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COMMITTING TO OPENNESS:
Parliamentary Action Plans, Standards, and Tools
Conference of the
Open Government Partnership’s Legislative Openness Working Group

Hosted by the Parliament of Georgia
Tbilisi, Georgia
September 14-15, 2015

SUNDAY, SEPTEMBER 13
18:30

Transfer from Conference Hotels to Welcome Dinner

19:00 –21:00

Welcome Dinner (Invitation Only)
Venue: Residence of Nicholas R. Berliner, Chargé d’Affaires, U.S. Embassy
Participants are invited to enjoy an informal buffet dinner hosted by the Chargé d’Affaires,
a.i. of the U.S. Embassy in Georgia. This will provide an opportunity for invitees to share
experiences with colleagues, as well as develop and renew partnerships within the open
parliament community.

21:00

Transfer to Conference Hotels

MONDAY, SEPTEMBER 14
08:30
09:00 – 09:30

Transfer from Conference Hotels to Parliament of Georgia
Conference Registration and Coffee
Venue: Pre-function area of the Plenary Session Hall, Block B, Floor III

09:30 – 10:30

Opening Remarks and Welcome
Venue: Plenary Session Hall, Block B, Floor III

H.E. David Usupashvili, Speaker of the Parliament of Georgia
Hon. Thea Tsouloukiani, Minister of Justice of Georgia
Hon. Ayanda Dlodlo, Deputy Minister of Public Service and Administration, Government
of South Africa; Co-Chair, OGP Steering Committee
H.E. Ilir Meta, Speaker of the Parliament of Albania
Hon. Guillermo Ceroni Fuentes, Deputy, Bicameral Commission on Transparency,
Congress of Chile
Ms. Laura Thornton, Senior Director, NDI Georgia
Mr. Niels Scott, Resident Representative, UNDP Georgia

10:30 – 10:50

Coffee Break
Venue: Pre-function area of the Plenary Session Hall, Block B, Floor III

10:50 – 12:00

Legislative Openness, Technology, and Democracy
New technologies are changing how democracies around the world function. Such
technologies present clear opportunities to make governance institutions more open
and participatory, though they also expose governments and legislatures to a range
of new challenges. During this session, parliamentary representatives will discuss how
technology is changing democracy and the work of the legislature, paying particular
attention to opportunities, challenges, and successes. Speakers will also provide an
update on the work of the Legislative Openness Working Group in addressing these
challenges.

Moderator
Dr. Cristiano Ferri, Director of the HackerLab, Brazilian Chamber of Deputies

Presenters
Hon. Svitlana Zalishchuk, MP, Verkhovna Rada of Ukraine
Mr. K. Scott Hubli, Director of Governance Programs, NDI
Hon. Felipe Ward Edwards, Deputy, Bicameral Commission on Transparency, Congress
of Chile
Mr. Franklin De Vrieze, Parliamentary Development Consultant, UNDP
Hon. Marietje Schaake, Member of the European Parliament (Video)

12:00 – 12:20

Coffee Break
Venue: Pre-function area of the Plenary Session Hall, Block B, Floor III

12:20 – 13:45

Lightning Talks: Country Updates
Meeting participants will provide brief updates on the current state of parliamentary
openness initiatives in their respective countries.

Moderator
Hon. Les AuCoin, Former Member, U.S. House of Representatives

Presenters
Hon. Vydas Gedvilas, First Deputy Speaker, Seimas of Lithuania
Hon. Dubravka Filipovski, MP, National Assembly of Serbia
Hon. Karolina Leaković, MP, Hrvatski Sabor (Croatian Parliament)
Hon. Petrit Vasili, MP, Parliament of Albania
Hon. Dmytro Lubinets, MP, Verkhovna Rada of Ukraine
Hon. Guguli Magradze, MP, Chair of Inter-Factional Group on Open Parliament,
Parliament of Georgia

13:45 – 15:00

Conference Lunch
Venue: Parliament of Georgia, Shota Rustaveli Hall, Block B, Ground Floor

15:00 – 16:30

Strengthening Openness: Endorsing Standards, Developing Plans, and
Collaborating with Civil Society
During this session, panelists will discuss strategies for advancing parliamentary
openness, including endorsement of the Declaration on Parliamentary Openness and
development of parliamentary openness action plans. Panelists will also consider the
role that collaboration with civil society plays in strengthening parliamentary openness. .

