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21-ე საუკუნეში დემოკრატიული არჩევანის ერთგული ქვეყნები 
და პოლიტიკური ძალები ახალი ნიშნულების გადალახვის წინ 
ვიმყოფებით. წარმომადგენლობითი დემოკრატია, რომელმაც 
უდიდესი როლი ითამაშა მე-19 და მე-20 საუკუნეებში 
კაცობრიობის განვითარებისათვის, აღარ არის საკმარისი. 
აღარ არის საკმარისი, რომ კარგმა წარმომადგენლებმა 
კარგად მართონ საზოგადოება. გაჩნდა იმის აუცილებლობაც 
და შესაძლებლობაც, რომ მეტად დავეყრდნოთ უშუალო 
დემოკრატიის ფორმებს და მოქალაქეები მეტად გახდნენ 
საჯარო გადაწყვეტილებების მიღების თანამონაწილეები.

ხელისუფლების წარმომადგენლები, ვისაც მონდობილი 
გვაქვს საზოგადოებრივი საქმეების გადაწყვეტა, ყოველთვის უნდა ვგრძნობდეთ თავს 
ანგარიშვალდებულად ჩვენი მოქალაქეების წინაშე და უნდა ვცდილობდეთ არა მხოლოდ 
მათ ინფორმირებას, არამედ მათ ჩართვას მმართველობის პროცესში. 

კმაყოფილებით მინდა აღვნიშნო, რომ სწორედ საქართველოს პარლამენტის 
წარმომადგენლები იყვნენ იმ პირველ ინიციატორთა შორის, ვინც 2014 წელს სანტიაგოში 
გამართულ მსოფლიო ფორუმზე გააჟღერეს საპარლამენტო და საკანონმდებლო საქმიანობის 
ღიაობის ახალი ინიციატივა, რომელიც ორგანულად უერთდება ღია მმართველობის 
პარტნიორობის პროცესს.

2015 წლის დასაწყისში პარლამენტში შეიქმნა ღია მმართველობის აქტივობათა 
საკოორდინაციო ინტერფრაქციული ჯგუფი. ჯგუფმა არასამთავრობო ორგანიზაციის 
„ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი“ - დახმარებით, გაეროს 
განვითარების პროგრამისა და ევროკავშირის საპარლამენტო პროექტის ფარგლებში, 
საკმაოდ მოკლე ვადაში მოამზადა საქართველოს ღია პარლამენტის სამოქმედო გეგმა, 
რომელიც 2015 წლის 17 ივლისს დაამტკიცა პარლამენტის ბიურომ. სამოქმედო გეგმა 
2015-2016 წლებში განხორციელდება და 18 მნიშვნელოვან ვალდებულებას მოიცავს. ჩვენი 
სამოქმედო გეგმა იმდენად ამბიციური დოკუმენტია, რომ ჩნდება კითხვა, ხომ არ აჯობებს, 
ცოტა შევამციროთ - ან ტემპი, ან მოცულობა და უფრო რეალისტები ვიყოთ? მაგრამ იქვე 
მეორე კითხვაც ჩნდება, თუ ასე მოვიქცევით, ამ საკითხშიც და ყველა სხვა საკითხშიც, მაშინ 
ჩვენ მიერ ევროპული ოჯახის სრულფასოვანი წევრობის დასახული ამოცანა, ალბათ, უნდა 
გადავდოთ ათწლეულობით... ამიტომ სწორედ ასე, ასეთი ტემპით და ასეთი ამბიციური 
გეგმებით უნდა გავაგრძელოთ ქართული ევროპული სახელმწიფოს აღმშენებლობა!

