1. Ümumi məlumat
Rəsmi adı: İtaliya Respublikası
Ərazisi: 301 340 km2
Əhalisi: 58 090 681 nəfər (iyul 2010)
İnzibati ərazi bölgüsü: 15 region və 5 muxtar regiona bölünür.
Regionlar: Abrutso, Bazilikata, Kalabriya, Kampanya, Emilia-Romanya, Latsio,
Liquriya, Lombardiya, Marke, Molize, Pyemont, Pulya (Apulya), Toskana, Umbriya,
Veneto.
Muxtar regionlar: Friuli-Venetsiya Culiya, Sardiniya, Siciliya, Trentino-Alto Adice,
Valle d’Aosta.
Əsas şəhərləri: Roma (paytaxt), Milan, Turin, Neapol, Florensiya
Əsas dinləri: katoliklər – 90%, digərləri (protestant, yəhudi, müsəlman)-10%
Milli bayramı: 2 iyun - Respublika günü (1946)
Dövlət quruluşu: Respublika
Dövlət başçısı: 15 may 2006-cı ildən Ciorcio Napolitanodur. Prezident 58 əyalət
nümayəndəsi və parlamentin hər iki palatasından ibarət seçki kollegiyası tərəfindən 7
il müddətinə seçilir. Son seçkilər 10 may 2006-cı ildə keçirilmişdir.
Baş nazir (Nazirlər Şurasının Sədri): 8 may 2008-ci ildən Silvio Berluskonidir. 1314 aprel 2008-ci il tarixdə keçirilmiş parlament seçkilərində “Azadlıq evi”
koalisiyasının (sağ-mərkəzçi) qələbəsi nəticəsində təyin edilmişdir.
Nazirlər Şurası: Şuranın üzvləri Baş nazirin tövsiyəsi ilə prezident tərəfindən təsdiq
edilir.
Ali qanunverici orqan: İtaliya Respublikasının Parlamenti iki palatadan ibarətdir və
ümumxalq səsverməsi yolu ilə seçilir. Senat 315 üzvdən ibarətdir. Onlardan 232-i
birbaşa, 83-ü regional proporsional təmsilçilik əsasında 5 il müddətinə seçilir.
Respublikanın keçmiş prezidentləri daxil olmaqla 7 ömürlük senator vardır.
Deputatlar Palatası: 630 üzvdən ibarətdir. Onlardan 475 nəfəri birbaşa, 155 nəfəri
isə regional proporsional təmsilçilik əsasında 5 il müddətinə seçilir. Son seçkilər 1314 aprel 2008-ci ildə keçirilmişdir.
Məhkəmə hakimiyyəti: Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən həyata keçirilir (15
hakimdən 5-i Prezident, 5-i Parlament tərəfindən təyin olunur, 5-i isə adi və inzibati
Ali məhkəmələr tərəfindən seçilir).
Əsas siyasi partiyalar:
Azadlıq Xalqı Partiyası – sədri Silvio Berluskoni
Şimal Liqası – sədri Umberto Bossi
Demokratik Partiya – sədri Pyer Luici Bersani
Dəyərlər İtaliyası- sədri Antonio Di Pietro
Xristian və Sagçı Demokratlar Birliyi – sədri Pyer Ferdinando Kazini
Son seçkilərin nəticələri – Senat – S.Berluskoninin koalisiyası 174 yer,
V.Veltroninin koalisiyası 132 yer, Mərkəz Birliyi 3 yer, digərləri 6 yer (13-14 aprel
2008-ci ildə keçirilmişdir).
Nümayəndələr Palatası – S.Berluskoninin koalisiyası 344 yer, V.Veltroninin
koalisiyası 246 yer, Mərkəz Birliyi 36 yer, digərləri 4 yer.

