
Dear Reader!

The ICMPD ENIGMMA project team is 
pleased to introduce its fourth Migration 
Newsletter. Our Migration Newsletter 
series aims to provide our readers with 

updated information on migration management in Georgia 
and recent developments in EU-Georgia cooperation in the 
migration field. The newsletter also gives a general overview of 
the implemented and planned activities of ENIGMMA and other 
ICMPD projects in the region.

Please send us your feedback and comments, including 
suggestions for improvements, to the email addresses indicated 
at the end of this newsletter.

The ENIGMMA project team thanks you for your interest. We 
hope you will enjoy this issue.

ICMPD ENIGMMA project team
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Interview with the State Minister for European and 
Euro-Atlantic Integration, Mr David Bakradze

ENIGMMA: Georgia has recently signed an association 
agreement with the European Union that is considered to 
be a significant step forward in EU-Georgia cooperation. 
How would you assess the progress of Georgia’s European 
integration?

Mr David Bakradze: In recent years, Georgia has made 
significant steps towards further deepening cooperation with 
the European Union (EU). As you are aware, the EU-Georgia 
Association Agreement, including the Deep and Comprehensive 
Free Trade Area (DCFTA) component, was signed on 27 June 
2014 in Brussels. The Parliament of Georgia has already 

ratified the Agreement. 
The ratification process is 
ongoing in the EU Member 
States, and we hope that 
this process will be finalised 
soon. It should be noted 
that a significant number of 
the Agreement’s provisions, 
including the DCFTA, entered 
into force on 1 September 
2014. On 3 September, 
the government of Georgia 
approved and successfully 

fulfilled the 2014 National Action Plan for the Implementation 
of the Association Agreement. The Action Plan replaced the 
European Neighbourhood Policy Action Plan. At this stage, we 
have developed the Association Agreement implementation 
Action Plan for 2015, which is a much more comprehensive 
document encompassing the implementation of the DCFTA as 
well. It should be stressed that for the purpose of monitoring 
the implementation process of the Agreement, the Association 
Council, the Association Committee and thematic sub-
committees, as well as the Parliament Association Committee, 
are being established. We are making sure that the Civil Society 
Platform is also involved in the development, as well as in the 
monitoring of the Agreement implementation process. We are 
also successfully implementing reforms in the framework of 
the Visa Liberalisation Action Plan (VLAP). The first legislative 
phase has already been finalised and we have already started 
the second concerning the implementation phase of the VLAP. 

EU-Georgia Relations

Visit of the EU Commissioner for European Neighbourhood 
Policy and Enlargement Negotiations to Tbilisi

On 15–16 January 2015, the EU Commissioner for European 
Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations, Mr 
Johannes Hahn, visited Georgia for the signing of the financing 
agreement for a new programme to help Georgia implement 
the Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA) 
and promote private sector development. The new three-
year programme launched by the agreement is worth €44.5 
million and will focus on: (1) further strengthening the policy 
framework for trade and development of small and medium 
enterprises (SMEs); (2) improving the functioning of the 
institutions regulating and supporting trade and the private 
sector; (3) assisting economic actors and SMEs while adjusting 
to the new regulatory environment according to the DCFTA; (4) 
support the economic integration of returned migrants, women 
in business and young entrepreneurs. During his visit, Mr 
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Johannes Hahn met with the President of Georgia, Mr Giorgi 
Margvelashvili; the Prime Minister, Mr. Irakli Garibashvili; 
members of the government; the Chairman of the Parliament, 
Mr. David Usupashvili; and representatives of the opposition 
and civil society. Commissioner Hahn also delivered a keynote 
speech at Ilia State University of Tbilisi.

 Source: http://ec.europa.eu/enlargement/news_corner/
news/2015/01/20150115_en.htm

European Commission’s 2nd VLAP implementation 
progress report

On 29 October 2014, the European Commission adopted its 
second progress report on Georgia’s implementation of the 
Visa Liberalisation Action Plan (VLAP).

The report concluded that Georgia meets the requirements of 
the first phase of the visa dialogue and launched the second 
VLAP phase during which the Commission will regularly check 
if Georgia meets the set benchmarks. The Commissioner for 
Home Affairs, Cecilia Malmström, underlined that the conclusion 
of the VLAP first phase ‘is a significant achievement, an 
important step in the process that will bring Georgia closer to 
its goal of a visa-free regime with the EU’.

The report also recognises ICMPD’s important role in assisting 
Georgia’s migration authorities in the VLAP implementation. 
Specifically, the ENIGMMA project has provided support in further 
developing the institutional and legal framework on migration in 
Georgia by providing expertise in such areas as labour migration, 
visa policy, diaspora policy, protection of migrants’ human rights 
and personal data protection. Moreover, a significant number 
of ENIGMMA activities are directed towards carrying out 
information campaigns on EU-Georgia cooperation in the area 
of migration. In particular, the report mentions ICMPD’s role 
in assisting Georgia’s State Commission on Migration Issues 
in ‘draw[ing] up a strategy for the next programming period 
2016–20’, which will be crucial for successfully meeting the 
benchmarks of the second phase of the VLAP.

Source: European Commission and ICMPD
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1206_

en.htm?locale=en

The European Union allocates 46 Million EUR to Georgia

The European Commission allocated 46 million euro to Georgia 
as macro-financial assistance. Pierre Moscovici, the European 
Commissioner for Economic and Financial Affairs, Taxation 
and Customs, signed a memorandum of understanding for a 
€46 million Macro-Financial Assistance (MFA) programme for 
Georgia. The assistance will be distributed evenly as grants 
and loans and will be disbursed in two equal tranches in 
2015.

Source: European Commission
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2602_en.htm

The EU Parliament has ratified the association agreement 
with Georgia

On 18 December 2014, the European Parliament ratified the 
EU-Georgia Association Agreement. The EU signed association 
agreements with Moldova, Georgia and Ukraine on 27 June 
2014. The Georgian Parliament ratified the agreement on 18 
July 2014. So far, eleven EU Member States have ratified 
the Agreement: Romania, Bulgaria, Lithuania, Latvia, Malta, 
Slovakia, Estonia, Hungary, Sweden, Croatia and Denmark.

Source: Parliament of Georgia
http://www.parliament.ge/en/media/axali-ambebi/the-

european-parliament-ratified-the-eu-georgia-association-
agreement.page

News on Migration Regulation in Georgia 

Amendments to the new Law on Aliens

The Law of Georgia on Legal Status of Aliens and Stateless 
Persons was amended in November 2014. According to the 
amendments, aliens already staying in Georgia will enjoy 
preferential terms for obtaining a residence permit and 
immigration visa during the transitional period. At the same 
time, the amendments introduce the legal grounds for long-
term residence for persons having the status of compatriot and 
simplified procedures for transiting the territory of Georgia for 
transporters of international cargo. 

Furthermore, in February 2014 the Ministry of Foreign Affairs 
of Georgia launched an e-visa portal allowing tourists and 
business visitors to receive a short-term visa via simplified 
procedure that will not require an appointment or submission 
of original documents at the embassy. The new simplified 
procedures consist of three steps: applying, making an online 
payment and printing out the e-visa. An e-visa can be easily 
obtained anywhere with an internet connection, and it grants 
the same right to enter the Georgian territory as a passport 
sticker-visa. However, depending on the person’s nationality, 
there might be different requirements. Therefore, visitors will 
be informed of these requirements after they select the country 
of the travel document and travel dates. All e-visa holders must 
be able to present all the required documents at the Georgian 
state border upon arrival.  

Source: https://www.evisa.gov.ge/GeoVisa/Home/AboutVisa  
and the legislative herald of Georgia

https://matsne.gov.ge/en/document/view/2583688 

Interview with a Moldovan expert, Mr Radu Cucos

Radu Cucos, a counsellor at the Embassy of the Republic 
of Moldova in the Kingdom of the Netherlands, was actively 
involved in the implementation of the Moldova–European Union 
Visa Liberalisation Action Plan. He also provides support and 
advice to Georgian authorities regarding the implementation 
of the VLAP within the ENIGMMA project. In his interview 
with Georgian Student Journal ‘Liberta’ he shared Moldavia’s 
experience in implementing the VLAP.  
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Q: What steps did the Republic of Moldova take from the 
VLAP to the visa-free regime? 

Mr Radu Cucos: As you know, the Moldova–European Union 
Visa Liberalisation Action Plan was structured in two phases 
and four blocks. The first phase was the legislative one and the 
second phase was the implementation one. Before obtaining 
the visa-free regime with the EU, Moldova had to meet all the 
benchmarks set in both phases of the VLAP.

During the first phase of the EU-Moldova VLAP, the Moldovan 
authorities had to adjust the national legislation to EU standards, 
especially in the areas of travel documents, migration and 
border management, public order and security, human rights 
and external relations. Some of the most important legislation 
adopted was the Law on state border, the Border Police Law, 
the Law on integration of foreigners, the Strategy on the Justice 
Sector Reform, the Law for prevention and fighting organised 
crime, the National Human Rights Action Plan and the Action 
Plan on Roma Support for 2011–2015, and the Law on ensuring 
equality. Some might say that the first phase of the VLAP is not 
as complex as the second one; nevertheless, it is important 
to underline that the legislative process can sometimes have 
bottlenecks when there is a division of opinions between 
the legislative and executive branches or when civil society 
has another view on certain issues. Differences in opinion 
are especially likely to happen when debating sensitive 
legislation such as demilitarisation of law enforcement or anti-
discrimination. Although the implementation of first phase of 
the VLAP in Moldova’s case was done in a prompt manner, 
it took a lot of communication and coordination between the 
stakeholders to overcome institutional discrepancies. 

During the second phase of the VLAP, which is also called the 
implementation phase, the Republic of Moldova had to ensure 
that the legal provisions adopted during the first phase were 
efficiently implemented from the practical point of view. From my 
experience with the Moldova-EU VLAP, I can mention that there 
were two important elements to address during the second phase. 
The first one was related to establishing very good cooperation 
between state institutions. If previously each institution tried 
to manage things on its own, after the VLAP implementation 
institutions had to work with each other, exchange information 
and cooperate on a daily basis. The second important element 
was to ensure the sustainability of reforms, meaning that 
the reforms should work properly over time. Moldovan state 
institutions managed to address all aspects of the second phase 
and thus obtain the visa-free regime with the EU.

Q: The European Commission proposed on 27 November 
2013 that visa-free travel to the Schengen area for Moldovan 
citizens be allowed. Almost one year has passed since 
then... What are the main benefits from visa-free travel for 
the Republic of Moldova and its people?

Mr Radu Cucos:  Although the Commission’s proposal was 
made on 27 November 2013, Moldovan citizens who are holders 
of biometric passports were able to travel without a visa to the 
EU only as of 28 April 2014. The benefits can be classified as 
follows: increasing people-to-people contacts, removing barriers 

for the business community and transferring knowledge.

In the case of Moldova, people-to-people contacts increased 
exponentially. According to the data of the Moldovan border 
authorities, during the first 6 months of the visa-free regime, 
more than 297,000 Moldovans travelled to the EU without a visa. 
And these were only nationals who travelled from Moldova. If we 
count Moldovans residing in Russia, Ukraine, the USA, Canada 
and other countries who travelled to the EU without a visa in 
this period, the total number could be more than 300,000. 

For the business community, mobility and flexibility are highly 
important factors. Since most Moldovan exports are channelled 
to the EU and each year the percentage is increasing, there was 
a strong need for Moldovan businessman to be able to travel to 
the EU without visas. Also, the entry into force of the Moldova–
EU Deep and Comprehensive Trade Area will intensify business 
ties between Moldova and the EU. Therefore, the visa-free 
regime will make life much easier for our business community.

The transfer of knowledge is a highly important subject, as 
Moldovan citizens traveling abroad and experiencing all the 
good things the EU can offer should use this acquired knowledge 
in Moldova. In the Netherlands, where I currently carry out my 
diplomatic assignment, one could learn a lot about alternative 
ways of urban transportation, such as bikes. In Estonia, for 
example, one can learn a lot about the delivery of public services 
using innovative ICT tools. There are many good examples 
from which we can learn and the visa-free regime allows the 
transfer of knowledge to take place faster.

Q: What advice would you give the Georgian government 
and Georgian people to successfully completely the VLAP 
and achieve visa-free travel?

Mr Radu Cucos: European institutions and people in general 
are strict but fair. It is true that the VLAP is a complex and very 
demanding process. Nevertheless, if Georgia meets all the VLAP 
benchmarks, the EU will abolish the visa regime for Georgians. 
Thus, the only advice I can give to my Georgian colleagues is 
to work hard in meeting the VLAP benchmarks. They will then 
be rewarded accordingly. From our side, the relevant Moldovan 
authorities are ready to share their experience with the VLAP 
and provide any necessary advice.

ENIGMMA: How will the EU–Georgia Association Agenda 
facilitate and support the implementation of the EU-Georgia 
Association Agreement? 

Mr David Bakradze: The structure of the Association Agenda 
is based on the Agreement. The document is focused on more 
specific areas of cooperation and defines the basic political, 
economic and trade priorities for 2014–2016 with the support 
of the EU. The Association Agenda aims to promote the 
implementation of the Agreement, which envisages political 

Interview with the State Minister for European and 
Euro-Atlantic Integration, Mr David Bakradze

continuation from page 1
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association and gradual economic integration with the EU.

