
18) 

n xmebis 75 % (260 352-დან) 
n mosaxleobis 62 % (მბლოკავი უმცირესობა 
მინ. 4 ქვეყანა) 



ministrTa sabWo  

n  xmebis ganawileba 
germania, safrangeTi, italia,  
didi britaneTi ----------------------------------------------------- 29  
poloneTi, espaneTi ----------------------------------------------- 27 
rumineTi ----------------------------------------------------------------- 14 
niderlandebi --------------------------------------------------------- 13 
belgia, CexeTi, saberZneTi,  
 ungreTi, portugalia ---------------------------------------- 12 

avstria, SvedeTi, bulgareTi ------------------------------- 10 
dania, irlandia, litva, slovakeTi,  
xorvatia, fineTi ---------------------------------------------------- 7  
kviprosi, estoneTi, latvia, 
 estoneTi da slovenia ---------------------------------------- 4 

malta ----------------------------------------------------------------------- 3 
sul -------------------------------------------------------------------------- 352 



evrokomisia  

n  Semadgenloba 
n  25 komisari; sxvadasxva portfelebi 

n  komisiis prezidenti 

n  organizacia 
n  generaluri direqtoratebi 

n  ierarqia (kabinetebi, DG, direqtoratebi, 
koordinacia) 

n  gadawyvetilebis miReba 

n  funqciebi 
n  kanonmdeblobis iniciativa 

n  komitetebi (eqspertTa da sakonsultacio) da 
komitologia (mrCevelTa, menejmentis da 
regulatoruli) 







ევროპარლამენტი 

სტრასბურგი 
- 4 დღე თვეში 
- კომიტეტები 

 

 
ბრიუსელი 

-  დამატებითი სესიები 
-  პერსონალი 

ლუქსემბურგი 
-  კომიტეტები 
-  პერსონალი 



evroparlamenti 

n  Semadgenloba 
n  751 wevri. proporciuli.  

n  funqciebi 
n  kanonmdeblobis iniciatori (192 muxli) 

n  sabiujeto (axali xazis gaxsna) 

n  kanonmdebeli (konsultacia, kooperacia, 
Tanagadawyveta, Tanxmoba) 

n  kontroli komisiasa da sabWoze (komisiis 
damtkiceba, Motion of Censure, gegmebi, 
komitetebi, kiTxvebi) 



ევროპარლამენტი 
-  საკანონმდებლო ორგანო 
-  არჩევნები 5 წელიწადში ერთხელ 
-  450 მილიონი ამომრჩეველი 
-  751 წევრი 
1952 – 1957   -  78 წ. 
1958 – 1972   -  142 წ. 
1973 – 1979   -  198 წ. 
1979 – 1981   -  410 წ.   
1981 – 1985   -  434 წ. 
1986 – 1994   -  519 წ. 
1994 – 1995   -  567 წ. 
1995 – 2004   -  626 წ. 
2004 – 2007    -  732 წ.   
с 2014                         -  751 წ. 



პარტიები 
ევროპარლამენტში 

 სახალხო (216) 
 სოციალისტები(190) 
 კონსევატორები (73) 
 ალდე (70) 
ერთიანი მემარცხნეები და  
ნორდიკული მწვანეები (52) 
მწვანეები - ევროპელი  
თავისუფლები(50) 
თავისუფლების ევროპა(45) 
ერების და თავისუფლების 
ევროპა (38) 
 უპარტიოები(15) 



გერმანია– 96 (1/832 ათ) 
საფრანგეთი - 74 
დიდი ბრიტანეთი - 73 
იტალია - 73 
ესპანეთი - 54 
პოლონეთი - 51 
რუმინეთი - 32 
ჰოლანდია - 26 
ბელგია - 21 
ჩეხეთი - 21 
საბერძნეთი - 21 
უნგრეთი - 21 
პორტუგალია - 21 
შვედეთი – 20 
ავსტრია - 18 

ბულგარეთი - 17 
დანია - 13 
ფინეთი - 13 
სლოვაკეთი - 13 
ირლანდია - 11 
ხორვატია – 11 
ლიტვა - 11 
ლატვია - 8 
სლოვენია - 8 
კვიპროსი - 6 
ესტონეთი - 6 
ლუქსემბურგი - 6 
მალტა – 6 (1/79 
ათ) 

parlamentarebi 



გადაწყვეტილების მიღება ევროკომისიაში 

კომისრების კოლეგია 

კაბინეტის შეფების შეხვედრა 

გენ. 
დირექტორატი 

კაბინეტი კაბინეტი 

კომისარი კომისარი 

გენ. 
დირექტორატი 

უწყებათაშორისი შეხვ. 

გენ. სამდივნო 

დირექტორატები 

სამმართველო 

დირექტორატები 

სამმართველო 
სამუშაო 

შეხვედრები 

ექსპერტთა კომიტ. 

საკონსულტაციო 
კომიტ. 

ექსპერტთა კომიტ. 

საკონსულტაციო 
კომიტ. 