Moderator
Mr. Giorgi Kldiashvili, Director, Institute for Development of Freedom of
Information; Co-Chair, Open Government Georgia’s Forum

Presenters
Hon. Guillermo Ceroni Fuentes, Deputy, Bicameral Commission on Transparency,
Congress of Chile
Hon. Vladimir Marinković, Deputy Speaker, National Assembly of Serbia
Hon. Giorgi Kakhiani, MP, Inter-Factional Group on Open Parliament, Parliament of
Georgia
Mr. Jean-Raphael Giuliani, Coordinator of Constitutional Support and Parliamentary
Development to the Tunisian Parliament, UNDP Tunisia
Mr. Giorgi Oniani, Deputy Executive Director, Transparency International Georgia

16:30 – 17:00

Coffee Break
Venue: Pre-function area of the Plenary Session Hall, Block B, Floor III

17:00 – 18:30

Building International Standards on Parliamentary Ethics
During this session, presenters will explore the issue of legislative ethics and discuss the
importance of international standards in this area, with a particular focus on the Common
Ethical Principles for Members of Parliament. Presenters will discuss opportunities
for meeting participants to endorse and support various international standards on
parliamentary ethics and the role that these standards can play in supporting good
practice.

Moderator
Ms. Eka Gigauri, Executive Director, Transparency International Georgia

Presenters
Hon. John Hyde, Chair, GOPAC Oceania; Former Member, West Australian
Parliament
Mr. Dirk Toornstra, Independent Parliamentary Governance Advisor, UNDP; Former
Special Advisor on Democracy Promotion, European Parliament
Mr. Greg Brown, OpeningParliament.org, NDI
Mr. Peter Mossop, Democratic Governance Ofﬁcer, OSCE ODIHR

18:45

Transfer to Conference Hotels

19:45

Transfer from Conference Hotels to Reception

20:00 – 21:30

Reception Hosted by the Speaker of the Parliament of Georgia
(All Delegates Invited)
Venue: The National Museum of Georgia

TUESDAY, SEPTEMBER 15 (International Day of Democracy)
8:30

Transfer from Conference Hotels to Parliament of Georgia
Venue: Plenary Session Hall, Block B, Floor III

9:00 – 10:15

Lightning Talks: Legislative Openness Tools

Civil society representatives from the parliamentary openness community will brieﬂy
present on new or innovative technology tools that increase parliamentary openness,
followed by discussion with the audience.

Moderator
Mr. David Magradze, Chief of Speaker’s Cabinet, Parliament of Georgia

Presenters
Mr. Mark Cridge, Chief Executive, mySociety (United Kingdom)
Mr. Michal Škop, Director, KohoVolit.eu (Czech Republic)
Mr. Lex Paulson, International Advisor, Democracy 2.1 (Czech Republic)
Mr. Eric Barrett, Executive Director, JumpStart (Georgia)
Mr. Krzysztof Madejski, Program Coordinator, ePaństwo Foundation (Poland)
Mr. Chris Doten, Senior Manager for Technology and Innovation, NDI

10:30 – 11:00

Coffee Break
Venue: Pre-function area of the Plenary Session Hall, Block B, Floor III

11:00 – 12:15

Building Legislative Openness Tools with Civil Society
During this session, panelists will discuss how parliaments and civil society groups can
collaborate to develop effective legislative openness technology tools. By exploring
examples and sharing experiences, panelists will consider best practice in this area and
strategies for effective collaboration.

Moderator
Mr. Mark Cridge, Chief Executive, mySociety (United Kingdom)

Presenters
Hon. Inese Lībiņa-Egnere, Deputy Speaker, Saeima of Latvia
Hon. Suzana Šarac, MP, National Assembly of Serbia
Ms. Liia Hänni, Program Director, E-Governance Academy; Former Member, Riigikogu
(Parliament of Estonia)
Dr. Cristiano Ferri, Director of the HackerLab, Brazilian Chamber of Deputies
Ms. Nadiia Babynska, Analyst, Civil Network OPORA

12:15 –13:30

Developing Strong Legislative Openness Action Plans
Either as part of the government’s ofﬁcial OGP National Action Plan or as a parallel
initiative, parliaments in a number of countries are making openness commitments or
developing legislative openness plans. In this session, representatives of the Working
Group and other speakers will discuss commitments that their legislature has made and
will consider what makes a strong commitment. Presenters will also discuss commitments
that could be made as part of a parliamentary openness plan.