დავით უსუფაშვილი 

საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე
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პრეამბულა

წი    ნამ    დე    ბა    რე დო    კუ    მენ    ტი წარ   მოად   გენს „სა   ქარ   თვე   ლოს ღია პარ   ლა   მენ   ტის სა   მოქ   მე   დო გეგ   მას“, რომ  -
ლის მი   ზა   ნია, უზ   რუნ   ველ   ყოს „ღია მმარ   თვე   ლო   ბის პარ   ტნიო   რო   ბის“ (OGP)1 და სა   პარ   ლა   მენ   ტო ღიაო   ბის 
დეკ   ლა   რა   ციის2 პრინ   ცი   პე   ბის შე   სა   ბა   მი   სად სა   ქარ   თვე   ლოს პარ   ლა   მენ   ტის ღიაო   ბა და სა   პარ   ლა   მენ   ტო 
ინ   ფორ   მა   ციის გამ   ჭვირ   ვა   ლო   ბა. აგ   რეთ   ვე, ხე   ლი შეუწ   ყოს სა   პარ   ლა   მენ   ტო საქ   მია   ნო   ბა   სა და სა   კა   ნონ  -
მდებ   ლო პრო   ცე   სებ   ში მო   ქა   ლა   ქე   თა ჩარ   თუ   ლო   ბის გაზ   რდას. 

„ღია მმარ   თვე   ლო   ბის პარ   ტნიო   რო   ბა“ (OGP) 2011 წელს და   ფუძ   ნე   ბუ   ლი საერ   თა   შო   რი   სო ინი   ცია   ტი   ვაა, 
რო   მე   ლიც მიზ   ნად ისა   ხავს მთავ   რო   ბის გამ   ჭვირ   ვა   ლო   ბის, ეფექ   ტუ   რო   ბი   სა და ან   გა   რიშ   ვალ   დე   ბუ   ლე   ბის 
ხელ   შეწ   ყო   ბას. დღეის   თვის, ინი   ცია   ტი   ვის წევ   რია მსოფ   ლიოს 65 ქვე   ყა   ნა. თი   თოეულ ქვე   ყა   ნა   ში ხე   ლი  -
სუფ   ლე   ბა და სა   მო   ქა   ლა   ქო სექ   ტო   რი თა   ნამ   შრომ   ლობს ღია მმარ   თვე   ლო   ბას   თან და   კავ   ში   რე   ბუ   ლი რე  -
ფორ   მე   ბის გა   სა   ტა   რებ   ლად.

სა   ქარ   თვე   ლომ, რო   გორც „ღია მმარ   თვე   ლო   ბის პარ   ტნიო   რო   ბის“ (OGP) წევ   რმა ქვე   ყა   ნამ, დაამ   ტკი   ცა 
2012-2013 წლებ   სა და 2014-2015 წლებ   ზე გათ   ვლი   ლი სა   მოქ   მე   დო გეგ   მე   ბი. ამავ   დროუ   ლად აღ   სა   ნიშ   ნა  -
ვია, რომ „2012-2013 წლე   ბის წინ   სვლის ან   გა   რი   შის“ თა   ნახ   მად, სა   ქარ   თვე   ლომ მიი   ღო მა   ღა   ლი შე   ფა   სე   ბა 
ბიუ   ჯე   ტის გამ   ჭვირ   ვა   ლო   ბის, ინ   ფორ   მა   ციის ხელ   მი   საწ   ვდო   მო   ბი   სა და ქო   ნებ   რი   ვი დეკ   ლა   რა   ციე   ბის გა   მოქ  -
ვეყ   ნე   ბის კუთ   ხით. თუმ   ცა, და   ბა   ლი შე   ფა   სე   ბა მიი   ღო მო   ქა   ლა   ქე   თა ჩარ   თუ   ლო   ბის კომ   პო   ნენ   ტში, რაც ხაზს 
უს   ვამს მო   ქა   ლა   ქეებ   თან და სა   მო   ქა   ლა   ქო სა   ზო   გა   დოე   ბას   თან კო   მუ   ნი   კა   ციის გაძ   ლიე   რე   ბის სა   ჭი   როე   ბას.3 

