
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

საკოორდინაციო საბჭოს შეხვედრა 
 
 
 
თარიღი: 21 ივლისი, 2022 წელი 
 

დრო: 19:00 - 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. ლაშა ბლიაძე - საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება 
8. ირინა ფუტკარაძე - საზოგადოებრივი დამცველი 

 

 
 
 

განსახილველი საკითხები: 

• გაფართოებული შეხვედრა საქართველოს პრეზიდენტთან 

 
 
 

 



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 საკითხი. დაგეგმილი შეხვედრა, რომელიც 22 ივლიის, 16:00 საათზე უნდა 
გამართულიყო ოთარ შამუგიასთან, გადაიდო და ჩატარდება 28 ივლისს,16:00 საათზე. 
სამდივნო ხელახლა მოიწვევს წევრ ორგანიზაციებს და შესაბამის წერილს გააგზავნის 
მეორე, მესამე და მეოთხე სამუშაო ჯგუფის წევრებთან. შეხვედრისას განიხილება 
შემდეგი საკითხები: 

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

გამომდინარე 

მმართველი კომიტეტის წევრებმა ასევე იმსჯელეს სხვა სამინისტორებთან 
სექტორული შეხვედრების გამართვაზე. მეორე სამუშაო ჯგუფი გეგმავს 
შეხვედრას ეკონომიკის სამინისტროსთან. ასევე განიხილება სექტორული 
შეხვედრის ორგანიზების საკითხი საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან. 

საბჭომ, ძირითად საკითხად განიხილა საქართველოს პრეზიდენტთან შხვედრის 
ორგანიზება. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ დაგვიდასტურა 
შეხვედრის გამართვა 26 ივლისს, 14:00 საათზე. აღნიშნული შეხვედრა 
უკავშირდება 12 პუნქტიანი რეკომენდაციების შესრულების პროცესს და ამ 
პროცესში ეროვნული პლატფორმის როლს.  

იმისათვის რომ უზრუნველყოფილი იყოს პლატფორმის წევრების მაქსიმალური 
ჩართულობა, როგორც პროცესში, ისე შინაარსობრივად განსახილველ საკითხების 
შემუშავებაში, მნიშვნელოვანია რომ ჩატარდეს კიდევ ერთი გაფართოებული 
შეხვედრა, რომელიც გაიმართება პრეზიდენტთან შეხვედრამდე. მსჯელობის 
შედეგად მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება, რომ სამუშაო ჯგუფების 
გაფართოებული შეხვედრა გაიმართება კვირას, 24 ივლისს, 19:00 საათზე.  

საკოორდინაციო საბჭომ, თავის მხრივ, იმსჯელა იმ საკითხებზე, რომელიც 
დაისმება აღნიშნულ შეხვედრაზე. პლატფორმის მმართველი კომიტეტი შთანხმდა 
რომ თავდაპირველად პრეზიდენტს მიაწოდებენ ინფორმაციას იმ აქტივობების 
შესახებ, რომელიც უკვე განხორციელდა, კერძოდ საუბარი იქნება პარლამენტის 
თავმჯდომარესთან უკვე გამართული 2 შეხვედრაზე და კომიტეტის ფარგლებში 
შექმნილ სამუშო ჯგუფებში ჩვენი წარმომადგენლების ჩართულობასთან 
დაკავშირებით. ასევე ვისაუბრებთ დაანონსებულ შეხვედრებზე, რომელიც 
პარლამენტის თავმჯდომარესთან გაიმართება 2 თემატიკის ფარგლებში. 

ყურადღება გამახვილდა სისტემატიურად შეხვედრების ორგანიზების 
აუცილებლობაზე, რომელზეც კოალიცია თავის მხრივ წარადგენს პროცესთან 



მიმართებით მოკლე სიტუაციურ ანალიზს იმ საკითხებთან მიმართებით, 
რომელშიც უშუალოდ ჩართული იქნება საქართველოს ეროვნული პლატფორმა 
და მისი წევრი ორგანიზაციები. აღნიშნული ანალიზი პერიოდულობით 
გაზიარებული იქნება როგორ მედიასთან ასევე აღმოსავლეთ პარტნიორობის 
ფორუმთან. 

საქართველოს ეროვნული პლატფორმის წევრი ორგანიზები ეტაპობრივად 
ჩაერთვებიან კომიტეტთან შექმნილ სამუშაო ჯგუფებში. იმ შემთხვევაში, როდესაც 
ჩვენი წევრები ჩართულები იქნებიან სამუშაო ჯგუფის საქმიანობაში, ისინი 
შეხვედრის შემდეგ, მოგვაწოდებენ ინფორმაციას, თუ როგორ მიმდინარეობს 
კონკრეტულ რეკომენდაციაზე მუშობა და როგორ ფუნქციონირებს სამუშაო 
ჯგუფი.  

საკოორდინაციო საბჭოს თავმჯდომარე მუშაობს ევროკავშირის დელეგაციის 
ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელთან შეხვედრის  ორგანიზების 
საკითხზე.  

საკოორდინაციო საბჭომ  სთხოვა კოალიციის სამდივნოს, რომ ანგარიშს, რომელიც 
პერიოდულად იგზავნება აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფორუმის სამდივნოსთან, 
ასიახოს, რომ საკოორდინაციო საბჭოს არაერთი მცდელობის მიუხედავად, ვერ 
მოხერხდა დელეგაციის ხელმძღვანელთან სამუშაო შეხვედრის ორგანიზება.  

 
 

ორსაათიანი მსჯელობის შემდეგ შეხვედრა დასრულდა 

შეხვედრის მდივანი: ქეთევან  ჭურაძე 
 