Moderator
Mr. Gigi Bregadze, Democratic Governance Team Leader, UNDP Georgia

Presenters
Mr. Levan Avalishvili, Chairman of the Board, Institute for the Development of
Freedom of Information (Georgia)
Mr. Luis Rojas Gallardo, Secretary General, Chamber of Deputies, Congress of Chile
Mr. David Gayou, Engineer, Regards Citoyens (France)
Mr. Jonas Čekuolis, Deputy Chief of Party, NDI Jordan; Former Member, Seimas of
Lithuania
Ms. Julia Keutgen, Program Specialist, UNDP

13:30 – 14:30

Conference Lunch
Venue: Parliament of Georgia, Shota Rustaveli Hall, Block B, Ground Floor

14:30 – 15:30

Opportunities for Future Engagement and Preview of the Legislative
Component of the OGP Global Summit
This session will preview the upcoming OGP Global Summit in Mexico, which will take
place October 27-29 and will include a program track on legislative openness. Conference
participants will also have a chance to discuss the future direction of the Working Group,
the launch of the Open Parliament Network and opportunities to engage going forward.

Discussants
Hon. Ayanda Dlodlo, Deputy Minister of Public Service and Administration,
Government of South Africa, Member of OGP Steering Committee
Mr. K. Scott Hubli, Director of Governance Programs, ND

15:30 – 16:00

Concluding Remarks
H.E. Manana Kobakhidze, First Vice Speaker of Parliament of Georgia
H.E. Janos Herman, EU Ambassador to Georgia
H.E Nicholas R. Berliner, Chargé d’Affaires, U.S. Embassy to Georgia
Mr. K. Scott Hubli, Director of Governance Programs, NDI
Hon. Felipe Ward Edwards, Deputy, Bicameral Commission on Transparency, Congress
of Chile

16:00

Transfer to the Public Service Hall

16:15– 17:00

Tour of Public Service Hall

17:00

Transfer to Conference Hotels

17:00 – 19:00

Free Time or Old Tbilisi Walking Tour

19:00 – 21:00

Dinner with the Speaker, Mr. David Usupashvili on the Occasion of
International Day of Democracy (by invitation only)
End of Program

With additional support from:

ღიაობის ვალდებულება:
პარლამენტის სამოქმედო გეგმები, სტანდარტები და მეთოდები
ღია მმართველობის პარტნიორობის საკანონმდებლო ღიაობის სამუშაო
ჯგუფის კონფერენცია

საქართველოს პარლამენტის მასპინძლობით
თბილისი, საქართველო
14–15 სექტემბერი, 2015

კვირა, 13 სექტემბერი
18:30

გამგზავრება ვახშამზე

19:00 - 21:00

ვახშამი (მხოლოდ მოსაწვევებით)
საქართველოში აშშ-ის ელჩის მოვალეობის შემსრულებლის ნიკოლას ბერლინერის
რეზიდენცია
მონაწილეები მოწვეულნი არიან არაფორმალურ ვახშამზე, რომელსაც საქართველოში აშშის ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი ნიკოლას ბერლინერი უმასპინძლებს. დელეგატებს
შესაძლებლობა ექნებათ, პარლამენტის ღიაობის საკითხებზე მომუშავე კოლეგები გაიცნონ და
გამოცდილება გაუზიარონ.