2. İqtisadiyyat
İqtisadiyyatın mühüm sahələri: turizm, maşınqayırma, metal sənayesi, kimya
sənayesi, yeyinti məhsulları istehsalı texnologiyası, yüngül sənaye, avtomobil
sənayesi, geyimlər, ayaqqabı sənayesi, keramika.
Kənd təsərrüfatı məhsulları: meyvə, tərəvəz, üzüm, kartof, şəkər çuğunduru, soya,
buğda, zeytun, mal əti, süd məhsulları, balıq.
ÜDM: $ 1.76 trilyon (2009)
ÜDM-nin artımı: -4,8% (2009)
Sektorların payına düşən ÜDM: Kənd təsərrüfatı: 1.8%, Sənaye: 30.7%, Xidmət:
65.7% (2009)
Adambaşına düşən gəlir: $ 30.300 (2009)
Ixrac: $ 412.9 milyard (2009)
Ixrac məhsulları: maşınqayırma məhsulları, yüngül və geyim sənayesi məhsulları,
istehsal avadanlıqları, nəqliyyat avadanlıqları, kimya sənayesi məhsulları, yeyinti
məhsulları, içkilər, tütün, minerallar, əlvan metallar.
Əsas ixrac tərəfdaşları: Almaniya 12.6%, Fransa 11.5%, ABŞ 5.9%, İspaniya 5.7%,
Böyük Britaniya 5.1%, İsveçrə 4.7%. (2009)
İdxal: $ 410.2 milyard (2009)
İdxal məhsulları: maşınqayırma məhsulları, kimya sənayesi məhsulları, nəqliyyat
avadanlığı, enerji məhsulları, minerallar və əlvan metallar, yüngül və geyim sənayesi
məhsulları, yeyinti məhsulları, içkilər, tütün.
Əsas idxal tərəfdaşları: Almaniya 16.6%, Fransa 8.8%, Çin 6.5%, Niderland 5.6%,
İspaniya 4.3%, Rusiya 4,1%, Belçika 4%. (2009)
Büdcə: gəlirlər: $ 969.9 milyard, xərclər: $ 1.082 trilyard (2009)
Dövlət borcu: ÜDM-in 115.2% - (2009)

3. Xarici siyasəti
İtaliyanın xarici siyasətində aşağıdakı istiqamətlər prioritet təşkil edir:

Avropa İttifaqı

NATO və ABŞ

Yaxın Şərq və Aralıq dənizi regionu

Balkan regionu
Bununla yanaşı, İtaliya Respublikası istər beynəlxalq, istərsə də regional təşkilatlar
çərçivəsində dövlətlərlə əlaqələrin inkişaf etdirilməsində maraqlıdır. İtaliyanın xarici
siyasətində prioritet sahələr isə aşağıdakılar hesab olunur:

