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Gruzja: Wyzwania i niepewność w roku 2020 
Gruzja przygotowuje się do wyborów parlamentarnych w październiku 2020 r. Partia Gruzińskie Marzenie, która 
rządzi od 2012 r., dąży do wdrożenia reform, o które zaapelowano w układzie o stowarzyszeniu z UE. Rząd nie 
wypełnił jednak swojej obietnicy dotyczącej reformy ordynacji wyborczej i stoi w obliczu nasilającej się opozycji. 
Oczekuje się, że wysoki przedstawiciel złoży oświadczenie w sprawie Gruzji podczas pierwszej marcowej sesji 
plenarnej.  

Kontekst: Droga Gruzji ku reformom 
Gruzja jest kluczowym partnerem strategicznym UE na Zakaukaziu. Kraj ten jest członkiem Partnerstwa 
Wschodniego i w 2014 r. podpisał układ o stowarzyszeniu z UE, obejmujący pogłębioną i kompleksową 
strefę wolnego handlu, w ramach której przewidziano również perspektywę liberalizacji reżimu wizowego 
(doszło do niej w 2017 r.) w zamian za kluczowe reformy gospodarcze i polityczne. Gruzja zobowiązała się 
na przykład do stopniowego odchodzenia od intensywnej deregulacji gospodarczej oraz do poprawy 
niezależności i przejrzystości sądownictwa. W tej ostatniej kwestii UE pomogła w ustanowieniu rządowej 
komórki ds. pomocy prawnej i przeszkoliła tysiące urzędników publicznych. Jak dotąd Gruzja poczyniła 
pewne postępy w realizacji tych reform, chociaż Komisja Europejska w swojej ocenie z 2019 r. stwierdziła, 
że w wielu dziedzinach nadal konieczne są większe postępy w wielu dziedzinach, np. jeżeli chodzi o bardziej 
przejrzysty system mianowania sędziów. Ponadto polaryzacja polityczna jest wyzwaniem dla tych 
postępów. 

Ostatnie wydarzenia polityczne 
W ciągu ostatnich sześciu miesięcy zaobserwowano narastający sprzeciw wobec rządzącej prozachodniej 
partii Gruzińskie Marzenie i jej przywódcy miliardera Bidzina Iwaniszwilego, przy czym w tle pojawiają się 
coraz większe obawy dotyczące regresu demokracji i spadku zaufania do rządu. W czerwcu 2019 r. 
wybuchły masowe protesty, które zostały brutalnie rozproszone przez władze. W listopadzie parlament 
wycofał się z planów reformy ordynacji wyborczej, które ogłoszono, by uspokoić protesty. Wywołało to 
drugą falę demonstracji wymierzonych przeciwko B. Iwaniszwilemu, którego podejrzewa się o 
pokrzyżowanie planów reformy. Obecny system wyborczy, który łączy w sobie system większości względnej 
z okręgami jednomandatowymi i reprezentację proporcjonalną, jest powszechnie postrzegany jako system 
korzystny dla partii rządzącej. Partia Gruzińskie Marzenie posiada obecnie większość kwalifikowaną w 
parlamencie i pozostaje największą partią, choć poparcie dla niej zaczęło malećw ostatnich miesiącach. Od 
wybuchu protestów postawa B. Iwaniszwilego w dużej mierze wskazuje na chęć podbicia stawki. 
Orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z czerwca 2019 r. umożliwiło jednemu z jego bliskich 
współpracowników ponowne nabycie największego kanału telewizji opozycyjnej w Gruzji. Kiedy w 
następnym miesiącu bankier i milioner Mamuka Khazaradze ogłosił zamiar zaangażowania się w politykę w 
opozycji do partii Gruzińskie Marzenie, bardzo szybko oskarżono go o pranie pieniędzy. Ponadto Giorgi 
Gakharia, który był ministrem spraw wewnętrznych podczas czerwcowych protestów i do którego 
apelowano o złożenie rezygnacji, we wrześniu został powołany na stanowisko premiera. Rząd ryzykuje, że 
w tym roku dojdzie do dalszych protestów, zwłaszcza że prezydent Zurabiszwili potwierdził, iż rosyjski 
minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow weźmie udział w szczycie Rady Europy w Tbilisi w maju br. 

Parlament Europejski a Gruzja 
Parlament Europejski zachęca do wdrożenia układu o stowarzyszeniu za pośrednictwem Komisji 
Parlamentarnej Stowarzyszenia UE-Gruzja. Zespół ds. Wspierania Demokracji i Koordynacji Wyborów (DEG) 
również wymienia Gruzję jako państwo priorytetowe i proponuje działania wspierające w 2020 r., w tym 
misję informacyjną oraz rozpoczęcie procesu dialogu między rządem a opozycją. Parlament wielokrotnie 
zwracał również uwagę na potrzebę dalszych reform w sądownictwie, a także na nielegalną okupację oraz 
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uznanie Abchazji i Osetii Południowej. Oczekuje się, że najnowsze roczne sprawozdanie z realizacji układu 
o stowarzyszeniu zostanie ukończone pod koniec bieżącego roku.  
 

Oświadczenie wysokiego przedstawiciela / wiceprzewodniczącego Komisji: 2020/2522(RSP). 
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