21:00

სასტუმროში დაბრუნება

ორშაბათი,14 სექტემბერი
08:30

საქართველოს პარლამენტში გამგზავრება

09:00 - 09:30

რეგისტრაცია და ყავა
სხდომათა დარბაზის შესასვლელი, B კორპუსი, III სართული

09:30 - 10:30

კონფერენციის გახსნა
სხდომათა დარბაზი, B კორპუსი, III სართული

გამომსვლელები
ბ–ნი დავით უსუფაშვილი, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე
ქ–ნი თეა წულუკიანი, საქართველოს იუსტიციის მინისტრი
ქ–ნი აიანდა დლოდლო, საჯარო სამსახურისა და ადმინისტრაციის მინისტრის მოადგილე,
სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკის მთავრობა, ღია მმართველობის პარტნიორობის მმართველი
კომიტეტის თანათავმჯდომარე
ბ–ნი ილირ მეტა, ალბანეთის პარლამენტის თავმჯდომარე
ბ–ნი გუიერმო სერონი ფუენტესი, დეპუტატი, გამჭვირვალობის ორპალატიანი კომისია, ჩილეს
კონგრესი
ქ–ნი ლორა თორნტონი, ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტი - საქართველოს (NDI)
უფროსი დირექტორი
ბ–ნი ნილს სკოტი, გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მუდმივი წარმომადგენელი
საქართველოში

10:30 - 10:50

შესვენება ყავაზე
სხდომათა დარბაზის შესასვლელი, B კორპუსი, III სართული

10:50 - 12:00

საკანონმდებლო ღიაობა, ტექნოლოგიები და დემოკრატია
ახალი ტექნოლოგიები მსოფლიოს მასშტაბით დემოკრატიის ფუნქციონირებას ცვლის. ეს
ტექნოლოგიები წარმოადგენს შესაძლებლობას, მმართველობის ინსტიტუტები უფრო ღია და
მონაწილეობრივი გახდეს, თუმცა ეს მთავრობებსა და საკანონმდებლო ორგანოებს დამატებითი
გამოწვევების წინაშე აყენებს. ამ სესიაზე მომხსენებლები განიხილავენ, თუ როგორ ცვლის

ახალი ტექნოლოგიები დემოკრატიას და საკანონმდებლო ორგანოების მუშაობას.
განსაკუთრებულ აქცენტებს ისინი შესაძლებლობებზე, გამოწვევებსა და მიღწეულ წარმატებაზე
გააკეთებენ.

მოდერატორი
ბ–ნი კრისჩიანო ფერი, „ჰაკერლაბის“ (HackerLab) დირექტორი, ბრაზილიის დეპუტატთა
პალატა

მომხსენებლები
ქ–ნი სვიტლანა ზალისჩუკი, დეპუტატი, უკრაინის უმაღლესი რადა
ბ–ნი სკოტ ჰუბლი, მმართველობის პროგრამების დირექტორი, ეროვნულ-დემოკრატიული
ინსტიტუტი (NDI)
ბ–ნი ფელიპე უარდ ედვარდსი, დეპუტატი, გამჭვირვალობის ორპალატიანი კომისია, ჩილეს
კონგრესი
ბ–ნი ფრანკლინ დე ვრიზი, საპარლამენტო განვითარების კონსულტანტი, გაეროს
განვითარების პროგრამა (UNDP)
ქ–ნი მარიჩე შააკ, ევროპარლამენტის წევრი (ვიდეო მიმართვა)

12:00 - 12:20

შესვენება ყავაზე
სხდომათა დარბაზის შესასვლელი, B კორპუსი, III სართული

12:20 - 13:45

პრეზენტაციები: სიახლეები სხვადასხვა ქვეყნიდან
შეხვედრის მონაწილეები მოკლედ წარმოადგენენ სიახლეებს მათ ქვეყნებში საპარლამენტო
ღიაობის ამჟამინდელი მდგომარეობის შესახებ.

მოდერატორი
ბ–ნი ლეზ ოკოენი, აშშ-ის წარმომადგენელთა პალატის ყოფილი წევრი

მომხსენებლები
ბ–ნი ვაიდას გედვილასი, თავმჯდომარის პირველი მოადგილე, ლიტვის სეიმი
ქ–ნი დუბრავკა ფილიპოვსკი, დეპუტატი, სერბეთის ეროვნული ასამბლეა
ქ–ნი კაროლინა ლეაკოვიჩი, დეპუტატი, ხორვატიის პარლამენტი
ბ–ნი პეტრიტ ვასილი, დეპუტატი, ალბანეთის პარლამენტი
ბ–ნი დმიტრო ლუბინეცი, დეპუტატი, უკრაინის უმაღლესი რადა
ქ–ნი გუგული მაღრაძე, დეპუტატი, ღია პარლამენტის ინტერფრაქციული ჯგუფის მოქმედი
თავმჯდომარე, საქართველოს პარლამენტი