ENIGMMA: What are the main priorities of cooperation in 
the field of migration which are underlined in the Agreement 
and Agenda?

Mr David Bakradze: The Association Agenda includes 
migration-related legislation for approximation with the EU 
acquis in the areas of migration and asylum policy; effective 
border management; the fight against organised crime, human 
trafficking, money laundering and terrorism financing; and the 
tackling of illicit drugs. In addition, Georgia, together with the 
EU Member States, continuously conducts active information 
campaigns in order to raise Georgians’ awareness of migration 
issues.

ENIGMMA: What is to be expected next from this significant 
step in the development of EU-Georgia relations?

Mr David Bakradze:  It should be noted that effective 
implementation of the Agreement will have a major positive 
impact on the strengthening of Georgia`s European identity, 
on the irreversibility of the European integration process and 
on the political support from our European partners, including 
the support for Georgia`s sovereignty and territorial integrity. 
The DCFTA with the EU will significantly enhance economic 
relations, attract foreign investments, stimulate economic growth 
and support Georgia`s integration in the European economic 
area in general. Moreover, the Agreement envisages further 
deepening the political dialogue with the EU. Furthermore, 
benefits of the Agreement will largely depend on the country’s 
(and region’s) political and economic stability and security. 
The EU plays a crucial role in ensuring Georgia`s security and 
territorial integrity. Hopefully, the involvement of the EU in the 
settlement of the Russia-Georgia conflict will be reinforced 
through strengthening the mandate of the EU Monitoring 
Mission. It is especially important against the background of the 
recently signed agreement between the Russian Federation and 
Abkhazia, the breakaway region of Georgia, that establishes 
an alliance and strategic partnership between the two parties. 

At the same time, Georgia is a partner of the EU in the Common 
and Security and Defence Policy, actively contributing to 
international security, including through participation in the 
EU`s peacekeeping mission in the Central African Republic.

At this stage, we are actively preparing for the Eastern 
Partnership Summit to be held in Riga in May 2015. We hope 
that it will be an historic summit, where we will receive a clear 
message on Georgia`s European perspective as well as a 
positive assessment of the implementation of reforms envisaged 
by the Visa Liberalisation Action Plan.

Main ICMPD Activities in Georgia and the Region 

New border management project in Azerbaijan and Georgia

ICMPD, in partnership with UNDP, launched a new project 
to improve the operational capacities of the border agencies 
of Azerbaijan and Georgia by organising and carrying out 

coordinated operations at the green border, leading to an 
eventual positive impact on overall security in the region and 
in the whole European Neighbourhood. More specifically, the 
project seeks to: 

support the institutional development and capacity building 
of the Georgian Border Police and State Border Service 
of Azerbaijan, including building capacity to conduct 
coordinated and joint actions and exchange information 
as appropriate
improve the operational capacities of the Georgian Border 
Police and State Border Service of Azerbaijan through the 
provision of better infrastructure and modern technology.

The project will run from November 2014 until September 
2017.

ERGEM

The final ERGEM conference

The final ERGEM project activity, 
the Diaspora Conference, took 
place on the last day of the 
project, 16 December 2014 in 
Tbilisi, Georgia. The Conference 
gathered representatives of 
all project partners from the 

government, diaspora representatives and returnees, a 
prominent diaspora expert, as well as representatives of NGOs, 
civil society, the EU Delegation to Georgia and international 
organisations.

The Conference agenda was mainly oriented to briefly present 
the project results by the two implementing project partners 
and the main project partner state institutions and to further 
discuss cooperation between the diaspora and state institutions. 
In addition, the representatives of the Georgian diaspora 
organisations had the opportunity to present their activities. A 
keynote speech was given by a prominent diaspora engagement 
expert as food for thought. Finally, the ERGEM project guide 
on organising a mobile counselling programme for migrant and 
diaspora communities was presented and distributed to the 
conference attendees.

The ERGEM project team would like to use this opportunity 
to thank all partners and contact points for their excellent 
cooperation and hard work in implementing the project. It was 
an invaluable experience and a great pleasure to be part of 
this important and highly appreciated project. The ERGEM 
project team wishes all partners success with their future 
endeavours.

ENIGMMA Project Activities in Focus

Coordination meeting on the development of the ‘Migration 
Textbook’

On 23 January 2015, a coordination meeting on developing the 
Migration Textbook was held at the Public Service Hall in Tbilisi. 
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Authors of the different chapters of the Migration Textbook were 
invited to present the outlines of their corresponding sections 
and exchange information about the content of their chapters. 
The meeting was opened by George Jashi, a representative 
from SCMI, and Violeta Wagner, the ENIGMMA project manager, 
who underlined the importance of the Migration Textbook and 
closer cooperation between the authors. After presenting the 
outlines of each chapter, strategies for better cooperation 
were devised and further practical points were discussed. The 
authors agreed that the meeting was highly beneficial for the 
development of the Migration Textbook.

Moldovan experts’ visit to Georgia

On 22–23 January 2015, two experts from the Moldovan Ministry 
of Foreign Affairs paid a visit to the Georgian Ministry of Foreign 
Affairs where they conducted a two-day workshop to support the 
Georgian state institutions in the implementation of the 2nd phase 
of the VLAP. The topics discussed during the session included 
asylum and statelessness, irregular migration, corruption, drugs 
and money laundering, THB and organised crime, as well as 
other topics such as implementation of the Human Rights 
Strategy and the Law on Personal Data Protection.

In addition to recommendations and general feedback on all 
aspects mentioned above, the Moldovan experts visited the 
Organised Crime Unit at the Ministry of Internal Affairs of Georgia 
where they conducted a simulation assessment with the Unit. 
The achievements and goals of the Unit were emphasised 
during the presentations.

The Moldovan experts’ visit to Georgian state institutions was 
vitally important at this stage in the preparations for the EU 
assessment mission in the framework of the visa dialogue. Their 
suggestions and feedback proved to be immensely valuable 
for the Georgian representatives of the VLAP coordination task 
force.

Meeting with the Diaspora Office

A brainstorming session with 
the Office of the State Minister 
of Georgia for Diaspora Issues 
took place on 22 January 2015. 
The meeting focused on how to 
engage Georgia’s high-profile 
diaspora. Possible areas of 

engagement were presented by the project team and discussed 
and analysed with representatives of the Office of the State 
Minister of Georgia for Diaspora Issues. A follow-up meeting 
with a concrete programme proposal will be held in February 
2015. Both the representatives of the Office of the State 
Minister of Georgia for Diaspora Issues and the ENIGMMA 
team underlined their valuable cooperation and the necessity 
to engage Georgia’s diaspora.

Revision of the draft Labour Migration Law

The ENIGMMA project provided expertise to the Ministry of 
Labour, Health and Social Affairs of Georgia on drafting the 

Labour Migration Law. Under the aegis of the ENIGMMA project, 
EU Member State experts with considerable experience in the 
area of labour migration reviewed the draft Law and provided 
their feedback and recommendations. Further support from the 
ENIGMMA project, such as organising meetings of the labour 
migration working group, capacity building and on the spot 
assistance to the MoLHSA, is envisioned.

Workshop on removal procedures and human rights

On 18–19 December 2014, a 
workshop on removal procedures 
and human rights was held at 
the hotel ZP Palace in Tbilisi. 
The workshop was organised 
by ICMPD under the EU-funded 
ENIGMMA project. The workshop 
gathered representatives of the MIA Migration Department and 
PSDA Citizenship and Migration Department, as well as Dutch 
experts representing the Repatriation and Departure Service 
(Ministry of Security and Justice) and Lithuanian experts from 
the Lithuanian Red Cross Society.

The aim of the workshop was to discuss and exchange practical 
experience with regard to removal procedures and protection of 
human rights during return. The training was highly interactive, as 
participants were encouraged to engage in discussion and debate, 
which guaranteed a better exchange of information/experience. 
As removal procedures have not yet started in Georgia, the 
sharing of the rich experience of EU Member States Lithuania 
and the Netherlands was highly beneficial for the Georgian 
colleagues. It provided them an opportunity to discuss not only 
theoretical issues and law, but also real cases and challenges 
faced daily by foreign partners working in this field.

Migration lecture at the PSDA

The ENIGMMA project organised a lecture for SCMI members 
titled ‘The Interrelationship of Research and Policy in Migration/
Integration’ given by Professor Jan Rath from the University of 
Amsterdam. The lecture took place on 18 December 2014 at 
the PSDA.

Professor Rath’s lecture dealt with the issue of many nations 
becoming countries of immigration. Further, the lecture focused 
on the development of immigration and integration policies 
which often coincides with a rise in academic research on 
these phenomena, which comes with a call for (what is often 
labelled as) evidence-based policies. The ‘research-policy 
nexus’, however, is never simple or straightforward. The lecture 
discussed the intricacies of the research-policy nexus, and 
explored the opportunities and constraints of developing and 
implementing evidence-based policies.

Migration lectures at TSU

On 18 and 19 December 2014, the ENIGMMA project organised 
the Migration Lecture Series at Tbilisi State University. The 
lectures were given by Professor Jan Rath from the University 
of Amsterdam, Department of Sociology. The lectures were 



Migration Newsletter No. 4, February 2015
P a g e  6

Funded by the European Union

The views expressed in this publication do not necessarily reflect the views of the European Union

divided into two parts:

international migration 
immigrant integration. 

The international migration lecture 
offered a general introduction 
to international migration and 
presented theoretical and 
empirical perspectives on a 
range of important topics. 
The lecture first discussed the 

concepts of the migrant and of international migration. It then 
provided statistical evidence of international migratory flows and 
problematized a number of common notions about migration. 
Thereafter, it presented an overview of different types of 
migration, and touched upon their size, root causes, direction 
and nature. Finally, the lecture provided a brief description of 
several theories of international migration.

The immigrant integration lecture focused on how migratory 
movements in combination with new technologies and increased 
wealth have changed the face of the nation. This lecture offered 
an introduction to immigrant integration studies from a historical, 
empirical and theoretical perspective. Beyond showcasing and 
discussing a number of important theoretical perspectives on 
immigrant integration, the lecture also explored integration in 
different fields, policy issues and normative dimensions. 

VLAP conference

The conference on the 
implementation of the EU-
Georgia Visa Liberalisation 
Action Plan by the Ministry of 
Internal Affairs of Georgia, co-
organised by ICMPD within the 
framework of the EU-funded 
ENIGMMA project, took place at the Tbilisi Marriot Hotel on 10 
December 2014.

The conference was dedicated to informing the representatives 
of the European Union Member State embassies in Tbilisi of 
the reforms conducted within the Ministry in areas covered by 
the Migration Department, as well as in the following areas: 
the fight against trafficking in human beings, personal data 
protection in the police sector and international law enforcement 
cooperation. During the event, the ENIGMMA project support 
provided to the Georgian authorities for the implementation of 
the migration-related measures of the EU-Georgia Action Plan 
on Visa Liberalisation was also underlined.

EU MS expert mission to Georgia

On 27–28 November 2014, the mission of the project’s 
EU Member State visa expert to Georgia took place. The 
mission was dedicated to reviewing the status quo in visa 
policy implementation, providing needed assistance on other 
visa-related issues and scheduling further support to the 
Consular Department of the Georgian MFA concerning the visa 

component. The Georgian Visa Handbook was identified as 
an important tool that enables Georgian consular officers to 
perform their work under the new Aliens Law. The Handbook 
will serve as the operational instructions for consular services 
and the central authority responsible for examining and taking 
decisions on visa applications.

Additionally, the meeting of the expert and project team with 
the representatives of the European Integration Department of 
the MFA was held on 28 November, 2014. The importance of 
close cooperation with Member States and the involvement of 
EU Member State experts in all areas of the EU-Georgia VLAP 
were outlined by both sides.

3rd Steering Group Meeting

On 28 November 2014, the Third 
Steering Committee Meeting 
took place at the Public Service 
Hall in Tbilisi. The meeting was 
jointly organised by IOM and 
the Secretariat to the State 
Commission on Migration Issues. 

The meeting gathered representatives from the EU Delegation 
to Georgia, ICMPD, IOM, SCMI, state institutions and local 
NGOs involved in migration-related activities in Georgia, as 
well as experts and representatives of the embassies of the 
EU Member States.

Reports on activities carried out by ICMPD and IOM from June 
to November 2014 were presented and discussed during the 
meeting. Thus, the ICMPD representatives gave an overview 
of the completed and planned activities in the following areas: 
visa policy, diaspora policy, human rights, personal data 
protection, research and cooperation with academia, the 
legislative framework and awareness raising. The ICMPD 
ENIGMMA project expert representing Austria also presented an 
assessment of the visa component done within the ENIGMMA 
project. After the discussions on the implemented activities, 
IOM and ICMPD presented the progress in the development 
of the Unified Migration Information and Analytical System and 
recommendations developed by the EU Member State experts 
of both organisations.

The photo workshop for ENIGMMA photo contest winners 
has been launched

The three winners of the photo contest that was held under 
the ENIGMMA information campaign were enrolled in a photo 
workshop led by a prominent Georgian photographer, Guram 
Tsibakhashvili. Guram Tsibakhashvili has had several gallery 
and museum exhibitions, including at the State Museum of 
Contemporary Art in Thessaloniki and at the Lunds Konsthall. 
The workshop started on 3 February 2015 and will run for 4 
months. 

