
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

საკოორდინაციო საბჭოს შეხვედრა 
 
 
 
თარიღი: 14 ივლისი, 2022 წელი 
 

დრო: 20:00 - 21:00 
 

შეხვედრის ადგილი: Zoom 
 
 

შეხვედრას ესწრებოდნენ: 
 
 

1. ნინო ჩხობაძე - საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები 
2. ლაშა ტუღუში - ლიბერალური აკადემია თბილისი 
3. კონსტანტინე ჟრენტი - საქართველოს ბიზნეს საკონსულტაციო ორგანიზაციების 

ასოციაცია 
4. ნუგზარ კოხრეიძე - სამეცნიერო-ინტელექტუალური კლუბი „თაობათა დიალოგი“ 
5. ქეთევან ცხაკაია - იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირი ,,სპექტრი” 
6. ცირა მესხიშვილი -  სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ასოციაცია „ტოლერანტი“ 
7. ნინო ხუხუა - ადგილობირივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველო 
8. ირინა ფუტკარაძე - საზოგადოებრივი დამცველი 

 

 
 
 

განსახილველი საკითხები: 

• გაფართოებული შეხვედრა საქართველოს პრეზიდენტთან 
• თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის წერილი პლატფორმის 

თავმჯდომარეს 
• გაფართოებული შეხვედრა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან 
• სექტორული შეხვედრა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრთან 
• ახალი წევრის მიღების საკითხი  



 
 
 

 

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

თავდაპირველ განიხილეს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრთან 
შეხვედრის ორგანიზების საკითხი. 22 ივლიის, 16:00 საათზე გაიმართება სხვედრა 
ოთარ შამუგიასთან, სადაც მოწვეულები იქნებიან ეროვნული პლატფორმის მეორე, 
მესამე და მეოთხე სამუშაო ჯგუფის წევრები. შეხვედრისას განიხილება შემდეგი 
საკითხები: 

• გარემოსდაცვითი საკითხები ასოცირების შეთანხმებიდან გამომდინარე 
• სოფლის მეურნეობის საკითხები ასოცირების შეთანხმებიდან 

გამომდინარე 

საკოორდინაციო საბჭოს თხოვნით, პლატორმის სამდივნო მოიწვევს შესაბამისი 
ჯგუფების წევრ ორგანიზაციებს და სთხოვს მათ, რომ მიმდინარე კვირის 
ბოლომდე წარმოადგინონ დამატებითი განსახილველი საკითხები.  

სამუშაო ჯგუფის კოორდინატორებმა ასევე ისაუბრეს და შეაჯამეს ფორუმის 
სამუშაო ჯგუფის შეხვედრები, რომელშიც აქტიურად იყვნენ ჩართულები 
საქართველოს ეროვნული პლატფორმის წარმომადგენლები შესაბამისი ჯგუფების 
მიხედვით.  

შეხვედრაზე ასევე იმსჯელეს სამინისტორებთან შეხვედრების გამართვაზე. მეორე 
სამუშაო ჯგუფი გეგმავს შეხვედრას ეკონომიკის სამინისტროსთან. 

პლატფორმის სამდივნოს, კოალიციაში გაწევრიანების საურვილით მიმართა 
ერთმა ორგანიზაციამ, რომელსაც რეკომენდაციას უწევს საკოორდინაციო საბჭოს 
სამი წევრი. შეხვედრაზე კენჭისყრაზე დაისვა ახალი ორგანიზაციის მიღების 
საკითხი და დამსწრეთა აბსოლიტური უმრავლესობის გადაწყვეტილებით 
კოალიციას შეემატა ახალი წევრი ორგანიზაცია, კერძოდ: 

დემოკრატიის ინდექსი - საქართველო - ეკა ციმაკურიძე ( პირველი და 
მეორე სამუშაო ჯგუფები) 

საკოორდინაციო საბჭოს თავმჯდომარეს, საქართველოს პარლამენტის 
თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარემ მიმართა წერილით, 
სადაც საუბარია ევროკავშირის მიერ საქართველოსთვის წევრობის კანდიდატის 
სტატუსის მისანიჭებლად განსაზღვრული პირობების შესრულების მიზნით, 
საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტთან 



დაგეგმილი სამუშაო ჯგუფის ფორმირებაზე, რომელიც ორგანიზებულ 
დანაშაულთან ბრძოლის მიმართულებით მოამზადებს არსებული მდგომარეობის 
შეფასებას და შეიმუშავებს წინადადებებს ხარვეზების გამოსწორებისა და 
ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის შემდგომი გაძლიერების თაობაზე. 
წერილში, კომიტეტის თავმჯდომარე მოგვმართავს თხოვნით, რომ 2 დღის 
განმავლობაში წარვადგინოთ კოალიციის წევრი 2-3 ორგანიზაცია, რომელიც ამ 
სამუშაო ჯგუფის მუშაობაში იქნება ჩართული. საბჭომ განიხილა ეს ინიციატივა 
და წარმოადგინა რამდენიმე კანდიდატურა, რომელსაც შეაჯერებს ყველა 
კოორდინატორთან და მიაწოდებს პარლამენტის შესაბამის კომიტეტს.  

საკოორდინაციო საბჭოს თავმჯდომარე დაიწყებს მოლაპარაკებებს საქართველოს 
პრეზიდენტთან გაფართოებული შეხვედრის ორგანიზებაზე. საბჭომ იმსჯელა იმ  

იგეგმება შეხვედრა პარლამენტის თავმჯდომარესთანაც, რომელიც ჩატარდება 
გაფართოებულ ფორმატებში.  

საბჭოს შეხვედრაზე მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ მომდევნო კვირაში გაიმართება 
ყველა სამუშაო ჯგუფის გაფართოებული შეხვედრა, რომელზეც იმსჯელებენ 12 
პუნქტიან რეკომენდაციასთან დაკავშირებით და მოისმენენ პლატფორმის 
საქმიანობისა და გეგმების შესახებ, ასევე ექნებათ საშუალება გამოხატონ 
თავიანთი მოსაზრებები და ხედვები, რომელსაც საკოორდინაციო საბჭო 
გაითვალისწინებს. აღნიშნულ გაფართოებულ შეხვედრაზე განიხილავენ ეთიკის 
კომისიის ფუნქციონირების საკითხს. აირჩევენ ეთიკის კომისიის თავმჯდომარის 
დროებითი მოვალეობის შემსრულებელს, რადგან სამწუხაროდ ეთიკის კომისიის 
თავმჯდომარე გარდაიცვალა.  

 
 

ერთსაათიანი მსჯელობის შემდეგ შეხვედრა დასრულდა 

შეხვედრის მდივანი: ქეთევან  ჭურაძე 
 