13:45 - 15:00

სადილი
საქართველოს პარლამენტი, შოთა რუსთაველის დარბაზი, B კორპუსი, პირველი სართული

15:00 - 16:30

ღიაობის გაძლიერება: სტანდარტების მიღება, გეგმების შემუშავება და
არასამთავრობო სექტორთან თანამშრომლობა
ამ სესიაზე მომხსენებლები განიხილავენ საპარლამენტო ღიაობის გაძლიერების სტრატეგიებს,
მათ შორის, საპარლამენტო ღიაობის დეკლარაციის მიღებისა და საპარლამენტო ღიაობის
სამოქმედო გეგმების შემუშავების პროცესებს. მომხსენებლები, ასევე, ისაუბრებენ იმ როლზე,
რომელსაც საპარლამენტო ღიაობის გაძლიერებისთვის ასრულებს არასამთავრობო სექტორი.

მოდერატორი
ბ–ნი გიორგი კლდიაშვილი, დირექტორი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების
ინსტიტუტი; თანათავმჯდომარე, ღია მმართველობა საქართველოს ფორუმი

მომხსენებლები
ბ–ნი გუიერმო სერონი ფუენტესი, დეპუტატი, გამჭვირვალობის ორპალატიანი კომისია, ჩილეს
კონგრესი
ბ–ნი ვლადიმირ მარინკოვიჩი, თავმჯდომარის მოადგილე, სერბეთის ეროვნული ასამბლეა
ბ–ნი გიორგი კახიანი, საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარე, ღია
პარლამენტის ინტერფრაქციული ჯგუფის წევრი, საქართველოს პარლამენტი
ბ–ნი ჟან-რაფაელ ჟულიანი, ტუნისის პარლამენტის საკონსტიტუციო მხარდაჭერისა და
საპარლამენტო განვითარების კორდინატორი, გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP) ტუნისი
ბ–ნი გიორგი ონიანი, აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე, საერთაშორისო
გამჭვირვალობა-საქართველო

16:30 - 17:00

შესვენება ყავაზე
სხდომათა დარბაზის შესასვლელი, B კორპუსი, III სართული

17:00 - 18:30

საპარლამენტო ეთიკის საერთაშორისო სტანდარტების შემუშავება
ამ სესიაზე მომხსენებლები საკანონმდებლო ეთიკის საკითხს განიხილავენ და ამ სფეროში
საერთაშორისო სტანდარტების მნიშვნელობაზე ისაუბრებენ. ფოკუსი გაკეთდება პარლამენტის
წევრების საერთო ეთიკური პრინციპების დოკუმენტზე. გამომსვლელები განიხილავენ
სხვადასხვა შესაძლებლობებს, თუ როგორ შეუძლიათ კონფერენციის მონაწილეებს, მიიღონ და
განავითარონ საპარლამენტო ეთიკის საერთაშორისო სტანდარტები. ისინი, ასევე, ისაუბრებენ
იმ როლზე, რასაც სტანდარტები კარგი პრაქტიკის დანერგვისთვის ასრულებს.

მოდერატორი
ქ–ნი ეკა გიგაური, აღმასრულებელი დირექტორი, საერთაშორისო გამჭვირვალობასაქართველო

მომხსენებლები
ბ–ნი ჯონ ჰაიდი, თავმჯდომარე, „გოპაკ ოკეანეთი“ (GOPAC Oceania), დასავლეთ ავსტრალიის
პარლამენტის ყოფილი წევრი
ბ–ნი დირკ ტურნსტრა, დამოუკიდებელი მრჩეველი საპარლამენტო მმართველობის
საკითხებში, გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP); ყოფილი საგანგებო მრჩეველი
დემოკრატიის განვითარების საკითხებში, ევროპარლამენტი
ბ–ნი პეტერ მოსოპი, დემოკრატიული მმართველობის ოფიცერი, ეუთოს დემოკრატიული
ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისი (OSCE ODIHR)
ბ–ნი გრეგ ბრაუნი, OpeningParliament.org, ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტი (NDI)

