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Wdrażanie układu o stowarzyszeniu 
między UE a Gruzją 

Cztery lata po podpisaniu układu o stowarzyszeniu między UE a Gruzją w 2014 r. („układ o stowarzyszeniu“) i dwa 
lata po jego wejściu w życie Parlament Europejski przeprowadza ocenę stopnia wdrożenia układu oraz 
pogłębionej i kompleksowej umowy o wolnym handlu (DCFTA). Komisja Spraw Zagranicznych (AFET) 
Parlamentu wydała pozytywną ocenę, ale zachęciła też Gruzję do usunięcia szeregu niedociągnięć w obszarach 
takich jak normy pracy, ochrona środowiska oraz dyskryminacja grup szczególnie wrażliwych i kobiet. Parlament 
przeprowadzi debatę na ten temat na pierwszej sesji plenarnej w listopadzie. 

Kontekst 
Gruzja podpisała układ o stowarzyszeniu z UE w 2014 r. Obejmował on DCFTA, która weszła w życie w 2016 
r., oraz wprowadzenie systemu bezwizowego dla obywateli Gruzji z dniem 28 marca 2017 r. Działania te 
świadczą o zaangażowaniu Gruzji w reformy i bliższą współpracę z UE, która jest jej największym partnerem 
gospodarczym i kluczowym partnerem międzynarodowym. Aby ocenić wdrażanie układu o 
stowarzyszeniu, komisja AFET zleciła przeprowadzenie trzech ekspertyz: w sprawie reformy systemu 
wyborczego, stopnia wdrożenia układu o stowarzyszeniu oraz ram instytucjonalnych wdrażania. EPRS 
opublikowało również ocenę wdrażania układów o stowarzyszeniu z Gruzją, Mołdawią i Ukrainą.  

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych 
Sprawozdanie komisji AFET przedstawia pozytywny obraz wdrażania układu o stowarzyszeniu z Gruzją. 
Pozytywnie oceniono w nim reformy jako zgodne z układem o stowarzyszeniu, wyrażono uznanie dla 
ponadpartyjnego porozumienia w sprawie europejskiego programu działań i ponowiono apel Parlamentu 
Europejskiego o opracowanie polityki „Partnerstwa Wschodniego+” (PW+) w celu odblokowania 
dodatkowych perspektyw. Jeśli chodzi o ramy instytucjonalne układu o stowarzyszeniu, w sprawozdaniu 
wezwano do większego zaangażowania premiera i ministra spraw zagranicznych w zapewnienie 
politycznego nadzoru na wysokim szczeblu. Pozytywnie odniesiono się też do przyjęcia trzyletniego planu 
wdrażania, utworzenia Zgromadzenia Międzyparlamentarnego Gruzji, Mołdawii i Ukrainy oraz otwarcia 
Szkoły Partnerstwa Wschodniego w Tbilisi. W dziedzinie dialogu politycznego w sprawozdaniu ponownie 
przypomniano, że reformy konstytucyjne w Gruzji są zgodne z ogólnie pozytywną oceną Komisji Weneckiej, 
wezwano władze do realizacji programu reform mającego na celu polityczną neutralność instytucji 
państwowych i ich pracowników oraz z zadowoleniem przyjęto skuteczne wdrożenie systemu 
bezwizowego dla obywateli Gruzji. W sprawozdaniu poparto realizowanie przez Gruzję polityki 
pokojowego rozwiązywania sporów, odnotowując z ubolewaniem, że niektóre części kraju są od 10 lat 
nielegalnie okupowane przez Federację Rosyjską. Wezwano też władze gruzińskie do podjęcia dalszych 
wysiłków, aby korzyści płynące z układu o stowarzyszeniu i DCFTA były również udziałem ludności 
okupowanych terytoriów. Jeśli chodzi o praworządność, dobre rządy i wolność mediów, w sprawozdaniu 
wyrażono uznanie dla wysiłków Gruzji w walce z korupcją, zwłaszcza na niskim i średnim szczeblu, i 
przyznano, że korupcja na wysokim szczeblu nadal stanowi poważny problem. Komisja AFET jest głęboko 
zaniepokojona naciskami wywieranymi przez Turcję na Turków mieszkających w Gruzji i na tureckie 
instytucje edukacyjne ze względu na ich rzekomą przynależność do ruchu Gülena. W sprawozdaniu 
odnotowano trwające reformy sądownictwa, ale odniesiono się do zaleceń Komisji Weneckiej w tej 
dziedzinie. W kwestii poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności w sprawozdaniu wezwano 
Gruzję do większego zaangażowania na rzecz ochrony wolności grup szczególnie wrażliwych, takich jak 
osoby LGTBQI i Romowie, oraz zalecono zwiększenie ochrony praw dziecka, w tym zapobieganie przemocy. 
Ponadto w sprawozdaniu z zadowoleniem przyjęto postępy w zbliżeniu między Gruzją i UE w dziedzinach 
związanych z handlem oraz członkostwo Gruzji we Wspólnocie Energetycznej. 
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Sprawozdanie: 2017/2282(INI); Komisja przedmiotowo właściwa: AFET; Sprawozdawca: Andrejs Mamikins (S&D; 
Łotwa). 
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