
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

საკოორდინაციო საბჭოს შეხვედრა 
 
 
 
თარიღი: 3 აგვისტო, 2022 წელი 
 

დრო: 12:00 - 13:00 
 

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: 

 
• სამუშაო ჯგუფებში წარსადგენი ორგანიზაციების შესარჩევად საჭირო 

კრიტერიუმების შემუშავება 
• იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ფარგლებში შექმნილ სამუშო ჯგუფებში ჩვენი 

წარმომადგენლების განსაზღვრა 
 
 



 

 

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

საკოორდინაციო საბჭომ იმსჯელა იმ კრიტერიუმებზე, რომლითაც ისინი 
იხელმძღვანელებენ იმ პროცესში, როდესაც პარლამენტის  კომიტეტი მიმართავს 
ეროვნულ პლატფორმას თხოვნით, რომ წარადგინონ თავიანთი წევრები თემატურ 
სამუშაო ჯგუფებში ჩასართავად. საკოორდინაციო საბჭო შეჯერდა შემდეგ 
კრიტერიუმებზე:  

1. შეირჩეს ისეთი ორგანიზაცია, რომელსაც კონკრეტული თემატიკის 
ირგვლივ ჩატარებული აქვს კვლევა და მომზადებული აქვს 
რეკომენდაციები, ხედვები; 

2. მომზადებული აქვს საკანონმდებლო ინიციატივები; 
3. ყავს შესაბამისი სფეროს ექსპერტები. 

საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით, ყველა ორგანიზაცია, რომელიც 
ჩართული იქნება სხვადასხვა სამუშო ჯგუფების მუშაობაში, ვალდებულია, რომ 
წერილობითი ანგარიში წარმოგვიდგინოს სამუშაო ჯგუფში მის მიერ 
განხორციელბული  საქმიანობასა და ზოგადად სამუშაო ჯგუფის 
ფუნქციონირების საკითხზე.  

საქართველოს ეროვნული პლატფორმის სამდივნოს მიმართა იურიდიულ 
საკითხთა კომიტეტმა. კომიტეტის ფარგელბში შეიქმნა 5 სამუშაო ჯგუფი შემდეგი 
მიმართულებებით: 

1. სასამართლო რეფორმა 
2. დეოლიგარქიზაცია 
3. საქართველოს საარჩევნო კოდექსის გადასინჯვა 
4.  ანტიკორუფციული ღონისძიებები 
5. სპეციალური საგამოძიებო სამსახურისა და პერსონალურ მონაცემთა  

დაცვის სამსახურის შემდგომი ინსტიტუციური გაძლიერება 
 

აღნიშნულ ჯგუფებში, სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობა 
გათვალისწინებულია. პლატფორმის მხრიდა, თითოეულ ჯგუფში წარდგენილი 
უნდა იყოს 2-2 სუბიექტი, პლატფორმის წევრი ორგანიზაციებიდან.  

საკოორდინაციო საბჭომ იმსჯელა ჯგუფებში წარსადგენ ორგანიზაციებზე, იმ 
კრიტერიუმების გათვალისწინებით, რომელიც საკოორდინაციო საბჭომ 
დააამტკიცა შეხვედრის დასაწყისში.  



პლატფორმის სამდივნოს,  გაწევრიანების საურვილით მიმართა ორმა 
ორგანიზაციამ. მათ მიერ გამოგზავნილი დოკუმენტაცია წინსწრებით იყო 
გადაგზავნილი საბჭოს წევრებთან. შეხვედრის მიმდინარეობისას კენჭისყრაზე 
დაისვა ახალი ორგანიზაციების მიღების საკითხი და დამსწრეთა აბსოლიტური 
უმრავლესობის გადაწყვეტილებით კოალიციას შეემატა 2 ახალი წევრი 
ორგანიზაცია, კერძოდ: 

1. ევროპულ-ქართული ინსტიტუტი  
2. ნათელი მომავალი  

 
 

ერთსაათიანი მსჯელობის შემდეგ შეხვედრა დასრულდა 

შეხვედრის მდივანი: ქეთევან  ჭურაძე 
 