Migration guidebook

The ENIGMMA project contributed to the development of the 
Guidebook on Legal Migration in Georgia under the SCMI 
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information campaign for 2013–2014: ‘Legal Migration – the Best 
Choice’ by involving the pilot analytical unit established in the 
Secretariat of the SCMI, particularly in drafting some chapters 
of the Guidebook. The Guidebook is a unified brochure/guide 
for potential or actual immigrants and emigrants as well as other 
persons interested in migration. It provides information on both 
the opportunities of legal migration and the risks associated with 
irregular migration, thus providing migrants with the information 
they need, which would positively affect the migration dynamics. 
The purpose of the Guidebook is to make it easier for migrants 
and other interested persons to learn about legal migration 
regulations and to seek information on corresponding services. 
The Guidebook has been translated into English within the 
framework of the ENIGMMA project to ensure wide use of the 
document and will be published soon.

PDP report

A quarterly report on the progress made since the commencement 
of the ‘Baseline Study on Personal Data protection in Migration 
Management in Georgia’ was prepared by the Innovations and 
Reforms Centre (IRC) and submitted to ICMPD. The progress 
report covers the period from August to October 2014 and 
includes information on the steps taken, challenges faced and 
activities planned for the next quarter. Throughout the indicated 
period, key processes in migration management and the state 
institutions in charge of these processes were identified. The 
key Georgian state institutions identified are: the Public Services 
Development Agency under the Ministry of Justice, the Consular 
Department at the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of 
Internal Affairs and the Ministry of Internally Displaced Persons 
from the Occupied Territories, Accommodation, and Refugees 
of Georgia. As a result, a portfolio consisting of processes and 
legislation/procedural guidelines that need to be studied within 
the scope of the research project was developed. 

With regards to analysing the legislative basis and envisaging 
possible procedural flows, face-to-face interviews were carried 
out with representatives of the respective state institutions 
working on a procedural level in this area on a daily basis. In 
addition, comprehensive questionnaires were distributed to the 
relevant state institutions with the aim of studying and analysing 
the procedural guidelines of each institution in terms of data 
protection regulations. The questionnaire was developed by 
the IRC in close cooperation with an international expert on 
PDP issues from Germany. 

Currently, the IRC is in the process of analysing the received 
data. The implementation of the entire study is being supervised 
by the ICMPD/ENIGMMA team, an appointed EU Member State 
expert from Austria and the Georgian Office of the Personal 
Data Protection Inspector. The findings of the study will be 
available in March 2015 followed by a presentation of the final 
report in May 2015.  

More information on ENIGMMA activities can be found here: 
www.enigmma.ge.

Planned Activities

Study visit to the Netherlands on legal migration

In March 2015, within the framework of the ENIGMMA project, 
representatives of the Georgian Foreign Ministry and Public 
Service Development Agency of the Ministry of Justice of 
Georgia will participate in a study visit to the Netherlands to 
gather best practices on Schengen/EU visa policy and on legal 
ways of living in the country either temporarily or permanently. 
The representatives of the Georgian state institutions will be 
hosted by the Moldovan embassy in the Netherlands, which will 
share its experience in successfully implementing the e-visa.
 
4th Steering Group Meeting

On 18 March 2015, the fourth Steering Group Meeting, jointly 
organised by ICMPD and the Secretariat to the State Commission 
on Migration Issues, will be held at the Public Service Hall in 
Tbilisi (Georgia). It will bring together representatives from 
ICMPD, IOM, the EU Delegation to Georgia, EU Member States, 
Georgian partner state institutions and local NGOs involved in 
migration-related activities in Georgia to discuss the activities 
implemented in Georgia from December 2014 to February 2015 
by ICMPD and IOM under EU-funded projects within the ‘More 
for More’ programme.

Migration data management – study visit to Estonia and 
Austria 

In February and March 2015, ICMPD and IOM will jointly 
organise study visits to the EU Member States Estonia and 
Austria for Georgian state institutions working on migration 
data management. The study visits will enable the Georgian 
partners to acquaint themselves with the existing systems of 
migration data processing, management and analysis in the 
above-mentioned countries. This will help them in deciding on 
the unified migration data management system model to be 
introduced in Georgia. ICMPD will provide further EU Member 
State expert assistance to the analytical data management 
working group.

ENIGMMA information campaign 2015

The ENIGMMA information campaign will take place this year 
from March to May. The aim of the campaign remains the same 
as last year: to raise public awareness on migration-related 
issues and familiarise the public with recent developments in 
Georgian migration management and EU-Georgia cooperation 
in migration field. To reach this aim, the ENIGMMA team will 
organise activities/events such as information desk corners; 
music/dancing performances; photo contest; a photo exhibition 
of a prominent Georgian photographer, and migration lectures 
for representatives of state institutions. More detailed information 
on the information campaign will be available on the ENIGMMA 
website www.enigmma.ge after the official announcement of 
the event.
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Migration Textbook

The Georgian Migration Textbook will be based on an 
interdisciplinary approach focusing on migration issues from 
various scientific perspectives and will provide a complete 
and up-to-date analysis of international migration studies. 
The purpose of the Textbook is to reinforce the research and 
analytical capacities of Georgian state and academic institutions. 
Although the Textbook primarily targets the Georgian academic 
community, including students and teachers, it will also prove 
beneficial for practitioners in the migration field as well as 
policymakers and the general public. The Textbook is being 
developed in close cooperation with the SCMI and Georgian 
academics and will be available at the end of 2015.

Assistance to the PSDA on the implementation of the 
Aliens Law

On the request of the Public Service Development Agency 
(PSDA) of the Ministry of Justice of Georgia, the ICMPD/
ENIGMMA project team will support the Migration and Citizenship 
Department of the Agency in enhancing their expertise in the area 
of legal migration, in particular on the residence rules. Thus, the 
first workshop for the Agency will take place in February 2015, 
supported by Lithuanian and Latvian experts. The workshop 
will focus on the experience of EU and Baltic countries with 
residence permit procedures and practices, as well as internal 
cooperation with other institutions regarding residence permits. 
Additionally, at the conclusion of the workshop, the ENIGMMA 
project team, together with the experts, will discuss with the 
Agency’s management further activities and support in other 
areas which are challenging for the Agency.

Who is Who? Ministry of Internal Affairs of Georgia

The Ministry of Internal Affairs of Georgia 
(MIA) is a member of the State Commission 
on Migration Issues, and the Deputy 
Minister is a Co-chair of the Commission. 
The Ministry is actively involved in 
implementing important migration-related 
policies. In addition to this, the MIA is 
assisting with the implementation of 
ongoing projects in the migration field that 

are funded by different international organisations.

In accordance with the Migration Strategy Action Plan for 
2013–2015, the MIA is responsible for the fight against illegal 
migration and the establishment of institutional mechanisms. 
The Ministry also actively participated in the formulation and 
implementation of the new Law of Georgia on Legal Status of 
Aliens and Stateless Persons. In order to ensure the effective 
implementation of the new Law, the Migration Department within 
the MIA, which is responsible for the detection and expulsion 
of foreigners illegally residing on the territory of Georgia, was 
established by Order #588 of 6 August 2014 of the Minister 
of Internal Affairs of Georgia. The Department officially 
commenced functioning on 1 September 2014. According to 
the statute of the Department, its functions include: detection 
and identification of aliens illegally residing on the territory of 

Contact 

Ms Violeta Wagner, ICMPD Project Manager, 
violeta.wagner@icmpd.org

Mr Zurab Korganashvili, ICMPD National Project Manager, 
zurab.korganashvili@icmpd.org 

www.enigmma.ge
www.icmpd.org

6 Marjanishvili str., 1st floor, 0102, Tbilisi, Georgia

Please send your feedback and comments to Ms 
Natia Mechitishvili at natia.mechitishvili@icmpd.org or 
enigmma@icmpd.org.

More information on the ENIGMMA project, its activities and 
achievements can be found on the project website. Additionally, 
the ENIGMMA team will regularly update you with the recent 
developments in the migration field in Georgia and not only, 
and migration related topics such as labour migration, diaspora 
policy, visa policy and consular affairs, human rights and 
personal data protection, etc.

Visit our project website: http://www.enigmma.ge/

Georgia, ensuring removal (expulsion) of aliens residing without 
legal grounds in accordance with the law, implementation of 
readmission agreements of Georgia, management of the 
Temporary Accommodation Centre and any other function that 
may arise while performing their duties.

source: Ministry of Internal Affairs of Georgia
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დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ

აქ წარმოდგენილი მოსაზრებები შეიძლება არ გამოხატავდეს ევროკავშირის მოსაზრებებს

ENIGMMA-ს 2015 წლის საინფორმაციო კამპანია 

ENIGMMA-ს საინფორმაციო კამპანია მიმდინარე წელს  მარტსა და 
მაისში განხორციელდება. კამპანიის მიზანი კვლავაც იგივეა, რაც 
წინა წელს: საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება მიგრაციასთან 
დაკავშირებულ საკითხებზე, მიგრაციის მართვის სფეროში 
ბოლო დროინდელ მიღწევებსა და ევროკავშირი-საქართველოს 
ურთიერთობების შესახებ. მიზნის მისაღწევად ENIGMMA-ს 
გუნდი მრავალპროფილურ მექანიზმებს გამოიყენებს: მათ შორის 
საინფორმაციო კუთხეებს; მუსიკალურ/საცეკვაო წარმოდგენებს; 
ფოტო კონკურსს, ცნობილი ქართველი ფოტოგრაფის ფოტო 
გამოფენას, ლექციებს მიგრაციაზე სახელმწიფო დაწესებულებების 
წარმომადგენლებისთვის და ა.შ. საინფორმაციო კამპანიის შესახებ 
მეტი ინფორმაცია ხელმისაწვდომი იქნება ENIGMMA-ს ვებ-გვერდზე 
www.enigmma.ge ღონისძიების ოფიციალურად გამოცხადების 
შემდეგ.

მიგრაციის სახელმძღვანელო

მიგრაციის ქართული სახელმძღვანელო ინტერდისციპლინურ 
მიდგომას ეფუძნება, რომელიც მიგრაციის საკითხებს სხვადასხვა 
სამეცნიერო პერსპექტივიდან განიხილავს,  შეიცავს მიგრაციის 
საერთაშორისო სწავლების სრულ და თანამედროვე ანალიზსს 
და მიზნად ისახავს ქართული სახელმწიფოს და აკადემიური 
დაწესებულებების კვლევითი და ანალიტიკური შესაძლებლობების 
გაძლიერებას. მიუხედავად იმისა, რომ სახელმძღვანელო 
ძირითადად საქართველოს აკადემიური საზოგადოებისთვის, მათ 
შორის სტუდენტებისა და მასწავლებელთათვის არის გამიზნული, 
იგი ასევე სასარგებლოა პრაქტიკოსებისთვის მიგრაციის სფეროში, 
პოლიტიკის შემქმნელთათვის და ზოგადად საზოგადოებისთვის. 
სახელმძღვანელო იქმნება მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო 
კომისიისა და ქართველი მეცნიერების მჭიდრო თანამშრომლობით 
და 2015 წლის ბოლოს გახდება ხელმისაწვდომი.

უცხოელთა შესახებ კანონის განხორციელებაში  სახელმწიფო 
სერვისების განვითარების სააგენტოს (PSDA)  მხარდაჭერა

სააგენტოს მოთხოვნით, ICMPD/ENIGMMA პროექტის გუნდი მხარს 
დაუჭერს სააგენტოს მიგრაციის და მოქალაქეობის სამსახურს 
გააძლიერონ შესაძლებლობები და აიმაღლონ ცოდნა ლეგალური 
მიგრაციის სფეროში. კონკრეტულად კი, ბინადრობის ნებართვის 
პროცედურასა და რეგულაციებზე. ამგვარად, პირველი ღონისძიება 
ლიტველი და ლატვიელი ექსპერტების მხარდაჭერით 2015 წლის 
თებერვალში გაიმართება. ღონისძიების მიზანია საქართველოს 
სახელმწიფო დაწესებულებების წარმომადგენლებისთვის 
ევროკავშირის და ბალტიისპირეთის ქვეყნების გამოცდილების 
გაზიარება ბინადრობის ნებართვის პროცედურების და პრაქტიკის 
შესახებ, აგრეთვე ბინადრობის ნებართვის გაცემასთან დაკავშირებულ 
საკითხებზე სხვა დაწესებულებებთან შიდა თანამშრომლობის 
დახვეწაზე. ამასთან, ღონისძიების შეჯამების სახით, პროექტ 
ENIGMMA-ს გუნდი ექსპერტებთან ერთად განიხილავს 
მენეჯმენტთან შემდგომ ნაბიჯებს და იმ სფეროებში მხარდაჭერის 
შესაძლებლობას, რაც სააგენტოსთვის გამოწვევად რჩება. 

“ვინ ვინ არის?“ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 
მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო 
კომისიის წევრია და მინისტრის მოადგილე 
კომისიის თანათავმჯდომარეა. სამინისტრო 
აქტიურად არის ჩართული მიგრაციასთან 
დაკავშირებული მნიშვნელოვანი 
პოლიტიკის განხორციელებაში. 
ამასთან, შინაგან საქმეთა სამინისტრო 
თანამშრომლობს და მხარს უჭერს სხვადასხვა 

საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ დაფინანსებულ მიმდინარე 
პროექტების განხორციელებას მიგრაციის სფეროში.