İnsan hüquqları

Tərksilah

Ətraf-mühit

Enerji təhlükəsizliyi

Terrorizmə qarşı mübarizə
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NATO – 1955-ci ildən NATO-nun üzvü olan İtaliya Respublikasının bu təşkilata
qoşularkən əsas məqsədi təhlükəsizliyinin təmin olunması idi.
İtaliya NATO-nun rəhbərliyi altında həyata keçirilən əməliyyat və missiyalara öz
əsgərləri ilə töhfə verən 4-cü NATO ölkəsidir. İtaliya Əfqanıstandakı “Azadlığa
dəstək” missiyasına 2000 nəfərdən artıq qoşun göndərmişdir. Bununla yanaşı, İtaliya
2006-cı ilin noyabr ayında İraqdan qoşunlarını çıxarsa da, ölkədə vəziyyətin
sabitləşdirilməsi üçün görülən tədbirlərə dəstək verir. İtaliya həmçinin, NATO
çərçivəsində Aralıq dənizi regionunda terrorçuluğa qarşı keçirilən hərbi dəniz
missiyasında da iştirak edir.
İtaliya NATO-nun genişlənməsini dəstəkləyir, lakin bu genişlənmə prosesi zamanı
Rusiyanın təhlükəsizlik maraqlarının nəzərə alınmasının tərəfdarıdır.
ABŞ – İtaliya ilə ABŞ arasında ümumi liberal dəyərlərə əsaslanan dostluq əlaqələri
mövcuddur. Siyasi sahədə ABŞ-la İtaliya arasında bütün səviyyələrdə sıx əlaqələr
qurulmuşdur və bu, heç vaxt İtaliyanın Avropa inteqrasiya proseslərində iştirakı ilə
ziddiyyət təşkil etməmişdir. ABŞ və İtaliya azadlıq, inkişaf, insan hüquqlarına və
ümumi dəyərlərə hörmət prinsiplərinə əsaslanan eyni fundamental dəyərləri və
maraqları bölüşür.
S.Berluskoni hökuməti ABŞ-la əlaqələrin möhkəmləndirilməsinə xüsusi önəm verir.
Berluskoninin 2001-2006-cı illərdə Baş nazir olduğu dövrdə İtaliya ABŞ-ın
Əfqanıstanda və İraqda əməliyyatlarını dəstəkləmiş, hər iki dövlətə hərbi qüvvələr
göndərmişdir. İraqdan qüvvələrin çıxarılması isə R.Prodinin hakimiyyəti illərinə
(2006-cı ilin noyabr ayı) təsadüf etmişdir.
ABŞ İtaliyanın terrorçuluğa qarşı mübarizədə və çoxtərəfli sülhməramlı qüvvələrdə
iştirakını yüksək dəyərləndirir. İtaliya terrorçuluqla mübarizədə
ABŞ-ın qabaqcıl
tərəfdaşlarındandır. Hər iki dövlət NATO və digər təşkilatlar çərçivəsində sülh,
təhlükəsizlik və tərəqqi naminə əməkdaşlıq edirlər. İtaliyanın ərazisində - Viçenza və
Livornoda ABŞ quru qoşunları, Avianoda hava qüvvələri, Siqonella, Qaeta və
Neapolda isə ABŞ-ın 6-cı hərbi dəniz donanması yerləşdirilmişdir.
Avropa İttifaqı (Aİ) – İtaliya Avropa İttifaqının təsisçi dövlətlərindən biridir.
Təşkilatın yarandığı ilk dövrlərdən İtaliya onun fəaliyyətində fəal iştirak edir. İtaliya
Aİ-nin bir sıra tədbirlərinə ev sahibliyi etmişdir. Avropa Birliyinin formalaşmasında
böyük rolu olan Avropa Atom Enerji Birliyi və Avropa İqtisadi Birliyinin yaradılması
haqqında müqavilə 1957-ci ildə Romada imzalanmışdır.
S.Berluskoni hökuməti Aİ ilə əlaqələrə bir qədər skeptik yanaşsa da, İtaliya avropameylli xarici siyasət aparmaqdadır. İtaliya bir tərəfdən Avropa inteqrasiya
proseslərini dəstəkləyir, digər tərəfdən də avro-atlantik münasibətlərini
möhkəmlətməyə və qorumağa çalışır. İtaliya həm ABŞ, həm də Aİ ilə möhkəm
əlaqələrin qurulmasında maraqlıdır.
İtaliya Aİ-nin "açıq qapılar" siyasətinin tərəfdarlarından olsa da, namizədlərin Aİ
üzvlüyünə qəbul edilməsi üçün eyni siyasi, iqtisadi meyarlara cavab verməli olduğu
qənaətindədir.
İtaliya Aİ-də struktur islahatlarının aparılması tərəfdarıdır. İtaliya rəsmi dairələrinin
fikrincə, islahatların aparılacağı təqdirdə Aİ-nin fəaliyyəti daha səmərəli olacaqdır.
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İtaliyanın Aİ dövlətləri ilə sıx iqtisadi əlaqələri vardır. Məhz iqtisadi və ticarət
maraqları İtaliyanın xarici siyasətində Avropanın prioritet region olmasını
şərtləndirən amillərdən biridir. 2007-ci ildə İtaliyanın ümumi ticarət dövriyyəsində
