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Comisia pentru Integrare Europeană din Parlamentul Georgiei a organizat Conferința Parlamentară Internațională ,,UE și partenerii - Îmbrățișând diversitatea pentru o unitate mai
puternică", care s-a desfășurat la Tbilisi, în perioada 4-5 decembrie a.c.

 Conferința a reunit membri din Parlamentele naționale ale statelor membre ale UE, țările candidate, țările Parteneriatului Estic, statele membre EFTA, Parlamentul European,
precum și lideri importanți ai societății civile.

 Conferința a constituit un forum pentru consultări și dezbateri asupra cooperării UE cu partenerii săi din Est, precum și cu țările candidate și EFTA. A fost analizat nivelul la care
toate părțile se angajează să se implice mai profund și viitorul comun, precum și provocările care decurg din factori interni și externi. Agenda conferinței a cuprins următoarele 5
paneluri:

 Panelul 1: Integrarea europeană - o forță motrice pentru consolidarea democrației și a prosperității;
 Panelul 2: Provocările în implementarea agendei legislative a UE;

 Panelul 3: Înainte și după integrare: gestionarea așteptărilor cetățenilor și contracararea propagandei anti-occidentale;
 Panelul 4: Un angajament mai profund cu UE și între partenerii UE – realități, perspective și modalități;

 Panelul 5: Viitorul UE.
 Speakerii și participanții au fost invitați să discute despre efectul stimulator al  perspectivei de aderare la UE asupra reformelor complexe întreprinse în țările candidate și țările din

Parteneriatul Estic și au împărtășit experiențele referitoare la gestionarea așteptărilor cetățenilor cu privire la beneficiile și provocările integrării în UE. A fost acordată atenție
discutării efectelor adverse ale propagandei anti-occidentale și ale creșterii populismului în ceea ce privește crearea unei imagini distorsionate a UE. Și, în final, speakerii conferinței
au reflectat asupra situației actuale a UE și asupra viitoarei sale strategii de cooperare cu partenerii săi, în contextul creșterii numărului de provocări.

 Domnul Irakli Kobakhidze, Președintele Parlamentului Georgiei, domnul Giorgi Kvirikashvili, Prim-Ministrul Georgiei și domnul Rzsyard Cyarnecki, Vice-Președinte al Parlamentului
European au susținut alocuțiuni în deschiderea conferinței.

 Doamna senator Gabriela Crețu, președintele Comisiei pentru afaceri europene din Senatul României, a fost invitată de către doamna Tamar Khulordava, președintele Comisiei
pentru integrare europeană din Parlamentul Georgiei, să participe la această conferință în calitate de speaker la Panelul 1: Integrarea europeană - o forță motrice pentru
consolidarea democrației și a prosperității.

 Doamna senator a împărtășit din experiența României de după aderare și a subliniat faptul că țara noastră ,,este foarte interesată de dezvoltarea relațiilor noastre, deoarece
suntem aproape vecini; și susține aspirațiile dumneavoastră europene. Eu, personal, cred că Marea Neagră ar putea să ne unească și nu să ne separe!"

 Doamna senator a arătat, de asemenea, că ,,nu orice gândire critică despre Uniune este euro-scepticism sau propagandă anti-occidentală. Ar putea fi doar încercarea de a face o
bună diagnoză a realității, pentru a repara ceea ce a fost greșit și pentru a dezvolta părțile bune ale proiectului, astfel încât să păstrăm uniunea noastră unită". Experiența privind
integrarea europeană ne arată că ,,Uniunea este un orizont în mișcare, nu o țintă, un scop definit, pe care o țară trebuie să-l realizeze! Trebuie să începem acum să fim pregătiți
pentru Uniunea Europeană din 2030 sau 2050. O integrare de succes nu poate fi realizată atunci când iei drept obiectiv construirea unei economii sociale de piață și a unui stat al
bunăstării dar aplici modelul de dezvoltare din țările lumii a treia”. Aderarea la UE este o decizie rațională de a împărtăși valorile acesteia și de a construi un viitor comun
împreună. Este important faptul că ,,totul poate fi și trebuie negociat, nu luat ca atare. Unitatea trebuie construită împreună cu noi, ca o cărămidă care se potrivește în zid, și nu
de cineva din afară, care își afirmă diferența/ diferențele și spune că zidul  este construit într-un loc greșit, așa cum au început câteva state membre să facă".

 Profitând de evenimentul organizat, doamna senator a avut întâlniri bilaterale cu importante personalități prezente, speakeri și participanți la dezbateri.
 Conferința a fost considerată un succes deoarece a permis atât țărilor cu aspirații de aderare la UE și la NATO, cât și statelor membre participante, să prezinte și să argumenteze

viziunea lor privind UE și integrarea europeană, precum și viitorul acesteia.