მიგრაციის სტრატეგიის 2013-2015 წლის სამოქმედო გეგმის თანახმად, 
შინაგან საქმეთა სამინისტრო პასუხისმგებელია უკანონო მიგრაციის 
წინააღმდეგ ბრძოლასა და ინსტიტუციონალური მექანიზმების 
ჩამოყალიბებაზე. სამინისტრო ასევე აქტიურად მონაწილეობდა 
უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი 
მდგომარეობის შესახებ  საქართველოს ახალი კანონის ჩამოყალიბებასა 
და განხორციელებაში. ახალი კანონის ეფექტური განხორციელების 
უზრუნველსაყოფად, საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2014 
წლის 6 აგვისტოს #588 ბრძანებით შეიქმნა შინაგან საქმეთა სამინისტროს 
მიგრაციის დეპარტამენტი, რომელიც პასუხისმგებელია გამოავლინოს 
და გააძევოს საქართველოს ტერიტორიაზე უკანონოდ მყოფი 
უცხოელები. დეპარტამენტმა ოფიციალურად ფუნქციონირება 2014 
წლის  1 სექტემბრიდან დაიწყო. კანონის მიხედვით დეპარტამენტის 
ფუნქციებია: საქართველოს ტერიტორიაზე უკანონოდ მყოფი 
უცხოელების გამოვლენა და იდენტიფიკაცია, სამართლებრივი 
საფუძვლის გარეშე მცხოვრები უცხოელების გაძევების 
უზრუნველყოფა კანონის შესაბამისად, რეადმისიის ხელშეკრულების 
განხორციელება საქართველოში, დროებითი დაკავების ცენტრის 
მართვა და ნებისმიერი სხვა ფუნქცია, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას 
დეპარტამენტის მიერ მოვალეობის შესრულებისას.

წყარო: საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

კონტაქტი 

ქ-ნი ვიოლეტა ვაგნერი, ICMPD, პროექტის მენეჯერი, 
violeta.wagner@icmpd.org

ბ-ნი ზურაბ ყორღანაშვილი,  ICMPD,  პროექტის მენეჯერი 
zurab.korganashvili@icmpd.org 

www.enigmma.ge 
www.icmpd.org

მარჯანიშვილის ქ. #6, 1 სართული, 0102, თბილისი, 
საქართველო 

გთხოვთ, გამოგვიგზავნოთ თქვენი მოსაზრებები და 
კომენტარები ქ-ნ ნათია მეჩითიშვილთან ელექტრონული 
ფოსტის მისამართზე natia.mechitishvili@icmpd.org ან 
enigmma@icmpd.org.

დამატებითი ინფორმაცია პროექტის, მისი ღონისძიებებისა 
და მიღწევების შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ პროექტის ვებ 
გვერდზე. დამატებით, პროექტის გუნდი რეგულარულად დადებს 
ინფორმაციას საქართველოში მიგრაციის სფეროში მიმდინარე 
მოვლენების შესახებ და ასევე მიმოიხილავს ისეთ საკითხებს, 
როგორიცაა შრომითი მიგრაცია, დიასპორის პოლიტიკა, სავიზო 
და საკონსულო საქმეთა პოლიტიკა, ადამიანის უფლებები, 
პერსონალურ  მონაცემთა დაცვა, და სხვა.

ეწვიეთ ჩვენს ვებ გვერდს: http://www.enigmma.ge/
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მიღწეული შედეგები და ორივე ორგანიზაციის მიერ ევროკავშირის 
წევრი სახელმწიფოებიდან მოწვეული ექსპერტების რეკომენდაციები 
წარმოადგინეს.

ფოტოხელოვნების კურსი პროექტ ENIGMMA-ს ფოტო-კონკურსის 
გამარჯვებულთათვის 

ENIGMMA-ს 2014 წლის საინფორმაციო კამპანიის ფარგლებში 
ორგანიზებული ფოტო-კონკურსის  სამი გამარჯვებული გაივლის 
ფოტოხელოვნების კურსს, რომელსაც ცნობილი ქართველი 
ფოტოგრაფი ბ-ნი გურამ წიბახაშვილი ატარებს. ბ-ნი გურამი 
მონაწილეობდა რამდენიმე საერთაშორისო გამოფენაში, მათ შორის 
თანამედროვე ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში სალონიკში და 
შვედეთის საგამოფენო სივრცეში (Lunds Konstahall).  კურსი 2015 
წლის 3 თებერვალს დაიწყო და 4 თვის განმავლობაში  გაგრძელდება.

მიგრაციის გზამკვლევი

ENIGMMA-მ ხელი შეუწყო საქართველოში კანონიერი მიგრაციის 
შესახებ გზამკვლევის შექმნას მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო 
კომისიის (სამთავრობო კომისია) 2013-2014 წლების საინფორმაციო 
კამპანიების „კანონიერი მიგრაცია - საუკეთესო არჩევანი“ 
კონცეფციის ფარგლებში, რისთვისაც გზამკვლევის გარკვეული 
თავების დაწერაში სამთავრობო კომისიის სამდივნოსთან არსებული 
საპილოტე ანალიტიკური განყოფილება ჩაერთო. გზამკვლევი 
წარმოადგენს ერთიან კრებულს პოტენციური თუ არსებული 
იმიგრანტებისა და ემიგრანტებისათვის, ასევე მიგრაციით 
დაინტერესებულ სხვა პირთათვის. მასში მოცემული ინფორმაცია 
მოიცავს, როგორც კანონიერი მიგრაციის შესაძლებლობებს, ასევე 
უკანონო მიგრაციასთან დაკავშირებულ საფრთხეებსა და რისკებს. 
შესაბამისად, მიგრანტების მიერ საჭირო ინფორმაციის ცოდნა 
დადებით გავლენას იქონიებს მიგრაციის დინამიკაზე. დოკუმენტი 
იმგვარად არის აგებული, რომ მიგრანტებსა და სხვა დაინტერესებულ 
პირებს გაუიოლდეთ კანონიერი მიგრაციის შესახებ რეგულაციების 
გაგება და შესაბამისი სერვისების შესახებ საჭირო ინფორმაციის 
მოძიება. დოკუმენტის ფართოდ გამოყენების უზრუნველსაყოფად 
გზამკვლევი ითარგმნა ინგლისურ ენაზე პროექტ ENIGMMA-ს 
ფარგლებში და მალე გამოიცემა.

საბაზისო კვლევის ანგარიში მიგრაციის მართვის სფეროში 
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ

ICMPD-თვის წარდგენილი კვარტალური ანგარიში ინოვაციებისა 
და რეფორმების ცენტრის (IRC) მიერ მომზადდა და მოიცავს იმ 
მიღწევებს, რაც „საქართველოში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის 
შესახებ საბაზისო კვლევის“ დაწყების შემდეგ იქნა მიღწეული. 
ანგარიში მოიცავს პერიოდს 2014 წლის აგვისტოდან-ოქტომბრამდე 
და განიხილავს ინფორმაციას გადადგმული ნაბიჯების, 
არსებული პრობლემებისა და მომდევნო კვარტალში დაგეგმილი 
ღონისძიებების შესახებ. აღნიშნული პერიოდის განმავლობაში 
იდენტიფიცირებული იყო მნიშვნელოვანი პროცესები მიგრაციის 
მართვის სფეროში და ამ პროცესებზე პასუხისმგებელი სახელმწიფო 
დაწესებულებები. ძირითადი სახელმწიფო დაწესებულებებია: 
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო სერვისების 
განვითარების სააგენტო, საგარეო საქმეთა სამინისტროს საკონსულო 
დეპარტამენტი, შინაგან საქმეთა სამინისტრო და საქართველოს 
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ 
პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო. შედეგად 
შეიქმნა კვლევითი პროექტის ფარგლებში შესასწავლი პროცესების და 
საკანონმდებლო/პროცედურული გზამკვლევები. საკანონმდებლო 
ბაზის ანალიზთან და პროცედურულ მიმდინარეობასთან 
დაკავშირებით პირისპირი ინტერვიუები ჩატარდა შესაბამისი 
სახელმწიფო დაწესებულებების წარმომადგენლებთან, რომლებიც 
პროცედურულ დონეზე ყოველდღიურად მუშაობენ აღნიშნულ 
საკითხებზე. ამასთან, სახელმწიფო დაწესებულებებს დაურიგდათ 

ყოვლისმომცველი კითხვარები მონაცემთა დაცვის კუთხით 
თითოეული დაწესებულების პროცედურული გზამკვლევების 
შესწავლისა და ანალიზის მიზნით. კითხვარი IRC-ის მიერ 
მონაცემთა დაცვის საკითხებში გერმანიის  ექსპერტთან მჭიდრო 
თანამშრომლობით შემუშავდა.

ამ ეტაპზე IRC მიღებული მონაცემების ანალიზის ეტაპზეა. 
მთლიანი კვლევის განხორცილებას ზედამხედველობას უწევს 
ICMPD/ENIGMMA გუნდი, შესაბამისად შერჩეული ევროკავშირის 
წევრი ქვეყნის ექსპერტი ავსტრიიდან და პერსონალურ მონაცემთა 
დაცვის ინსპექტორის აპარატი საქართველოში. კვლევის შედეგები 
ხელმისაწვდომი 2015 წლის მარტში გახდება, ხოლო 2015 წლის 
მაისში საბოლოო ანგარიშის პრეზენტაცია გაიმართება.

დამატებითი ინფორმაცია ENIGMMA-ს აქტივობების შესახებ 
იხილეთ ვებ-გვერდზე: www.enigmma.ge

დაგეგმილი აქტივობები

კანონიერი მიგრაციის შესახებ სასწავლო ვიზიტი ჰოლანდიაში 

მარტში, პროექტ ENIGMMA-ს ფარგლებში, საქართველოს 
საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და საქართველოს იუსტიციის 
სამინისტროს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს 
წარმომადგენლები მონაწილეობას მიიღებენ ჰოლანდიაში დაგეგმილ 
სასწავლო ვიზიტში შენგენის/ევროკავშირის სავიზო პოლიტიკისა 
და ქვეყანაში დროებით ან მუდმივად კანონიერი ცხოვრების შესახებ 
პრაქტიკის გაზიარების მიზნით. მისიის განმავლობაში საქართველოს 
სახელმწიფო დაწესებულებების წარმომადგენლებს უმასპინძლებს 
მოლდოვის საელჩო ჰოლანდიაში ელექტრონული ვიზის დანერგვის 
თაობაზე წარმატებული გამოცდილების გაზიარების მიზნით.

პროექტის სამეთვალყურეო ჯგუფის რიგით მეოთხე შეხვედრა

2015 წლის 18 მარტს ICMPD-სა და მიგრაციის საკითხთა 
სამთავრობო კომისიის  სამდივნოს ერთობლივი ორგანიზებით 
სამეთვალყურეო საბჭოს მეოთხე შეხვედრა გაიმართება. შეხვედრა 
შედგება ქ. თბილისში  იუსტიციის სახლში, და მას დაესწრებიან 
ICMPD-ის, IOM-ის, საქართველოში ევროკავშირის დელეგაციის, 
ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოებისა და  საქართველოს 
პარტნიორი სახელმწიფო დაწესებულებების წარმომადგენლები, 
ასევე ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც 
ჩართულნი არიან საქართველოში მიგრაციასთან დაკავშირებულ 
საქმიანობაში. ღონისძიების მიზანია 2014 წლის დეკემბრიდან 2015 
წლის თებერვლამდე განხორციელებული ღონისძიებების განხილვა 
ევროკავშირის მიერ დაფინანსებულ პროექტებში პროგრამის „მეტი 
მეტისათვის“ ფარგლებში, რომელიც  საქართველოში ICMPD-ის და 
IOM-ის მიერ ხორციელდება.

მიგრაციის მონაცემთა მართვა - სასწავლო ვიზიტი ესტონეთსა და 
ავსტრიაში

2015 წლის თებერვალსა და მარტში ICMPD და IOM ერთობლივად 
გაუწევენ ორგანიზებას ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში, ესტონეთსა 
და ავსტრიაში, საქართველოს იმ სახელმწიფო დაწესებულებების 
წარმომადგენლების სასწავლო ვიზიტებს, რომლებიც მიგრაციის 
მონაცემთა მართვაზე მუშაობენ. სასწავლო ვიზიტები შესაძლებლობას 
მისცემს ქართველ პარტნიორებს,  გაეცნონ მიგრაციის მონაცემთა 
დამუშავების არსებულ სისტემებს, მართვას და ანალიზს ზემოთ 
ხსენებულ ქვეყნებში. ეს დაეხმარება ქართველ კოლეგებს, შეიმუშაონ 
მიგრაციის მონაცემთა მართვის უნიფიცირებული სისტემის 
მოდელი, რომელიც საქართველოში უნდა დაინერგოს. ICMPD 
კვლავაც გაუწევს მხარდაჭერას მონაცემთა მართვის ანალიტიკურ 
სამუშაო ჯგუფს ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოებიდან 
ექსპერტების ჩართვის გზით.
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რომელიც ამსტერდამის უნივერსიტეტის პროფესორმა იან რათმა 
წაიკითხა იუსტიციის სახლში. პროფესორ რათის ლექცია შეეხო 
სახელმწიფოების იმიგრაციის ქვეყნებად მოაზრების საკითხს. 
ლექციაზე, ასევე, ყურადღება გამახვილდა იმიგრაციისა და 
ინტეგრაციის პოლიტიკის ჩამოყალიბებაზე რაც ხშირად ემთხვევა 
ამ ფენომენის შესახებ აკადემიური კვლევების ზრდას, რასაც 
თან ახლავს (როგორც ხშირად მას უწოდებენ) მტკიცებულებაზე 
დაფუძნებული პოლიტიკის შექმნის საჭიროება.