Aİ dövlətlərinin payı 60.3% təşkil etmişdir. İtaliyanın Aİ dövlətləri arasında əsas
ticarət tərəfdaşları Almaniya (14.9%), Fransa (11.1%) və Böyük Britaniyadır (5.3%).
Yaxın Şərq və Aralıq dənizi regionu – İtaliyanın Yaxın Şərq və Aralıq dənizi
regionuna olan marağı onun siyasi və geostrateji əhəmiyyəti ilə izah olunur. Yaxın
Şərq və Aralıq dənizi regionu İtaliya üçün enerji təhlükəsizliyinin təminatı
aspektindən vacib əhəmiyyət kəsb edir. Məhz bu səbəbdən İtaliya regionda sabitliyin
bərqərar olunmasında maraqlıdır. Regionda sabitlik İtaliya üçün təhlükəsiz və stabil
enerji təminatı deməkdir. Regiondakı sabitliyə terrorçuluq, mütəşəkkil cinayətkarlığın
genişlənməsi, qeyri-qanuni miqrasiya kimi bir sıra amillər mane olur.
İtaliya Aralıq dənizi regionu dövlətləri ilə həm ikitərəfli, həm də çoxtərəfli əsasda
münasibətlərini inkişaf etdirir. Çoxtərəfli əlaqələr əsasən, Aralıq dənizi regionu
Birliyi təşkilatı çərçivəsində həyata keçirilir. Son illərdə Birliyin üzvü olan İtaliya,
İspaniya və Almaniyanın səyləri nəticəsində Birlik daxilində region dövlətləri ilə
əlaqələr genişlənmiş və intensiv xarakter almışdır.
Balkan regionu – Balkan dövlətləri ilə münasibətlər İtaliyanın xarici siyasətinin təbii
prioritetlərindəndir. Bu, siyasi ənənə, coğrafi yerləşmə və mədəni yaxınlığın
nəticəsidir. Adriatik dənizi regionunda baş verən hadisələr İtaliyanın daxili
təhlükəsizliyinə və xarici əlaqələrinə dərhal təsir göstərir. Regionda tarazlığın
yaradılması bütövlükdə qitədəki sabitlik üçün əhəmiyyətli elementdir. Coğrafi
yaxınlıq, təhlükəsizlik və miqrasiya məsələləri ilə bağlı qarşılıqlı asılılıq bu regionun
İtaliya üçün önəmli olmasını göstərən əsas amillərdir.
Balkanlarda sabitliyi təmin edilməsi ilə bağlı İtaliyanın strateji məqsədləri
aşağıdakılardır:
1. mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə;
2. region dövlətlərində daxili sabitliyə nail olmaq və demokratikləşmə prosesinin
sürətləndirilmək;
3. region dövlətlərinin Avropa İttifaqı və NATO-ya inteqrasiyasına nail olmaq;
4. iqtisadi inkişafı dəstəkləmək.
Rusiya – Rusiya iqtisadi sahədə İtaliyanın əhəmiyyət verdiyi ölkələr sırasına daxildir.
Hazırkı dövrdə, enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi İtaliya üçün böyük əhəmiyyət
kəsb edir. Məhz bu səbəbdən İtaliya əsas qaz ixracatçısı olan Rusiya ilə əlaqələrə
önəm verir. Rusiya İtaliyanın enerjiyə olan ehtiyacının təxminən 30%-ni ödəyir.
İtaliya Rusiyanın Avropada Almaniya və Niderlanddan sonra üçüncü iqtisadi
tərəfdaşıdır. 2007-ci ildə Rusiya ilə İtaliya arasında ümumi ticarət dövriyyəsi 36
milyard ABŞ dolları, 2008-ci ildə isə 53 milyard ABŞ dolları dəyərində olmuşdur.
Bu, 2007-ci illə müqayisədə 47% çoxdur. Lakin baş vermiş iqtisadi böhranın təsiri ilə
2009-cu ilin yanvar ayında 2 dövlət arasında ticarət dövriyyəsi 41.2% aşağı enmişdir.
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Bütün Avropa dövlətlərinə olduğu kimi, İtaliyaya da Rusiya qazı Ukrayna vasitəsilə
çatdırılır. 2006-cı və 2009-cu ilin qışında Rusiya və Ukrayna arasında baş verən
gərginliklər səbəbindən Avropada yaranan qaz qıtlığı digər Aİ dövlətləri kimi,
İtaliyanın da narahatlığına səbəb olmuşdur. Bu səbəbdən yeni infrastrukturların
yaradılması vasitəsilə (neft və boru kəmərlərinin inşası) enerji təminatının
genişləndirilməsi və diversifikasiyası məsələsi aktual hal almışdır. İtaliya Nabukko
qaz kəməri layihəsi ilə yanaşı, Cənub Axını qaz boru xətti layihəsinin də həyata
keçirilməsi tərəfdarıdır. Bu kəmərin Balkan regionundan keçməklə, təxminən 31
milyard kub metr həcmində Mərkəzi Asiya və Rusiya qazını İtaliyaya gətirəcəyi
gözlənilir. Bu layihəni Rusiyanın Qazprom və İtaliyanın Eni şirkətləri birgə həyata
keçirəcəklər.