18:45

სასტუმროში დაბრუნება

19:45

მიღებაზე გამგზავრება

20:00 - 21:30

მიღება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის სახელით
(ყველა დელეგატისთვის) საქართველოს ეროვნული მუზეუმი

სამშაბათი, 15 სექტემბერი (დემოკრატიის საერთაშორისო დღე)
8:30

საქართველოს პარლამენტში გამგზავრება
სხდომათა დარბაზის შესასვლელი, B კორპუსი, III სართული

9:00 - 10:30

პრეზენტაციები: საკანონმდებლო ღიაობის ინსტრუმენტები

საპარლამენტო
ღიაობის
მიმართულებით
მომუშავე
სამოქალაქო
საზოგადოების
წარმომადგენლები წარმოადგენენ ახალ ან ინოვაციურ ტექნოლოგიებს. სესია აუდიტორიასთან
დისკუსიით დასრულდება.

მოდერატორი
ბ–ნი დავით მაღრაძე, პარლამენტის თავმჯდომარის კაბინეტის უფროსი, საქართველოს
პარლამენტი

მომხსენებლები
ბ–ნი მარკ ქრიდჯი, მთავარი აღმასრულებელი, „mySociety“-ი (დიდი ბრიტანეთი)
ბ–ნი მიხალ შკოპი, დირექტორი, „კოჰოვოლიტი“ (Kohovolit) (ჩეხეთის რესპუბლიკა)
ბ–ნი ლექს პოლსონი, საერთაშორისო მრჩეველი, „Democracy 2.1“-ი (ჩეხეთის რესპუბლიკა)
ბ–ნი ერიკ ბარეტი, აღმასრულებელი დირექტორი, „ჯამპსტარტი“ (JumpStart) (საქართველო)
ბ–ნი კრჟიშტოფ მადეისკი, პროგრამის კოორდინატორი, „ePanstwo Foundation“-ი
(პოლონეთი)
ბ–ნი კრის დოტენი, ტექნოლოგიებისა და ინოვაციის უფროსი მენეჯერი, ეროვნულდემოკრატიული ინსტიტუტი (NDI)

10:30 - 11:00

შესვენება ყავაზე
სხდომათა დარბაზის შესასვლელი, B კორპუსი, III სართული

11:00 - 12:15

საკანონმდებლო ღიაობის ინსტრუმენტების შემუშავება სამოქალაქო
საზოგადოებასთან ერთად
სესიის დროს მომხსენებლები ისაუბრებენ, თუ როგორ შეუძლია პარლამენტებსა და სამოქალაქო
საზოგადოების ჯგუფებს ითანამშრომლონ იმისთვის, რომ საპარლამენტო ღიაობისთვის

ეფექტური ინსტრუმენტები შეიმუშავონ. მაგალითების განხილვითა და გამოცდილების
გაზიარებით მომხსენებლები ამ სფეროში თანამშრომლობის საუკეთესო პრაქტიკასა და
სტრატეგიებს განიხილავენ.

მოდერატორი
ბ–ნი მარკ ქრიდჯი, მთავარი აღმასრულებელი, „mySociety“-ი (დიდი ბრიტანეთი)

მომხსენებლები
ქ–ნი ინესე ლიბინ–ეგნერე, თავმჯდომარის მოადგილე, ლატვიის სეიმი
ქ–ნი სუზანა სარაცი, დეპუტატი, სერბეთის ეროვნული ასამბლეა
ქ–ნი ლიია ჰანი, პროგრამის დირექტორი, „E-Governance Academy“-ი, ესტონეთის
პარლამენტის ყოფილი წევრი;
ბ–ნი ქრისჩიანო ფერი, „ჰაკერლაბის“ (HackerLab) დირექტორი, ბრაზილიის დეპუტატთა
პალატა
ქ–ნი ნადია ბაბინსკა, ანალიტიკოსი, სამოქალაქო ქსელი - „ოპორა“ (Opora)

12:15 - 13:30

საპარლამენტო ღიაობის ეფექტური სამოქმედო გეგმების შემუშავება
სხვადასხვა ქვეყნის პარლამენტები ღიაობის მიმართულებით გარკვეულ ვალდებულებებს
იღებენ ან შეიმუშავებენ პარლამენტის ღიაობის სამოქმედო გეგმებს ღია მმართველობის
პარტნიორობის ზოგადი სამოქმედო გეგმის ან პარალელური ინიციატივების ფარგლებში.
ამ სესიაზე სამუშაო ჯგუფის წარმომადგენლები და სხვა მომხსენებლები საკანონმდებლო
ორგანოების მიერ აღებულ ვალდებულებებს განიხილავენ და ისაუბრებენ იმაზე, თუ რა არის
ძლიერი ვალდებულება. მომხსენებლები, ასევე, ისაუბრებენ სხვა პოტენციურ ვალდებულებებზე.

