
 
 
 
 
 
 

საკოორდინაციო საბჭოს შეხვედრა 
 
 
 

თარიღი: 15 ივლისი, 2021 წელი 
 

დრო: 19:00 -20:00 
 

შეხვედრის ადგილი: Zoom 
 
 

შეხვედრას ესწრებოდნენ: 
 
 
 

 
1. ნინო ჩხობაძე - საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები 
2. ნუგზარ კოხრეიძე - სამეცნიერო-ინტელექტუალური კლუბი „თაობათა დიალოგი“ 
3. ქეთევან ცხაკაია - იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირი ,,სპექტრი” 

4. ნუგზარ კოხრეიძე - თაობათა დიალოგი 
5. ცირა მესხიშვილი - ასოციაცია ტოლერანტი 

6. ირინა ფუტკარაძე - საზოგადოებრივი დამცველი 
7. ლაშა ბლიაძე - პროფესიული კავშირების გაერთიანება 

 
 
 
 
 

განსახილველი საკითხები: 
 
 

1. ქვეყანაში შექმნილი ვითარება და საბოს გაფართოებული შეხვედრის დაგეგმვა 
 

 

 

 
 



საკოორდინაციო საბჭოს თავმჯდომარემ გახსნა საკოორდინაციო საბჭოს შეხვედრა. მან დღის 
წესრიგით განსაზღვრული საკითხების შესახებ მიაწოდა ინფორმაცია. 

მმართველი კომიტეტის შეხვედრაზე განიხილეს ქვეყანაში შექმნილი ვითარება. 5 ივლისს, 
მედიის წარმომადგენლებზე განხორციელებული მიზანმიმართული ძალადობის შესახებ, 
საკოორდინაციო საბჭომ, იმავე საღამოს, შეიმუშავა და საჯაროდ გაავრცელა განცხადება, 
რომელიც გმობს ძალადობას.  აქვე აღინიშნა, რომ 6 ივლისს შექმნილი ვითარებაც იყო უაღრესად 
შემაშფოთებელი. რადიკალი ძალების მიერ, პარლამენტის შენობის წინ აღმართული 
ევროკავშირის დროში ჩამოხსნა არის უაღრესად შემაშფოთებელი და მავნებლური ქმედება, 
რომელიც ეწინააღმდეგება ჩვენი ქვეყნის უმთავრეს მიზანსა და მისწრაფებას. აღნიშნულ 
ფაქტთან დაკავშირებითაც, საკოორდინაციო საბჭომ შეიმუშავა და გაავრცელა განცხადება.  

მმართველი კომიტეტი შეთანხმდა, რომ 15 ივლისს,  ეროვნული პლატფორმის საკოორდინაციო 
საბჭო გამართავს გაფართოებული შეხვედრას, რომელზეც მოწვეული იქნება კოალიციის ყველა 
წევრი ორგანიზაცია. გაფართოებულ შეხვედრაზე განიხილავენ 5-6 ივლიის განვითარებულ 
მოვლენებს და კიდევ ერთხელ იქნება ხაზგასმული და მკაფიოდ განმარტებული თუ როგორი 
მნიშვნელოვანია საქართველოს ევროპული არჩევანი, რა როლი აქვს ამ პროცესში სამოქალაქო 
საზოგადოებას, განმარტებული იქნება საქართველოს ეროვნული პლატფორმის მისია და 
მიზნები.  აღნიშნულ შეხვედრაზე მკაფიოდ იქნება ჩამოყალიბებული ის პოზიციები, რომელიც 
დაფიქსირდება პოზიციის დოკუმენტში.  

ასევე, საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით, მომდევნო კვირაში, გაიმართება ონლაინ 
კონფერენცია. მიმდინარე დღეებში შემუშავდება კონფერენციის დღის წესრიგი და  
განისაზღვრება თემატური მიმართულებები. 

აღნიშნულ შეხვედრაზე განიხილეს პარლამენტის თავმჯდომარესთან შეხვედრის საკითხიც. 
ეროვნული პლატფორმის საკოორდინაციო საბჭო აწარმოებს მოლაპარაკებებს რათა მომდევნო 
კვირაში გაიმართოს აღნიშნული შეხვედრა.  

19 ივლისს, ბათუმში დაგეგმილია საერთაშორისო კონფერენცია, რომელიც ჰიბრიდული 
ფორმატით ჩატარდება და მასში მონაწილეობას მიიღებს ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი, შარლ 
მიშელი. აღნიშნულ კონფერენციაში სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობა და ეროვნული 
პლატფორმის მონაწილეობა არის უაღრესად მნიშვნელოვანი. აღნიშნული საკითხთან 
დაკავშირებით საუბრები გაიმართება საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან.  

 

 
 

ერთსაათიანი მსჯელობის შემდეგ შეხვედრა დასრულდა 

შეხვედრის მდივანი: ქეთევან ჭურაძე 

 

 



 

 

 



 