4. İkitərəfli münasibətlər
İtaliya Azərbaycanın müstəqilliyini 1 yanvar 1992-ci ildə tanımış, 8 may 1992-ci ildə
iki ölkə arasında diplomatik əlaqələr yaradılmışdır.
1997-ci ilin mart ayında İtaliyanın Azərbaycanda, 2003-cü ilin dekabr ayında isə
Azərbaycanın İtaliyada səfirliyi açılmışdır.
Azərbaycanın İtaliya ilə münasibətləri yüksələn xətlə inkişaf etməkdədir. Bu gün
ölkələrarası münasibətlər həm siyasi, həm iqtisadi, həm də sosial-humanitar sahələri
əhatə edir.
24-27 sentyabr 1997-ci ildə Prezident H.Əliyevin, 24-26 fevral 2005 və 25-26 noyabr
2008-ci illərdə Prezident İlham Əliyev İtaliyaya rəsmi səfərləri ikitərəfli
münasibətlərə xüsusi təkan vermişdir.
Azərbaycan və İtaliya yüksək səviyyədə siyasi dialoqun inkişaf etdirilməsində və iki
dövlətin qanunvericilik və icra hakimiyyəti orqanları arasında əməkdaşlığın
genişləndirilməsində maraqlıdırlar.
Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi istiqamətində əməkdaşlığın tərkib
hissəsi olaraq, gələcəkdə Azərbaycan qazının Türkiyə və Yunanıstan vasitəsilə
İtaliyaya nəqli iki ölkə arasında əlaqələrin daha da dərinləşdirilməsi və inkişafı
baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

5. Müqavilə-hüquq bazası
Azərbaycan Respublikası və İtaliya Respublikası arasında imzalanmış
sənədlərin siyahısı
1. Azərbaycan Respublikası Hökuməti və İtaliya Respublikası Hökuməti arasında
hava əlaqələri haqqında Saziş (25 sentyabr 1997-ci ildə Romada imzalanmış, 30 iyun
1999-cu ildən qüvvədədir).
2. Azərbaycan Respublikası Hökuməti və İtaliya Respublikası Hökuməti arasında
investisiyaların təşviqi və qorunması haqqında Saziş (28 sentyabr 1997-ci ildə
Romada imzalanmış, 4 fevral 2000-ci ildən qüvvədədir).
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3. Azərbaycan Respublikası Hökuməti və İtaliya Respublikası Hökuməti arasında
turizm sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş (25 sentyabr 1997-ci ildə Romada
imzalanmış, 25 may 1998-ci ildən qüvvədədir).
4. Azərbaycan Respublikası Hökuməti və İtaliya Respublikası Hökuməti arasında
1997-1998-ci illərdə ikitərəfli texniki əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu
(25 sentyabr 1997-ci ildə Romada imzalanmış, imzalandığı andan qüvvədədir).
5. Azərbaycan Respublikası Hökuməti və İtaliya Respublikası Hökuməti arasında
mədəniyyət, elm və texnologiya sahəsində əməkdaşlıq sahəsində Birgə Bəyannamə
(25 sentyabr 1997-ci ildə Romada imzalanmışdır).
6. Azərbaycan Respublikası və İtaliya arasında iqtisadi əməkdaşlıq haqqında Birgə
Bəyannamə (25 sentyabr 1997-ci ildə Romada imzalanmış, imzalandığı andan
qüvvədədir).
7. Azərbaycan Respublikası və İtaliya Respublikası arasında münasibətlərin
prinsipləri haqqında Birgə Bəyanat (25 sentyabr 1997-ci ildə Romada
imzalanmışdır).
8. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi və İtaliya Respublikası Xarici İşlər
Nazirliyi arasında əməkdaşlıq haqqında Protokol (1 oktyabr 1998-ci ildə Bakıda
imzalanmış, imzalandığı andan qüvvədədir).
9. Azərbaycan Respublikası Hökuməti və İtaliya Respublikası Səfirliyi arasında
İtaliya-Azərbaycan Qarşılıqlı Balans Fondunun yaradılması və işlədilməsi haqqında
Niyyətlər Memorandumu (14 aprel 1999-cu ildə Bakıda imzalanmış, imzalandığı
andan qüvvədədir).
10. Azərbaycan Respublikası Hökuməti və İtaliya Respublikası Hökuməti arasında
mədəniyyət, elm və texnologiya sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş (1 iyun 2002ci ildə Bakıda imzalanmış, 6 sentyabr 2006-cı ildən qüvvədədir).
11. Azərbaycan Respublikası Hökuməti və İtaliya Respublikası Hökuməti arasında
kiçik və orta müəssisələr sahəsində əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu
(25 iyul 2002-ci ildə Romada imzalanmışdır).
12. Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə
İtaliya Respublikasının Hökuməti və İtaliya Respublikası Hökuməti Əmək və Sosial
Siyasət Nazirliyi arasında əməkdaşlıq haqqında Niyyət Protokolu (9 dekabr 2002-ci
ildə Bakıda imzalanmış, imzalandığı andan qüvvədədir).
13. Azərbaycan Respublikası Hökuməti və İtaliya Respublikası Hökuməti arasında
gəlirlərə və əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan
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qaldırılması və vergilərin ödənilməsindən yayınmanın qarşısının alınması haqqında
Konvensiya (21 iyul 2004-cü ildə Bakıda imzalanmışdır).
14. Azərbaycan Respublikası və İtaliya Respublikası arasında iqtisadi münasibətlər
üzrə məşvərət forumu haqqında birgə Bəyannamə (25 noyabr 2004-cü ildə Bakıda
imzalanmışdır).
15. Sumqayıt şəhəri (Azərbaycan) və Bari şəhəri (İtaliya) arasında qardaşlaşmış
münasibətlərin yaradılması haqqında Niyyət Protokolu (21 may 2004-cü ildə Baridə
imzalanmışdır).
16. Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə İtaliya Respublikası Hökuməti arasında
gömrük hüquq pozmalarının qarşısının alınması, araşdırılması və aradan
qaldırılmasına dair qarşılıqlı inzibati yardım haqqında Saziş (24 fevral 2005-ci ildə
Romada imzalanmış, 16 may 2006-cı ildən qüvvədədir).
17. Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi və İtaliya Respublikasının Ədliyyə
Nazirliyi arasında əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu (25 fevral 2005-ci
ildə Romada imzalanmışdır.).
18. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi və İtaliya Respublikası Mədəni
İrs və Mədəni Fəaliyyət nazirliyi arasında mədəni dəyərlərin mühafizəsi və onların
oğurlandığı halda geri qaytarılması ilə əlaqədar əməkdaşlığa dair Bəyannamə (25
fevral 2005-ci ildə Romada imzalanmışdır).
19. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi və İtaliya Respublikası Mədəni
İrs və Mədəni Fəaliyyət nazirliyi arasında mədəniyyət abidələrinin qorunması və
inventarlaşdırılması sahəsində əməkdaşlığa dair Bəyannamə (25 fevral 2005-ci ildə
Romada imzalanmışdır).
20. Azərbaycan Respublikası Dövlət Teleradio verilişləri Şirkəti və İtaliya
Respublikasının “RAİ” Radio-Televiziyası arasında əməkdaşlığa dair Saziş (24 fevral
2005-ci ildə Romada imzalanmışdır).
21. Azərbaycan Dövlət Teleqraf Agentliyi (AzərTAc) və İtaliya Milli Mətbuat Birliyi
Agentliyi (ANSA) arasında informasiya mübadiləsi və əməkdaşlıq haqqında saziş (24
fevral 2005-ci ildə Romada imzalanmışdır).
22. Bakı şəhəri İcra Hakimiyyəti (Azərbaycan Respublikası) və Roma Şəhər Meriyası
(İtaliya Respublikası) arasında dostluq və əməkdaşlıq haqqında Protokol (25 fevral
2005-ci ildə Romada imzalanmışdır).
23. Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsi və İtaliya Milli Olimpiya Komitəsi arasında
Texniki və İdman Əməkdaşlığı haqqında Saziş (25 fevral 2005-ci ildə Romada
imzalanmışdır).
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24. Azərbaycan Respublikası Hökuməti və İtaliya Respublikası Hökuməti arasında
şəbəkə təhlükəsizliyi sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş (6 dekabr 2005-ci ildə
Romada imzalanmış, 25 oktyabr 2006-cı ildən qüvvədədir).
25. Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və İtaliya
Respublikasının Kənd Təsərrüfatı, Ərzaq və Meşəçilik Siyasəti Nazirliyi arasında
əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu (20 oktyabr 2006-cı ildə Bakıda
imzalanmış, imzalandığı andan qüvvədədir).
26. Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi və İtaliya Respublikasının
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi arasında təbii qaz sektorunda əməkdaşlıq haqqında Protokol
(12 dekabr 2007-ci ildə Bakıda imzalanmışdır).
27.
Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi və İtaliya Respublikasının
Səhiyyə Nazirliyi arasında səhiyyəvə tibb elmləri sahəsində Anlaşma Memarandumu
(11 noyabr 2010-cu ildə Romada imzalanmışdır).
28. “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və İtaliya Respublikası Hökuməti arasında
diplomatik və xidməti pasportlara malik şəxslərin viza tələbindən azad edilməsi
haqqında Saziş” (7 dekabr 2010-cu il Bakıda imzalanmışdır)