მოდერატორი
ბ–ნი გიგი ბრეგაძე, დემოკრატიული მმართველობის ჯგუფის ხელმძღვანელი, გაეროს
განვითარების პროგრამა საქართველოში (UNDP)

მომხსენებლები
ბ–ნი ლევან ავალიშვილი, გამგეობის თავმჯდომარე, ინფორმაციის თავისუფლების
განვითარების ინსტიტუტი (საქართველო)
ბ–ნი ლუის როჰას გაიარდო, გენერალური მდივანი, დეპუტატთა პალატა, ჩილეს კონგრესი
ბ–ნი დევიდ გაიუ, ინჟინერი, „Regards Citoyens“-ი (საფრანგეთი)
ბ–ნი იონას ცეკულისი, მისიის ხელმძღვანელის მოადგილე, ეროვნულ-დემოკრატიული
ინსტიტუტი (NDI) - იორდანია, ლიტვის სეიმის ყოფილი წევრი
ქ–ნი ჯულია კიუტგენი, პროგრამის სპეციალისტი, გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP)

13:30 - 14:30

სადილი
საქართველოს პარლამენტი, შოთა რუსთაველის დარბაზი, B კორპუსი, პირველი სართული

14:30 - 15:30

ჩართულობის სამომავლო შესაძლებლობები და ღია მმართველობის
პარტნიორობის სამიტის საკანონმდებლო კომპონენტის მიმოხილვა
ამ სესიაზე მომხსენებლები ისაუბრებენ 27–29 ოქტომბერს მექსიკაში დაგეგმილ ღია
მმართველობის პარტნიორობის სამიტზე და მოცემულ სამიტზე საკანონმდებლო კომპონენტის
პროგრამაზე. მონაწილეებს ასევე ექნებათ საშუალება, განიხილონ სამუშაო ჯგუფის მომავალი
მიმართულება, ღია პარლამენტის ქსელის შექმნა და წინსვლის შესაძლებლობები.

მომხსენებლები
ქ–ნი აიანდა დლოდლო, საჯარო სამსახურისა და ადმინისტრაციის მინისტრის მოადგილე,
სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკა. ღია მმართველობის პარტნიორობის მმართველი კომიტეტის
თანათავმჯდომარე

ბ–ნი სკოტ ჰუბლი, მმართველობის პროგრამების დირექტორი, ეროვნულ-დემოკრატიული
ინსტიტუტი (NDI)

15:30 - 16:00

კონფერენციის დახურვა
ქ–ნი მანანა კობახიძე, თავმჯდომარის პირველი მოადგილე, საქართველოს პარლამენტი
ბ–ნი იანუშ ჰერმანი, ევროკავშირის ელჩი საქართველოში
ბ–ნი ნიკოლას ბერლინერი, ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი, აშშ-ის საელჩო საქართველოში
ბ–ნი სკოტ ჰუბლი, მმართველობის პროგრამების დირექტორი, ეროვნულ-დემოკრატიული
ინსტიტუტი (NDI)
ბ–ნი ფელიპე უარდ ედვარდსი, დეპუტატი, გამჭვირვალობის ორპალატიანი კომისია, ჩილეს
კონგრესი

16:00

გამგზავრება იუსტიციის სახლში

16:15- 17:00

ტური იუსტიციის სახლში

17:00

სასტუმროში გამგზავრება

17:00 - 19:00

თავისუფალი დრო ან ტური ძველ თბილისში

19:00 - 21:00

დემოკრატიის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ვახშამი პარლამენტის
თავმჯდომარის, დავით უსუფაშვილის სახელით (მხოლოდ მოსაწვევებით)
პროგრამის დასასრული

კონფერენციის მხარდამჭერები:

