
 

 

 

 

 

საკოორდინაციო საბჭოს შეხვედრა 

 

თარიღი: 23 ოქტომბერი, 2020 წელი 

დრო: 12:00 -14:00 

შეხვედრის ადგილი: Zoom  

 

შეხვედრას ესწრებოდნენ: 

 

 
1. ლაშა ტუღუში - ევროპული ინიციატივა - ლიბერალური აკადემია თბილისი 

2. მაკა ჯახუა - ასოციაცია და რადიო „მწვანე ტალღა“ 

3. დავით ცისკარიძე - საერთაშორისო ბიზნესის და ეკონომიკური განვითარების ცენტრი 

4. კონსტანტინე ჟღენტი - საქართველოს ბიზნეს საკონსულტაციო ორგანიზაციების 

ასოციაცია 

5. ნინო ჩხობაძე -  საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები 

6. მურმან მარგველაშვილი - მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის 

7. ნუკრი ყველაშვილი - ახალგაზრდული ალტერნატივა 

8. ცირა მესხიშვილი - ასოციაცია ტოლერანტი 

 

 

 

 

 



 

განსახილველი საკითხები:  

 

 შეხვედრები პოლიტიკურ პარტიებთან ევროკავშირში გაწევრიანების განაცხადთან 

დაკავშირებით 

 პროგრამული მხარდაჭერის განხორციელება 

 ახალი წევრების მიღება 

 სხვა საკითხები 

 

საკოორდინაციო საბჭოს შეხვედრა გახსნა საბჭოს თავმჯდომარემ, ლაშა ტუღუშმა. შეხვედრაზე 
განიხილეს დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხები.  

თავდაპირველად, საკოორდინაციო საბჭომ იმსჯელა ეროვნული პლატფორმის მიმართვაზე, 
რომელიც 18 სექტემბერს გაკეთდა და შეეხებოდა საქართველოს მხრიდან, მომავალი 
ოთხწლიანი ციკლის ფარგლებში, ევროკავშირში გაწევრიანების განაცხადის გაკეთებას. 
აღნიშნულ საკითხს გამოეხმაურა პოლიტიკური პარტიების დიდი ნაწილი. შეხვედრები 
გაიმართა ოპოზიციურ პარტიასთან „ლელო საქართველოსთვის“ და მმართველ პარტიასთან 
„ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო“. მომდევნო კვირაში კიდევ იგეგმება 
შეხვედრის გამართვა იმ ოპოზიციურ პარტიებთა, ვინც გამოხატა თავისი პოზიცია და 
დააფიქსირა მზადყოფნა, ითანამშრომლოს ეროვნულ პლატფორმასთან აღნიშნულ საკითხთან 
დაკავშირებით.  

საკოორდინაციო საბჭომ განიხილა მაღალი დონის კონფერენციის ჩატარების საკითხიც. 
შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე, ასევე იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ ოქტომბერში 
დანიშნულია საპარლამენტო არჩევნები, მაღალი დონის კონფერენცია გაიმართება იანვარში. 
აღნიშნულ საკითხზე უკვე დაიწყო მოლაპარაკებები საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან.  

პროგრამული მხარდაჭერის პროცესის შედეგები განიხილეს საკოორდინაიცო საბჭოს წევრებმა. 
წარმატებით მიმდინარეობს პროგრამული მხარდაჭერის პირველ ორ ეტაპზე დაფინანსებული 
პროექტების განხორციელება. უნდა აღინიშნოს, რომ შემფასებელი კომისია, პერიოდულად 
ატარებს მონიტორინგის შეხვედრებს. აღინიშნა, რომ პროგრამული მხარდაჭერის ფარგლებში, 
ხელმეორედ უნდა გამოცხადდეს მესამე ეტაპიც. მესამე ეტაპის გამოცხადების გადაწყვეტილება 
მიიღო საკოორდინაციო საბჭომ და უახლოეს დღეებში სამდივნო გაავრცელებს შესაბამის 
ინფორმაციას პლატფორმის წევრ ორგანიზაციებში. 

ეროვნული პლატფორმის სამდივნოს, კოალიციაში გაწევრიანების სურვილით მიმართა სამმა 
ორგანიზაციამ. მათ წარმოადგინეს ყველა საჭირო დოკუმენტაცია, რომელიც გადაიგზავნა 
საკოორდინაციო საბჭოს წევრებთან. უნდა აღინიშნოს, რომ საკოორდინაციო საბჭომ 



გადაწყვეტილება მიიღო და პლატფორმაში გაწევრიანების განაცხადი დაუკმაყოფილა ორ 
ორგანიზაციას, ესენია: 

1. „ჯეოქეისი“ - ასოცირებული წევრი 
2. საქართვლოს ახალგაზრდულ ორგანიზაციათა ნაციონალური საბჭო - სრულუფლებიანი 

წევრი 

მესამე კანდიდატთან დაკავშირებით საჭირო გახდა კონკრეტული საკითხის დაზუსტება. 
სამდივნო წერილობით მიმართავს ორგანიზაციას საკითხის დაზუსტების მიზნით.  

 
 

ორსაათიანი მსჯელობის შემდეგ შეხვედრა დასრულდა. 

შეხვედრის მდივანი: ქეთევან ჭურაძე  

 