6. Tərcümeyi-hallar
İtaliya Respublikasının Prezidenti Corcio Napolitano
29 iyun 1925-ci ildə Neapol şəhərində anadan olmuşdur.
1942 – Neapol Universitetində qeyri-qanuni kommunist tələbə təşkilatının üzvü
olmuş və gizli antifaşist mübarizəsində iştirak etmişdir.
1945 – İtaliya Kommunist Partiyasının (İKP) üzvü
1947 – Neapol Universitetinin hüquqşünaslıq fakültəsini bitirmişdir.
1953 – İtaliya parlamentinin üzvü seçilmişdir.
1962 – İKP-nin rəhbərliyinə seçilmiş, iqtisadi siyasət və İtaliyanın cənubunun
inkişafı məsələləri ilə məşğul olmuşdur.
1991 – Kommunist ideologiyasından imtina etmiş, İKP-nin əsasında yaradılmış “Sol
Demokratik Partiya”nın liderlərindən biri olmuşdur.
1992-1994 – İtaliya Parlamentinin Deputatlar Palatasına sədrlik etmişdir.
1996-1998 – R. Prodi hökumətində Daxili İşlər Naziri olmuşdur.
1989-1992, 2000-2004 – Avropa Parlamentinin deputatı
2005 – Prezident K. A. Çampi tərəfindən ömürlük senator təyin edilmişdir.
may 2006 – İtaliya Respublikasının Prezidenti seçilmişdir.