ლექციები მიგრაციის თემაზე თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტში 

2014 წლის 18 და 19 დეკემბერს თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტში პროექტ ENIGMMA-მ მიგრაციის თემაზე 
ლექციათა კურსი მოაწყო. ლექცია ამსტერდამის უნივერსიტეტის 
სოციოლოგიის ფაკულტეტის პროფესორმა იან რათმა წაიკითხა, 
რომელმაც ის ორ ნაწილად დაჰყო: 

საერთაშორისო მიგრაცია
იმიგრანტების ინტეგრაცია

ლექციაზე მსმენელებმა მოისმინეს 
საერთაშორისო მიგრაციის 
ზოგადი შესავალი კურსი და 
სხვადასხვა მნიშვნელოვან თემებზე 
თეორიული და ემპირიული 
პერსპექტივები. ლექციაზე 
პირველ რიგში მიგრანტის და 
საერთაშორისო მიგრაციის ცნებები 
განისაზღვრა. შემდეგ საერთაშორისო მიგრაციული დინების შესახებ 
სტატისტიკური მტკიცებულება  და მიგრაციის ზოგადი ცნებები 
იყო განხილული. პროფესორმა ისაუბრა მიგრაციის სხვადასხვა 
ტიპებზე და განიხილა მათი მასშტაბი, გამომწვევი მიზეზები, 
მიმართულებები და ხასიათი. ბოლოს მსმენელებმა საერთაშორისო 
მიგრაციის ზოგიერთი თეორიის მოკლე აღწერილობა მოისმინეს.

ლექცია იმიგრანტთა ინტეგრაციაზე შეეხო საკითხს, თუ როგორ 
შეცვალა ადამიანთა მობილობამ ახალ ტექნოლოგიებთან და მზარდ 
სიმდიდრესთან კომბინაციაში საზოგადოების სახე. ლექცია შეეხო 
იმიგრანტთა ინტეგრაციის შესახებ სწავლებებს ისტორიული, 
ემპირიული და თეორიული პერსპექტივით. სხვადასხვა მაგალითების 
და იმიგრანტთა ინტეგრაციის შესახებ რამდენიმე მნიშვნელოვანი 
თეორიული მოსაზრების განხილვის გარდა, ლექციაზე პროფესორმა 
განმარტა ინტეგრაციის მიმართულებები სხვადასხვა სფეროებში, 
პოლიტიკის საკითხებსა და ნორმატიულ განზომილებაში.

კონფერენცია სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის 
შესახებ

2014 წლის 10 დეკემბერს 
საქართველოს შინაგან საქმეთა 
სამინისტრომ პროექტ ENIGMMA-ს 
მხარდაჭერით გამართა 
კონფერენცია ევროკავშირი-
საქართველოს სავიზო რეჟიმის 
ლიბერალიზაციის სამოქმედო 
გეგმის განხორციელების შესახებ. 

კონფერენცია საქართველოში ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების 
საელჩოების წარმომადგენლებისთვის იყო განკუთვნილი, სადაც 
მათ სამინისტროში გატარებული რეფორმები გააცნეს, მათ შორის 
მიგრაციის დეპარტამენტის მიერ განსაზღვრულ  სფეროებში, ასევე 
ისეთ საკითხებში როგორიცაა ტრეფიკინგი, პოლიციის სექტორში 
პერსონალური მონაცემების დაცვა და სამართალდამცავთა 
საერთაშორისო თანამშრომლობა. ღონისძიებაზე ასევე ხაზი გაესვა 
ევროკავშირი-საქართველოს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის 

სამოქმედო გეგმის განხორციელების პროცესში  მიგრაციის კუთხით 
პროექტ ENIGMMA-ს მიერ გაწეულ მხარდაჭერას. 

ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ექსპერტთა მისია 
საქართველოში

2014 წლის 27-28 ნოემბერს განხორციელდა ევროკავშირის წევრი 
სახელმწიფოებიდან სავიზო საკითხების სფეროში მომუშავე 
ექსპერტების მისია საქართველოში. მისიის მიზანი  სავიზო 
პოლიტიკის იმპლემენტაციის კუთხით სტატუს ქვოს განხილვა 
და საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საკონსულო 
დეპარტამენტისთვის სავიზო საკითხებში შემდგომი მხარდაჭერის 
დაგეგმვა იყო. მისიის განმავლობაში ექსპერტებმა საკონსულო 
დეპარტამენტს ვიზებთან დაკავშირებულ საკითხებზე დახმარება 
გაუწიეს. სავიზო სახელმძღვანელოს მომზადება დასახელდა, 
როგორც საქართველოს საკონსულო თანამდებობის პირთა  მიერ 
მოვალეობის ჯეროვნად შესრულების მნიშვნელოვანი მექანიზმი, 
უცხოელთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ ახალი კანონის 
შესაბამისად. სავიზო სახელმძღვანელო სავიზო განაცხადის 
განხილვასა და გადაწყვეტილების მიღებაზე პასუხისმგებელი 
საკონსულო სამსახურების და ცენტრალური სტრუქტურული 
ქვედანაყოფის სამოქმედო ინსტრუქცია იქნება.   

გარდა ამისა,  2014 წლის 28 ნოემბერს გაიმართა შეხვედრა საგარეო 
საქმეთა სამინისტროს ევროპასთან ინტეგრაციის დეპარტამენტის 
წარმომადგენლებთან. აღნიშნულ შეხვედრას ექსპერტები და 
პროექტის გუნდი ესწრებოდა. ორივე მხარემ ხაზი გაუსვა 
წევრ სახელმწიფოებთან თანამშრომლობისა და ევროკავშირის 
ექსპერტების ჩართულობის მნიშვნელობას  VLAP-ის ყველა 
მიმართულებაში. 

პროექტის სამეთვალყურეო ჯგუფის რიგით მესამე შეხვედრა

2014 წლის 28 ნოემბერს  ქ. 
თბილისში, იუსტიციის სახლში 
პროექტის სამეთვალყურეო 
ჯგუფის მესამე შეხვედრა 
გაიმართა. შეხვედრა მიგრაციის 
საერთაშორისო ორგანიზაციის 
(IOM) და მიგრაციის საკითხთა 
სამთავრობო კომისიის (SCMI) 
სამდივნოს მიერ ერთობლივად დაიგეგმა. შეხვედრაზე შეიკრიბნენ 
საქართველოში ევროკავშირის დელეგაციის, ICMPD-ის, IOM-
ის, SCMI-ის, სახელმწიფო დაწესებულებების და ადგილობრივი 
არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, რომლებიც 
ჩართულნი არიან საქართველოში მიგრაციასთან დაკავშირებულ 
საქმიანობაში. შეხვედრას, ასევე, ევროკავშირის წევრი 
სახელმწიფოების საელჩოების წარმომადგენლები და ექსპერტები  
ესწრებოდნენ.

შეხვედრის განმავლობაში ICMPD-ის  და IOM-ის მიერ 2014 წლის 
ივნისიდან ნოემბრამდე განხორციელებული ღონისძიებების 
ანგარიშები წარმოადგინეს. ამგვარად, ICMPD-ის წარმომადგენლებმა 
განიხილეს დასრულებული და დაგეგმილი აქტივობები შემდეგი 
მიმართულებით: სავიზო პოლიტიკა, დიასპორის პოლიტიკა, 
ადამიანის უფლებები, პერსონალური  მონაცემების დაცვა, კვლევა 
და თანამშრომლობა აკადემიურ სექტორთან ან დაწესებულებებთან, 
საკანონმდებლო ჩარჩო და ცნობიერების ამაღლება. ICMPD-ის 
პროექტ ENIGMMA-ს ექსპერტმა ავსტრიიდან, ასევე წარმოადგინა 
სავიზო კომპონენტის შეფასება, რომელიც პროექტ ENIGMMA-ს 
ფარგლებში განხორციელდა.

განხორციელებული ღონისძიებების განხილვის შემდეგ, IOM-მა და 
ICMPD-მ  მიგრაციის მონაცემთა ერთიანი ანალიტიკური სისტემის 
ჩამოყალიბების შესახებ ერთობლივი კომპონენტის ფარგლებში 
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ითვალისწინებდა. ამასთან, საქართველოს დიასპორული 
ორგანიზაციების წარმომადგენლებს თავიანთი ღონისძიებების 
წარმოდგენის საშუალებაც მიეცათ.  შეხვედრის ბოლოს მონაწილეებს 
გააცნეს და დაურიგეს პროექტ ERGEM-ის გზამკვლევი მიგრანტებისა 
და დიასპორის წარმომადგენლებისათვის საკონსულტაციო 
პროგრამის ორგანიზების შესახებ.

პროექტ ERGEM-ის გუნდს სურს, გამოიყენოს ეს შესაძლებლობა და 
მადლობა გადაუხადოს ყველა პარტნიორს და საკონტაქტო პირს 
პროექტის განხორციელების განმავლობაში თანამშრომლობისათვის. 
ჩვენთვის დიდი პატივი იყო მონაწილეობა მიგვეღო ამ ძალზედ 
მნიშვნელოვანი და ღირებული პროექტის განხორციელებაში. 

პროექტ ENIGMMA-ს აქტივობები

მიგრაციის სახელმძღვანელოს შექმნის საკოორდინაციო შეხვედრა

2015 წლის 23 იანვარს თბილისის იუსტიციის სახლში მიგრაციის 
სახელმძღვანელოს ჩამოყალიბების საკოორდინაციო შეხვედრა 
გაიმართა. მიგრაციის სახელმძღვანელოს სხვადასხვა თავების 
ავტორები მოწვეულნი იყვნენ, რათა წარმოედგინათ ზოგადი 
მონახაზი და გაეცვალათ ინფორმაცია შინაარსის შესახებ. შეხვედრა 
მიგრაციის საკითხებში სამთავრობო კომისიის სამდივნოს (SCMI) 
წარმომადგენელმა გიორგი ჯაშმა და პროექტ ENIGMMA-ს 
მენეჯერმა ვიოლეტა ვაგნერმა გახსნეს, რომლებმაც მიგრაციის 
სახელმძღვანელოს შექმნისა და ავტორთა შორის თანამშრომლობის 
მნიშვნელობას გაუსვეს ხაზი. თითოეული თავის მონახაზის 
წარდგენის შემდეგ, დაისახა თანამშრომლობის სტრატეგია და 
მოხდა  სხვა პრაქტიკული საკითხების განხილვა. ავტორები 
შეთანხმდნენ, რომ შეხვედრა ძალიან სასარგებლო იყო მიგრაციის 
სახელმძღვანელოს შემუშავებისათვის. 

მოლდოველი ექსპერტების ვიზიტი საქართველოში

2015 წლის 22-23 იანვარს საქართველოს საგარეო საქმეთა 
სამინისტროს მოლდოვის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ორი 
ექსპერტი ეწვია, სადაც მათ  ორ დღიანი შეხვედრა გამართეს VLAP-
ის მეორე ფაზის ნიშნულების განხორციელებაში საქართველოს 
სახელმწიფო ინსტიტუტების მხარდასაჭერად. სესიის განმავლობაში 
განიხილეს ისეთი მიმართულებები, როგორიც არის თავშესაფრის 
და მოქალაქეობის არქონა, უკანონო მიგრაცია, კორუფცია, 
ნარკოტიკული ნივთიერებები, ფულის გათეთრება, ადამიანთა 
ტრეფიკინგი, ორგანიზებული დანაშაული, ადამიანის უფლებათა 
სტრატეგია და პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ კანონის 
იმპლემენტაცია.

ზემოთ მოყვანილი ყველა მიმართულების შესახებ რეკომენდაციების 
და ზოგადი შეფასების მიცემის გარდა, მოლდოველი ექსპერტები 
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანიზებული 
დანაშაულის განყოფილებას ესტუმრნენ, სადაც სიმულაციის 
შეფასება ჩაატარეს. პრეზენტაციის განმავლობაში განყოფილების 
მიღწევებსა და მიზნებს გაესვა ხაზი.

მოლდოველი ექსპერტების ვიზიტი საქართველოს სახელმწიფო 
დაწესებულებებში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო სავიზო 
რეჟიმის შეფასების შესახებ ევროკავშირის  მისიისათვის მზადების 
ეტაპზე.

შეხვედრა დიასპორის სამინისტროში

2015 წლის 22 იანვარს დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატთან შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრის მიზანი  
საქართველოს მაღალი პროფილის დიასპორის წარმომადგენლების 
ჩართვის შესაძლებლობების განხილვა იყო. პროექტის გუნდმა 
დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის 

წარმომადგენლებთან ერთად 
დიასპორის ჩართვის სავარაუდო 
სფეროები წარმოადგინა, 
განიხილა და გაანალიზა. 
თებერვალში გაიმართება 
შემდგომი შეხვედრა კონკრეტული 
პროგრამული შემოთავაზების 
განსაზღვრისათვის. 

დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის 
წარმომადგენლებმა და პროექტ ENIGMMA-ს გუნდმა ხაზი გაუსვეს 
ამ მნიშვნელოვან თანამშრომლობას და განსაკუთრებით ქართული 
დიასპორის ჩართვის საჭიროებას.

შრომითი მიგრაციის შესახებ კანონპროექტის გადახედვა

პროექტ ENIGMMA-მ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის სამინისტროს ტექნიკური დახმარება გაუწია 
შრომითი მიგრაციის შესახებ კანონპროექტის შემუშავების პროცესში. 
ექსპერტებმა ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოებიდან, რომელთაც 
მნიშვნელოვანი გამოცდილება აქვთ შრომითი მიგრაციის სფეროში, 
პროექტ ENIGMMA-ს ფარგლებში გადახედეს  კანონპროექტს და  
თავიანთი კომენტარები და რეკომენდაციები წარმოადგინეს. ასევე 
დაგეგმილია შემდგომი დახმარება პროექტის მხრიდან, როგორიც 
არის შრომითი მიგრაციის შესახებ სამუშაო ჯგუფების შეხვედრების 
ორგანიზება, შესაძლებლობების განვითარება, ჯანდაცვის 
სამინისტროსთვის ადგილზე დახმარების გაწევა და სხვა.

ღონისძიება გაძევების პროცედურებისა და ადამიანთა უფლებების 
შესახებ

2014 წლის 18-19 დეკემბერს, 
თბილისში, სასტუმრო ZP Palace-
ში, გაძევების პროცედურების 
და ადამიანთა უფლებების 
შესახებ სამუშაო შეხვედრა 
გაიმართა. ღონისძიებას შინაგან 
საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის 
დეპარტამენტის და სახელმწიფო 

სერვისების განვითარების სააგენტოს მოქალაქეობის და მიგრაციის 
სამსახურის წარმომადგენლები, ასევე ჰოლანდიელი ექსპერტები 
უსაფრთხოებისა და იუსტიციის სამინისტროს რეპატრიაციისა და 
გაძევების სამსახურიდან), და ლიტვის წითელი ჯვრის ორგანიზაციის 
წარმომადგენელი  ლიტველი ექსპერტები დაესწრენ.

ღონისძიების მიზანი გაძევების პროცედურებთან და დაბრუნებისას 
ადამიანთა უფლებების დაცვასთან დაკავშირებით  პოლიტიკური 
გამოცდილების გაცვლა და გაზიარება იყო. ტრენინგი ძალიან 
ინტერაქტიული იყო, მონაწილეები ჩაერთნენ დისკუსიაში და 
იმსჯელეს, რამაც ინფორმაციის/გამოცდილების უკეთ გაცვლას 
შეუწყო ხელი. ამ ეტაპზე, როდესაც გაძევების პროცედურები 
ჯერ კიდევ არ დაწყებულა საქართველოში, ევროკავშირის წევრი 
ქვეყნების მდიდარი გამოცდილების გაზიარება, ლიტვის და 
ჰოლანდიის მაგალითზე, ძალზედ სასარგებლო იყო ქართველი 
კოლეგებისთვის. მათ მიეცათ საშუალება, განეხილათ არა მხოლოდ 
თეორიული საკითხები და კანონი, არამედ ასევე არსებული საქმეები 
და სირთულეები, რასაც უცხოელი პარტნიორები ამ სფეროში 
მუშაობის დროს ყოველდღიურად აწყდებოდნენ.

ლექცია მიგრაციის საკითხებზე იუსტიციის სახლში 

2014 წლის 18 დეკემბერს პროექტ ENIGMMA-მ ორგანიზება 
გაუწია ლექციას მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო 
კომისიის წევრებისთვის თემაზე „კვლევისა და პოლიტიკის 
ურთიერთკავშირი მიგრაციის/ინტეგრაციის სფეროში“, 



დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ

აქ წარმოდგენილი მოსაზრებები შეიძლება არ გამოხატავდეს ევროკავშირის მოსაზრებებს

მიგრაციის საკითხებზე საინფორმაციო ბიულეტენი #4, 2015 წლის თებერვალი
გვერდი  4

ინტერვიუ ბატონ დავით ბაქრაძესთან, საქართველოს 
სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ 
სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში

დასაწყისი იხილეთ პირველ გვერდზე

ENIGMMA: როგორ შეუწყობს ხელს ასოცირების დღის წესრიგი 
საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულების 
განხორციელებას?  

ბ-ნი დავით ბაქრაძე: ასოცირების დღის წესრიგის  სტრუქტურა 
ეფუძნება ასოცირების ხელშეკრულებას. დოკუმენტი 
თანამშრომლობის უფრო კონკრეტულ სფეროებზე  ამახვილებს 
ყურადღებას და  განსაზღვრავს ძირითად პოლიტიკურ, 
ეკონომიკურ და სავაჭრო პრიორიტეტებს, რომლებიც 2014-2016 
წლებში ევროკავშირის დახმარებით უნდა შესრულდეს. ასოცირების 
სამ წლიანი დღის წესრიგი ასოცირების ხელშეკრულების 
განხორციელების ხელშეწყობას ისახავს მიზნად, რაც ევროკავშირთან 
პოლიტიკურ ასოცირებას და ეტაპობრივ ეკონომიკურ ინტეგრაციას 
მოიაზრებს.

ENIGMMA: რა არის თანამშრომლობის ძირითადი პრიორიტეტები 
მიგრაციის სფეროში, რომლებსაც ასოცირების ხელშეკრულება და 
დღის წესრიგი ითვალისწინებს? 

ბ-ნი დავით ბაქრაძე: ასოცირების დღის წესრიგი მიგრაციასთან 
დაკავშირებული კანონმდებლობის ევროკავშირის ნორმატიულ-
სამართლებრივ ბაზასთან ჰარმონიზაციას ითვალისწინებს ისეთ 
სფეროებში, როგორიც არის მიგრაცია, თავშესაფრის პოლიტიკა, 
საზღვრის ეფექტიანი მართვა, ორგანიზებული დანაშაულის 
წინააღმდეგ ბრძოლა, ადამიანთა ტრეფიკინგი, ფულის გათეთრება, 
ტერორიზმის დაფინანსება და უკანონო წამლების მიმოქცევა. 
ამასთან, საქართველო, ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებთან 
ერთად, მიგრაციის საკითხების შესახებ ქვეყნის მოსახლეობის 
ცნობიერების ამაღლების მიზნით ერთობლივ, მუდმივ და აქტიურ 
საინფორმაციო კამპანიებს ატარებს. 

ENIGMMA: რა არის მოსალოდნელი შემდგომში საქართველოსა და 
ევროკავშირის ურთიერთობების განვითარების ამ მნიშვნელოვანი 
ნაბიჯისაგან?

ბ-ნი დავით ბაქრაძე: უნდა აღინიშნოს, რომ ასოცირების 
ხელშეკრულების ეფექტიან  განხორციელებას პოზიტიური 
გავლენა ექნება საქართველოს ევროპული იდენტობის 
გაძლიერებაზე, ევროპასთან ინტეგრაციის პროცესისა და ჩვენი 
ევროპული პარტნიორების მხრიდან პოლიტიკური დახმარების 
შეუქცევადობაზე, მათ შორის საქართველოს სუვერენიტეტისა 
და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერის კუთხით. 
ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო 
სივრცის შესახებ ხელშეკრულება (DCFTA) მნიშვნელოვნად 
გააძლიერებს ეკონომიკურ ურთიერთობებს, მოიზიდავს უცხოურ 
ინვესტიციებს, გამოიწვევს ეკონომიკურ ზრდას და ზოგადად 
ხელს შეუწყობს საქართველოს ევროპულ ეკონომიკურ ზონაში 
ინტეგრაციას. მეტიც, ასოცირების ხელშეკრულება ითვალისწინებს 
ევროკავშირთან პოლიტიკური დიალოგის შემდგომ გაღრმავებას. 
ამას გარდა, ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების 
სარგებელი ქვეყნის და მთლიანად რეგიონის პოლიტიკურ 
და ეკონომიკურ სტაბილურობასა და უსაფრთხოებაზე არის 
დამოკიდებული. ევროკავშირი საქართველოს უსაფრთხოების და 
ტერიტორიული მთლიანობის უზრუნველყოფაში მნიშვნელოვან 
როლს თამაშობს. იმედია, ევროკავშირის ჩართულობა საქართველო-
რუსეთის კონფლიქტის მოგვარებაში კიდევ უფრო გაღრმავდება 
ევროკავშირის მონიტორინგის მისიის მანდატის გაძლიერებით. 
ასოცირების ხელშეკრულება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია 
რუსეთის ფედერაციასა და საქართველოს ოკუპირებულ 

ტერიტორიას, აფხაზეთს შორის სტრატეგიული ურთიერთობის 
ჭრილში. 

ამასთან, საქართველო ევროკავშირის პარტნიორია ევროპის 
საერთო უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკის კუთხით და 
მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს საერთაშორისო უსაფრთხოებაში, 
მათ შორის ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში ევროკავშირის 
სამშვიდობო მისიაში მონაწილეობით. 

ამ ეტაპზე ჩვენ აქტიურად ვემზადებით “აღმოსავლეთ 
პარტნიორობის“ სამიტისათვის, რომელიც 2015 წლის მაისში, ქ. 
რიგაში გაიმართება. ვიმედოვნებთ, რომ ეს ისტორიული სამიტი 
იქნება, სადაც მივიღებთ ნათელ მესიჯს საქართველოს ევროკავშირში 
შესვლის პერსპექტივის შესახებ, ისევე როგორც სავიზო რეჟიმის 
ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 
რეფორმების განხორციელების პოზიტიურ შეფასებას.

ICMPD-ის ძირითადი საქმიანობა საქართველოსა და 
რეგიონში 

საზღვრის მართვის ახალი პროექტი აზერბაიჯანსა და საქართველოში

ICMPD-მ გაეროს განვითარების პროგრამასთან (UNDP) 
თანამშრომლობით დაიწყო ახალი პროექტი მწვანე საზღვარზე 
კოორდინირებული მოქმედებების ჩატარებით აზერბაიჯანისა 
და საქართველოს სასაზღვრო სააგენტოების ოპერაციული 
შესაძლებლობების გაძლიერებისათვის, რომელსაც რეგიონის და 
ევროპის მთელ სამეზობლოს საერთო უსაფრთხოებაზე პოზიტიური 
გავლენა ექნება. უფრო კონკრეტულად, პროექტის მიზანია:

საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის და აზერბაიჯანის 
სასაზღვრო სამსახურის ინსტიტუციონალური განვითარების 
და შესაძლებლობების გაზრდა, მათ შორის კოორდინირებული 
და ერთობლივი სანქციების გატარების და ინფორმაციის 
სათანადოდ გაცვლის უნარების გაძლიერება;
საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის და აზერბაიჯანის 
სასაზღვრო სამსახურის ოპერაციული შესაძლებლობების 
გაუმჯობესება უკეთესი ინფრასტრუქტურის და თანამედროვე 
ტექნოლოგიების მიწოდებით.

პროექტი 2014 წლის ნოემბრიდან 2017 წლის სექტემბრამდე 
მოქმედებს.

ERGEM

დასკვნითი კონფერენცია

პროექტ ERGEM-ის დასკვნითი 
ღონისძიება, დიასპორის 
კონფერენცია, პროექტის ბოლო 
დღეს, 2014 წლის 17 დეკემბერს, 
ქ. თბილისში, საქართველოში 
გაიმართა. კონფერენციას  პროექტის 
ყველა პარტნიორი დაესწრო: 
მთავრობის წარმომადგენლები, 

დიასპორის წევრები და დაბრუნებული მიგრანტები, გამოცდილი 
ექსპერტი დიასპორის საკითხებში, არასამთავრობო ორგანიზაციების, 
სამოქალაქო სექტორის, საერთაშორისო ორგანიზაციების 
წარმომადგენლები და ევროკავშირის დელეგაცია საქართველოში.

კონფერენციის საბოლოო დღის წესრიგი პროექტის 
განმახორციელებელი ორი პარტნიორის,  სახელმწიფო 
სტრუქტურების მხრიდან პროექტის შედეგების მოკლე წარდგენას 
და  დიასპორის წევრებსა და სახელმწიფო სტრუქტურებს შორის 
შემდგომი თანამშრომლობის შესახებ დისკუსიის გამართვას 



დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ

აქ წარმოდგენილი მოსაზრებები შეიძლება არ გამოხატავდეს ევროკავშირის მოსაზრებებს

მიგრაციის საკითხებზე საინფორმაციო ბიულეტენი #4, 2015 წლის თებერვალი
გვერდი  3

უწყებებს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის 
განხორციელებაში. ქართულ სტუდენტურ ჟურნალ „ლიბერტასთან“ 
ინტერვიუში მან მკითხველებს მოლდოვის გამოცდილება გაუზიარა.

რა ნაბიჯები გადადგა მოლდოვის რესპუბლიკამ  სავიზო რეჟიმის 
ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმიდან უვიზო რეჟიმით 
სარგებლობამდე? 