8

İtaliya Respublikasının Baş naziri Silvio Berluskoni
29 sentyabr 1936-cı ildə anadan olmuşdur. Hüquq təhsili almışdır. “İrəli İtaliya”
siyasi hərəkatının və “Azadlıq xalqı” Partiyasının yaradıcısı və sədridir.
1993 – “İrəli İtaliya” siyasi hərəkatını təsis etmişdir.
1994 – Nazirlər Şurasının sədri və eyni zamanda parlamentin Avropa İttifaqı
məsələləri və xarici siyasət Daimi Komissiyasının üzvü olmuşdur.
1994 – Avropa Parlamentinə seçkilərdə iştirak etmiş və qələbə qazanmış, lakin
deputat mandatının və Nazirlər Şurasının sədri vəzifəsinin eyni zamanda icra
edilməsi mümkün olmadığından, Avropa Parlamentinə daxil olmamışdır.
1997-2008 – Müxtəlif dövrlərdə Milan şəhərinin bələdiyyə müşaviri olmuşdur.
1999-2001 – Avropa Parlamentinə yenidən seçilmişdir.
2001 – Nazirlər Şurasının sədri vəzifəsinə seçilmişdir.
2002 yanvar-noyabr – Xarici işlər naziri vəzifəsini icra etmişdir.
2004 3-16 iyul – İqtisadiyyat və Maliyyə naziri vəzifəsini icra etmişdir.
2006 mart-aprel – Səhiyyə naziri vəzifəsini icra etmişdir.
2008 – “Azadlıq xalqı” partiyasını təsis etmişdir.
8 may 2008 – Nazirlər Şurasının sədri seçilmişdir.

İtaliya Respublikası Xarici işlər naziri Franko Frattini
14 mart 1957-ci ildə anadan olmuşdur. 1979-cu ildə hüquq üzrə təhsilini başa
vurmuşdur.
1981 – Dövlət prokuroru təyin edilmişdir.
1984 – Dövlət ittihamçısı
1984-1986 – Pyemont regionunun Inzibati Məhkəməsinin hakimi Dövlət xəzinəsi
nazirinin hüquq üzrə müşaviri
1990-1991 – Nazirlər Şurasının sədr müavininin hüquq müşaviri
1990-Çiampi hökumətində Nazirlər Kabinetinin baş katibinin müavini, Berluskoni
hökumətində Nazirlər Kabinetinin baş katibi, Culio Onesti Fondunun Baş katibi
Dini hökumətində Dövlət qulluğu və Regionlarla iş naziri
1996 – “İrəli İtaliya” partiyasının namizədi kimi Deputatlar Palatasının üzvü
seçilmişdir.
1996-2007 – İtaliya Qış İdman Federasiyasının xizəksürmə məktəbləri və təlimatçılar
üzrə komissiyasının sədri Roma şəhərində bələdiyyə müşaviri “İrəli İtaliya”
partiyasının namizədi kimi Deputatlar Palatasının üzvü
2001-2002 – Dövlət qulluğu və təhlükəsizlik Xidmətlərinin Əlaqələndirilməsi naziri
2002-2004 – Xarici işlər naziri
2004-2008 – Avropa Komissiyasının sədr müavini, Ədliyyə, Azadlıq və
Təhlükəsizlik Komissarı
May 2008 – Xarici işlər naziri təyin olunmuşdur.
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