ბ-ნი რადუ კუკოში: როგორც იცით, მოლდოვა-ევროკავშირის 
სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმა ორი ფაზისაგან 
და ოთხი ნაწილისაგან შედგებოდა. პირველი საკანონმდებლო, 
ხოლო მეორე - განხორციელების ფაზა იყო. ევროკავშირთან უვიზო 
რეჟიმით სარგებლობის მიღებამდე მოლდოვას მოუწია ყველა იმ 
მოთხოვნის განხორციელება, რაც VLAP-ის ორივე ფაზის ოთხივე 
ნაწილში შედიოდა.

ევროკავშირი-მოლდოვის VLAP-ის პირველი ფაზის განმავლობაში 
მოლდოვის მთავრობას ეროვნული კანონმდებლობა ევროკავშირის 
სტანდარტებთან უნდა დაეახლოებინა, განსაკუთრებით სამგზავრო 
დოკუმენტების, მიგრაციის და საზღვრის მართვის, საჯარო 
წესრიგის და უსაფრთხოების, ადამიანის უფლებების და საგარეო 
ურთიერთობების კუთხით. მიღებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი 
კანონები, როგორიცაა კანონი სახელმწიფო საზღვრის შესახებ, კანონი 
სასაზღვრო პოლიციის შესახებ, კანონი უცხოელთა ინტეგრაციის 
შესახებ, სასამართლო სექტორის რეფორმის სტრატეგია, კანონი 
ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის 
შესახებ, ადამიანთა უფლებების ეროვნული სამოქმედო გეგმა, ბოშა 
მოსახლეობის დახმარების 2011-2015 წლების სამოქმედო გეგმა და 
კანონი თანასწორობის შესახებ. შეიძლება ითქვას, VLAP-ის პირველი 
ფაზა არ არის ისეთი რთული, როგორც მეორე, თუმცა, მნიშვნელოვანია 
აღინიშნოს, რომ სამართალწარმოების პროცესში ზოგჯერ შეიძლება 
სირთულეებს წავაწყდეთ, როდესაც საქმე საკანონმდებლო და 
აღმასრულებელ შტოებს შორის აზრთა სხვადასხვაობას ეხება ან როცა 
სამოქალაქო საზოგადოებას კონკრეტულ საკითხზე სხვა მოსაზრება 
გააჩნია. აზრთა სხვადასხვაობა განსაკუთრებით მოსალოდნელია 
მაშინ, როცა კამათი მიდის ისეთ სენსიტიურ კანონმდებლობაზე, 
როგორიცაა სამართალდამცავების დემილიტარიზაცია ან 
ანტიდისკრიმინაციული კანონი. მიუხედავად იმისა, რომ მოლდოვის 
შემთხვევაში VLAP-ის პირველი ფაზის განხორციელება სწრაფად 
მოხდა, ინსტიტუციონალური უზუსტობების გადასალახად 
დაინტერესებულ მხარეებს შორის ხანგრძლივი კომუნიკაცია და 
კოორდინაცია გახდა  საჭირო.

VLAP-ის მეორე ფაზის განმავლობაში, რომელსაც ასევე 
განხორციელების ფაზა ეწოდება, მოლდოვის რესპუბლიკამ 
პირველი ფაზის განმავლობაში მიღებული კანონმდებლობის 
პრაქტიკული თვალსაზრისით ეფექტური განხორციელება 
უზრუნველყო. ევროკავშირი-მოლდოვის VLAP-ის შესახებ ჩემი 
გამოცდილებიდან გამომდინარე, შემიძლია აღვნიშნო, რომ მეორე 
ფაზის განმავლობაში ორ მნიშვნელოვან საკითხზე ყურადღების 
გამახვილება გახდა საჭირო: პირველი სახელმწიფო სტრუქტურებს 
შორის გამართულ თანამშრომლობის ჩამოყალიბებასთან იყო 
დაკავშირებული. თუკი, წინათ თითოეული სტრუქტურა საქმეებს 
დამოუკიდებლად მართავდა, VLAP-ის დანერგვის შემდეგ, 
ინფორმაციის ყოველდღიურად გაცვლის მიზნით, სტრუქტურებს 
შორის თანამშრომლობა გახდა საჭირო. მეორე მნიშვნელოვანი 
ელემენტი იყო რეფორმების მდგრადობის უზრუნველყოფა, რაც 
ნიშნავს, რომ რეფორმებს სათანადოდ უნდა ემუშავათ დროთა 
განმავლობაში. მოლდოვის სახელმწიფო დაწესებულებებმა მეორე 
ფაზის ყველა ასპექტის დაკმაყოფილება შეძლეს და შესაბამისად  
ევროკავშირთან უვიზო რეჟიმით სარგებლობის უფლება მიიღეს.

2013 წლის 27 ნოემბერს, ევროკომისიამ მოლდოვის მოქალაქეებს 
შენგენის ზონაში უვიზო მიმოსვლის ნება დართო. მას შემდეგ 
თითქმის ერთი წელი გავიდა. რა სარგებელს იღებს მოლდოვის 

რესპუბლიკა და საზოგადოება უვიზო რეჟიმით სარგებლობით?

ბ-ნი რადუ კუკოში: მიუხედავად იმისა, რომ ევროკომისიის 
შემოთავაზება 2013 წლის 27 ნოემბერს განხორციელდა, 
ბიომეტრული პასპორტების მფლობელმა მოლდოვის მოქალაქეებმა 
ევროკავშირში ვიზის გარეშე მგზავრობა მხოლოდ 2014 წლის 28 
აპრილიდან შესძლეს. სარგებელი კი შემდეგნაირად შეიძლება იყოს 
კლასიფიცირებული: ადამიანებს შორის კავშირის ზრდა; ბიზნესის 
წარმოებისთვის ბარიერების მოხსნა; ცოდნის გაცვლა.

მოლდოვის შემთხვევაში, განსაკუთრებით გაიზარდა ადამიანებს 
შორის კავშირი. მოლდოვის სასაზღვრო სამსახურის მონაცემების 
მიხედვით, უვიზო რეჟიმით სარგებლობის პირველი 6 თვის 
განმავლობაში, ევროკავშირში ვიზის გარეშე 297,000 მეტი 
მოლდოველი გაემგზავრა. ეს კი მხოლოდ ის მოქალაქეები იყვნენ, 
რომლებიც მოლდოვიდან მგზავრობდნენ. თუ დავითვლით 
რუსეთში, უკრაინაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, კანადასა და 
სხვა ქვეყნებში მცხოვრებ მოლდოველებს, რომლებმაც  ამ პერიოდში 
ევროკავშირში ვიზის გარეშე იმგზავრეს, ჯამი შეიძლება 300,000 
მეტს შეადგენდეს.

ბიზნეს საზოგადოებისათვის მობილობა და მოქნილობა 
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. რადგანაც მოლდოვის ექსპორტის 
უმეტესი ნაწილი მიმართულია ევროკავშირზე და პროცენტი 
ყოველწლიურად იზრდება, მოლდოველი ბიზნესმენების მიერ 
ვიზის გარეშე მგზავრობის საჭიროება არსებობდა. მოლდოვა-
ევროკავშირის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო 
ზონის ხელშეკრულების ძალაში შესვლა მოლდოვასა და ევროკავშირს 
შორის კავშირს კიდევ უფრო გააძლიერებს. ამგვარად, უვიზო 
რეჟიმით სარგებლობა ჩვენს ბიზნეს საზოგადოებას ცხოვრებას 
გაუმარტივებს.

ცოდნის გაცვლა ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რადგან 
მოლდოვის მოქალაქეები, რომლებიც საზღვარგარეთ მგზავრობენ 
და ევროკავშირში მიღებული გამოცდილებით სარგებლობენ, 
შეძლებენ  მიღებული ცოდნა მოლდოვაში გამოიყენონ და 
დანერგონ. ჰოლანდიიდან, სადაც ამჟამად დიპლომატიური მისიით 
ვიმყოფები,  ურბანული სატრანსპორტო სისტემის ალტერნატიული 
გზების შესახებ, როგორიცაა ველოსიპედები, ბევრი რამე შეიძლება 
ვისწავლოთ. მაგალითად, ესტონეთიდან  ინფორმაციული და 
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ICT) ინოვაციური მექანიზმებით 
სახელმწიფო სერვისების მიწოდების შესახებ შეიძლება მივიღოთ 
გამოცდილება. არსებობს ბევრი კარგი მაგალითი, რომელიც 
შეგვიძლია ვისწავლოთ და უვიზო რეჟიმით სარგებლობა ცოდნის 
კიდევ უფრო სწრაფად გამოყენების საშუალებას იძლევა.  

რას ურჩევდით საქართველოს მთავრობას და საქართველოს 
მოქალაქეებს  სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო 
გეგმის წარმატებით დასრულების და უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის 
მისაღებად?

ბ-ნი რადუ კუკოში: ევროპული ინსტიტუტები და ხალხი ზოგადად 
მკაცრი, მაგრამ სამართლიანია. მართალია, სავიზო რეჟიმის 
ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმა რთული და მომთხოვნი 
პროცესია, მაგრამ თუ საქართველო VLAP-ის ყველა ნიშნულს 
დანერგავს, ევროკავშირი გააუქმებს საქართველოსთან სავიზო 
რეჟიმს. ამგვარად, ერთადერთი რჩევა, რაც შემიძლია ქართველ 
კოლეგებს მივცე, არის ის, რომ გულმოდგინედ იმუშაონ VLAP-
ის ნიშნულების განსახორციელებლად და ისინი სათანადოდ 
დაჯილდოვდებიან. ჩვენი მხრიდან, მოლდოვის სახელმწიფო 
სტრუქტურები მზად არიან გაუზიარონ გამოცდილება VLAP-ის 
შესახებ და გაუწიონ საჭირო კონსულტაცია. 



დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ

აქ წარმოდგენილი მოსაზრებები შეიძლება არ გამოხატავდეს ევროკავშირის მოსაზრებებს

მიგრაციის საკითხებზე საინფორმაციო ბიულეტენი #4, 2015 წლის თებერვალი
გვერდი  2

ჩარჩოს შემდგომ გაძლიერებას (SMEs); (2) სტრუქტურების 
ფუნქციონირების გაუმჯობესებას, რომლებიც არეგულირებენ 
და ეხმარებიან ვაჭრობასა და კერძო სექტორს; (3)ეკონომიკური 
ფაქტორების და SMEs გაძლიერებას DCFTA-ის თანახმად ახალ 
მარეგულირებელ გარემოზე მორგებით; (4) დაბრუნებული 
მიგრანტების, ბიზნესში ჩართული ქალებისა და ახალგაზრდა 
მეწარმეების ეკონომიკურ ინტეგრაციას. ვიზიტის განმავლობაში ბ-ნი 
იოჰანეს ჰანი საქართველოს პრეზიდენტს, ბ-ნ გიორგი მარგველაშვილს, 
პრემიერ მინისტრს, ბ-ნ ირაკლი ღარიბაშვილს, საქართველოს 
მთავრობის წევრებს, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს, ბ-ნ 
დავით უსუფაშვილს და ოპოზიციისა და სამოქალაქო საზოგადოების 
წარმომადგენლებს შეხვდა. კომისარი ჰანი თბილისში ილიას 
სახელმწიფო უნივერსიტეტში სიტყვითაც გამოვიდა.

წყარო: http://ec.europa.eu/enlargement/news_corner/
news/2015/01/20150115_en.htm

ევროკომისიის მეორე ანგარიში სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის 
სამოქმედო გეგმის (VLAP) განხორციელების თაობაზე  

2014 წლის 29 ოქტომბერს ევროკომისიამ საქართველოს მიერ 
სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის (VLAP) 
განხორციელების შესახებ მეორე ანგარიში მიიღო. ანგარიშში 
აღნიშნულია, რომ საქართველო სავიზო  დიალოგის პირველი 
ფაზის მოთხოვნებს ასრულებს და დაიწყო VLAP-ის მეორე ფაზა, 
სადაც კომისია კონკრეტული ნიშნულების  განხორცილების 
დონეს შეამოწმებს. ევროკომისარმა საშინაო საკითხებში  სესილია 
მალმსტრომმა აღნიშნა, რომ VLAP-ის პირველი ფაზის დასრულება 
„მნიშვნელოვანი მიღწევაა და განსაკუთრებული ნაბიჯია პროცესში, 
რომელიც საქართველოს დაახლოებს ევროკავშირთან უვიზო 
რეჟიმით სარგებლობასთან“.

ანგარიშში ასევე აღნიშნულია მიგრაციის პოლიტიკის განვითარების 
საერთაშორისო ცენტრის (ICMPD) მნიშვნელოვანი როლი, რომელიც 
საქართველოში მიგრაციის საკითხებზე მომუშავე სახელმწიფო 
სტრუქტურებს VLAP-ის განხორციელებაში ეხმარება. უფრო 
კონკრეტულად, პროექტმა ENIGMMA-მ შრომითი მიგრაციის, სავიზო 
პოლიტიკის, დიასპორის პოლიტიკის, მიგრანტების უფლებებისა 
და პირადი მონაცემების დაცვის სფეროებში ევროკავშირის წევრი 
სახელმწიფოებიდან ექსპერტების მოწვევის გზით დახმარება 
გაუწია საქართველოს მიგრაციის საკითხებზე ინსტიტუციონალური 
და სამართლებრივი ჩარჩოს შემდგომ განვითარებაში. მეტიც, 
ENIGMMA-ს ღონისძიებების მნიშვნელოვანი ნაწილი მიგრაციის 
სფეროში ევროკავშირისა და საქართველოს თანამშრომლობის 
შესახებ  საინფორმაციო კამპანიების გატარებისკენ არის მიმართული. 
ანგარიშში ნახსენებია მიგრაციის საკითხებზე საქართველოს 
სამთავრობო კომისიისადმი ICMPD-ის მხარდაჭერა „შემდგომი 
პროგრამული პერიოდის 2016-20 სტრატეგიის ჩამოყალიბებით“, რაც 
გადამწყვეტი იქნება VLAP-ის მეორე ფაზის ნიშნულების მისაღწევად.

წყარო: ევროპის კომისია და ICMPD
 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1206_en.htm?locale=en

ევროკავშირი  საქართველოსთვის 46 მილიონ ევროს გამოყოფს

ევროკომისიამ საქართველოს მაკრო-ფინანსური დახმარების 
სახით 46 მილიონი ევრო გამოუყო. ევროკომისარმა ეკონომიკის, 
ფინანსთა, გადასახადებისა და საბაჟო საკითხებში პიერ მოსკოვიცმა 
ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმს მოაწერა ხელი, რაც 
ითვალისწინებს 46 მილიონი ევროს მაკრო-ფინანსური დახმარების 
(MFA) პროგრამას საქართველოსთვის. დახმარება გრანტებსა და 
სესხებს შორის თანაბრად გადანაწილდება და 2015 წელს ორი 
თანაბარი ტრანშით გადაირიცხება.

წყარო: ევროკომისია
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2602_en.htm

ევროპარლმენტმა  საქართველოსთან ასოცირების ხელშეკრულების 
რატიფიკაცია მოახდინა

2014 წლის 18 დეკემბერს, ევროპარლამენტმა  ევროკავშირი-
საქართველოს ასოცირების ხელშეკრულების რატიფიკაცია მოახდინა. 
ევროკავშირმა ასოცირების ხელშეკრულებას მოლდოვასთან, 
საქართველოსთან და უკრაინასთან 27 ივნისს მოაწერა ხელი. 
საქართველოს პარლამენტმა ხელშეკრულების რატიფიკაცია 18 
ივლისს მოხდინა. ამ დროისათვის ასოცირების ხელშეკრულება 
რატიფიცირებულია ევროკავშირის თერთმეტი წევრი სახელმწიფოს 
მიერ: რუმინეთი, ბულგარეთი, ლიტვა, ლატვია, მალტა, სლოვაკეთი, 
ესტონეთი, უნგრეთი, შვედეთი, ხორვატია და დანია.

წყარო: საქართველოს პარლამენტი
http://www.parliament.ge/en/media/axali-ambebi/the-european-

parliament-ratified-the-eu-georgia-association-agreement.page

საქართველოში მიგრაციის მართვის სფეროში არსებული 
სიახლეები

ცვლილებები უცხოელთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ 
ახალ კანონში

უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი 
მდგომარეობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებები 2014 
წლის ნოემბერში შევიდა. ცვლილებების თანახმად, საქართველოს 
ტერიტორიაზე მცხოვრები უცხოელები გარდამავალი პერიოდის 
განმავლობაში ბინადრობის ნებართვის და საიმიგრაციო ვიზის 
მოპოვების კუთხით შეღავათებით ისარგებლებენ. გარდა ამისა, 
ცვლილებები ითვალისწინებს გრძელვადიანი ყოფნის სამართლებრივ 
საფუძველს იმ პირებისთვის, რომლებიც თანამემამულის სტატუსით 
სარგებლობენ და გამარტივებულ პროცედურებს საერთაშორისო 
სატვირთო გადაზიდვის მონაწილეთათვის საქართველოს 
ტერიტორიაზე ტრანზიტით გავლის შემთხვევაში. 

მეტიც, თებერვალში საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 
ელექტრონული ვიზის პორტალი აამოქმედა, რომელიც ტურისტებს 
და ბიზნესის მიზნით ქვეყანაში ჩამოსულებს მოკლევადიანი 
ვიზის გამარტივებული წესით მიღების საშუალებას აძლევს და არ 
საჭიროებს გასაუბრებას ან ორიგინალი დოკუმენტების წარდგენას 
საელჩოში. ახალი გამარტივებული პროცედურა სამი ეტაპისაგან 
შედგება: მიმართვა, ელექტრონული გადახდის განხორციელება და 
გამზადებული ელექტრონული ვიზის ამობეჭდვა. ელექტრონული 
ვიზა მარტივად შეიძლება იქნას მიღებული ნებისმიერ ადგილას, 
სადაც  ინტერნეტ კავშირია და მის მფლობელზე საქართველოს 
ტერიტორიაზე შემოსვლის იგივე უფლება ვრცელდება, რაც 
პასპორტში დატანილი ვიზის ბლანკის შემთხვევაში. თუმცა, 
მოქალაქეობის მიხედვით შესაძლებელია სხვადასხვა მოთხოვნები 
იყოს დაწესებული, ამგვარად სტუმრებს ეცნობებათ ამ მოთხოვნების 
შესახებ მას შემდეგ, რაც შეარჩევენ მოგზაურობის ქვეყნის დოკუმენტს 
და მგზავრობის თარიღებს. ელექტრონული ვიზის მფლობელებმა 
ყველა საჭირო დოკუმენტი საქართველოს სახელმწიფო საზღვარზე 
ჩამოსვლისთანავე უნდა წარმოადგინონ.

წყარო: https://www.evisa.gov.ge/GeoVisa/Home/AboutVisa  
და საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე

https://matsne.gov.ge/en/document/view/2583688

ინტერვიუ მოლდოველ ექსპერტთან,  ბ-ნ რადუ კუკოშთან

ნიდერლანდების სახელმწიფოში მოლდოვის საელჩოს მრჩეველი 
რადუ კუკოში მოლდოვასა და ევროკავშირს შორის სავიზო რეჟიმის 
ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის განხორციელებაში აქტიურად 
იყო ჩართული. პროექტი ENIGMMA-ს ფარგლებში, იგი ასევე 
დახმარებას და კონსულტაციას უწევს საქართველოს სახელმწიფო 



ძვირფასო მკითხველო!

მიგრაციის პოლიტიკის განვითარების 
საერთაშორისო ცენტრის პროექტ 
ENIGMMA-ს გუნდს პატივი აქვს 
წარმოგიდგინოთ მიგრაციის რიგით 

მეოთხე საინფორმაციო ბიულეტენი. ჩვენი ბიულეტენების 
სერიების მიზანია, მკითხველს მიაწოდოს უახლესი ინფორმაცია 
საქართველოში მიგრაციის მართვისა და მიგრაციის სფეროში 
ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ურთიერთობის სფეროში 
არსებული სიახლეების შესახებ. წინამდებარე ბიულეტენი აგრეთვე 
მოიცავს ENIGMMA-ს მიერ განხორციელებული და დაგეგმილი 
ღონისძიებებისა და რეგიონში ICMPD-ის სხვა პროექტების ზოგად 
მიმოხილვას.

გთხოვთ, თქვენი შეხედულებები და კომენტარები, მათ შორის 
რჩევები ბიულეტენის დასახვეწად გამოგვიგზავნოთ  ამ გამოცემის 
ბოლოს მითითებულ ელექტრონულ მისამართებზე.

პროექტ ENIGMMA-ს გუნდი მადლობას გიხდით ინტერესისათვის. 
იმედი გვაქვს, მოგეწონებათ წინამდებარე გამოცემა. 

ICMPD ENIGMMA პროექტის გუნდი 

დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ

აქ წარმოდგენილი მოსაზრებები შეიძლება არ გამოხატავდეს ევროკავშირის მოსაზრებებს

მიგრაციის საკითხებზე საინფორმაციო ბიულეტენი # 3
კვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენი

ნომერში იხილავთ

სიახლეები:
ინტერვიუ ბატონ დავით ბაქრაძესთან, საქართველოს 
სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ 
სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში 
ინტერვიუ ბატონ რადუ კუკოშთან, ექსპერტი 
მოლდოვადან  

მიგრაციის საინფორმაციო ბიულეტენის მუდმივი რუბრიკები:
ევროკავშირისა და საქართველოს ურთიერთობები 
საქართველოში მიგრაციის მართვის სფეროში არსებული 
სიახლეები
ICMPD-ის ძირითადი საქმიანობა საქართველოსა და 
რეგიონში
ENIGMMA/ERGEM -ის მიმდინარე და დაგეგმილი 
აქტივობები
„ვინ ვინ არის?“ საქართველოს შინაგან საქმეთა 
სამინისტრო

ინტერვიუ ბატონ დავით ბაქრაძესთან, საქართველოს 
სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ 
სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში 

ENIGMMA: საქართველომ ევროკავშირთან ასოცირების 
ხელშეკრულებას ახლახანს მოაწერა ხელი, რაც საქართველოსა 
და ევროკავშირის თანამშრომლობის კუთხით მნიშვნელოვანი 
წინ გადადგმული ნაბიჯია. როგორ შეაფასებდით საქართველოს 
ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესს?

ბ-ნი დავით ბაქრაძე: ბოლო 
წლებში ევროკავშირთან 
თ ა ნ ა მ შ რ ო მ ლ ო ბ ი ს 
გაღრმავების კუთხით 
საქართველომ მნიშვნელოვანი 
ნაბიჯები გადადგა. 
როგორც მოგეხსენებათ, 
ევროკავშირთან ასოცირების 
ხელშეკრულებას, ღრმა 
და ყოვლისმომცველი 
თავისუფალი სავაჭრო 
სივრცის (DCFTA) 
კომპონენტის ჩათვლით, 
27 ივნისს, ქ. ბრიუსელში 
მოეწერა ხელი. საქართველოს 

პარლამენტმა უკვე მოახდინა ხელშეკრულების რატიფიცირება. 
რატიფიკაციის პროცესი ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში კვლავაც 
მიმდინარეობს და ვიმედოვნებთ, რომ ეს პროცესი მალე 
დასრულდება. უნდა აღინიშნოს, რომ ასოცირების ხელშეკრულების 
დებულებების მნიშვნელოვანი ნაწილი, DCFTA-ის ჩათვლით, ძალაში 
1 სექტემბერს შევიდა. 3 სექტემბერს საქართველოს მთავრობამ 
ასოცირების ხელშეკრულების ეროვნული სამოქმედო გეგმა 
დაამტკიცა 2014 წლისათვის და წარმატებით ასრულებს. აღნიშნულმა 
ჩაანაცვლა ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმა. 
ამ ეტაპზე, ჩამოყალიბებული გვაქვს ასოცირების ხელშეკრულების 
განხორციელების სამოქმედო გეგმა 2015 წლისათვის, რომელიც 
გაცილებით უფრო ყოვლისმომცველი დოკუმენტია და DCFTA-ის 
განხორციელებასაც მოიაზრებს. უნდა აღინიშნოს, რომ ასოცირების 
ხელშეკრულების განხორციელების  პროცესის მონიტორინგის 
მიზნით შეიქმნა ასოცირების საბჭო, ასოცირების კომიტეტი, 
თემატური ქვე-კომიტეტები და ასოცირების საპარლამენტო 
კომიტეტი. ჩვენ უზრუნველვყოფთ, რომ სამოქალაქო საზოგადოებაც 
ჩართული იყოს ასოცირების ხელშეკრულების ჩამოყალიბებისა 
და მისი განხორციელების პროცესის მონიტორინგში. ჩვენ 
ასევე წარმატებით ვახორციელებთ რეფორმებს სავიზო რეჟიმის 
ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის (VLAP) ფარგლებში. პირველი 
- საკანონმდებლო ფაზა უკვე დასრულებულია და ჩვენ უკვე 
დავიწყეთ მეორე - იმპლემენტაციის ფაზა.

გაგრძელება 4-ე გვერდზე

ევროკავშირისა და საქართველოს ურთიერთობები

ევროპის სამეზობლო პოლიტიკისა  და გაწევრიანების თაობაზე 
მოლაპარაკებების საკითხებში ევროკავშირის კომისრის ვიზიტი 
თბილისში 

15-16 იანვარს საქართველოს ევროპის სამეზობლო პოლიტიკისა და 
გაწევრიანების  თაობაზე მოლაპარაკებების საკითხებში ევროკავშირის 
კომისარი  ბატონი იოჰანეს ჰანი  ეწვია. მისი მონაწილეობით 
ხელი მოეწერა ახალი პროგრამის დაფინანსების ხელშეკრულებას 
საქართველოს მიერ ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი 
სავაჭრო სივრცის ხელშეკრულების (DCFTA) განხორციელებისა და 
კერძო სექტორის განვითარების ხელშესაწყობად. ახალი სამ წლიანი 
პროგრამა, რომელიც დაფინანსების ხელშეკრულებით  დაიწყო, 44.5 
მილიონი ევროს გამოყოფას ითვალისწინებს და მოიცავს: (1) ვაჭრობის 
და მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებისათვის პოლიტიკური 