თავ   და   პირ   ვე   ლად, „ღია მმარ   თვე   ლო   ბის პარ   ტნიო   რო   ბის“ (OGP) მო   ნა   წი   ლეე   ბი იყ   ვნენ მხო   ლოდ ქვეყ  -
ნე   ბის აღ   მას   რუ   ლე   ბე   ლი ხე   ლი   სუფ   ლე   ბის წარ   მო   მად   გენ   ლე   ბი, თუმ   ცა, ღია მმარ   თვე   ლო   ბის ინი   ცია   ტი  -
ვის გან   ხორ   ციე   ლე   ბის პრო   ცეს   ში გა   მოიკ   ვე   თა სა   კა   ნონ   მდებ   ლო ხე   ლი   სუფ   ლე   ბის ჩარ   თუ   ლო   ბის აუ   ცი  -
ლებ   ლო   ბა. შე   დე   გად, პარ   ტნიო   რო   ბის ფარ   გლებ   ში შეიქ   მნა სა   კა   ნონ   მდებ   ლო ღიაო   ბის სა   მუ   შაო ჯგუ   ფი 
(Legislative Openness Working Group, LOWG).4

„სა   ქარ   თვე   ლოს ღია პარ   ლა   მენ   ტის სა   მოქ   მე   დო გეგ   მა“ ით   ვა   ლის   წი   ნებს 18 ვალ   დე   ბუ   ლე   ბას, რომ   ე   ლიც 
შე   მუ   შა   ვე   ბუ   ლია სა   ქარ   თვე   ლოს პარ   ლა   მენ   ტის თავ   მჯდო   მა   რის 2015 წლის 12 თე   ბერ   ვლის #19/3 ბრძა  -
ნე   ბის სა   ფუძ   ველ   ზე შექ   მნი   ლი ინ   ტერ   ფრაქ   ციუ   ლი ჯგუ   ფი   სა და „სა   ქარ   თვე   ლოს ღია პარ   ლა   მენ   ტის სა   მუ  -
შაო ჯგუ   ფის“ მო   ნა   წი   ლე საერ   თა   შო   რი   სო და არა   სამ   თავ   რო   ბო ორ   გა   ნი   ზა   ციე   ბის მიერ. „სა   ქარ   თვე   ლოს 
ღია პარ   ლა   მენ   ტის სა   მოქ   მე   დო გეგ   მის“ ვალ   დე   ბუ   ლე   ბე   ბი ჩა   მო   ყა   ლი   ბე   ბუ   ლია „ღია მმარ   თვე   ლო   ბის პარ  -
ტნიო   რო   ბის“ (OGP) ოთ   ხი ძი   რი   თა   დი პრინ   ცი   პის შე   სა   ბა   მი   სად, კერ   ძოდ, ეს პრინ   ცი   პე   ბია: ინ   ფორ   მა   ციის 
ხელ   მი   საწ   ვდო   მო   ბა, მო   ქა   ლა   ქე   თა ჩარ   თუ   ლო   ბა, ან   გა   რიშ   ვალ   დე   ბუ   ლე   ბა, ტექ   ნო   ლო   გიე   ბი და ინო   ვა   ცია. 

სა   ქარ   თვე   ლო, „ღია პარ   ლა   მენ   ტის სა   მოქ   მე   დო გეგ   მის“ მი   ღე   ბით, შეუერ   თდე   ბა „ღია მმარ   თვე   ლო   ბის 
პარ   ტნიო   რო   ბის“ (OGP) წევრ ქვე   ყა   ნა   თა იმ მცი   რე ნა   წილს, რო   მელ   საც დამ   ტკი   ცე   ბუ   ლი აქვს სა   პარ  -
ლა   მენ   ტო ღიაო   ბის სა   მოქ   მე   დო გეგ   მე   ბი. ამ დროის   თვის „ღია მმარ   თვე   ლო   ბის პარ   ტნიო   რო   ბის“ წევრ 
რამ   დე   ნი   მე ქვე   ყა   ნას მი   ღე   ბუ   ლი აქვს სა   პარ   ლა   მენ   ტო ღიაო   ბის სა   მოქ   მე   დო გეგ   მა.5 ზე   მოთ ხსე   ნე   ბუ   ლი 
გეგ   მის დამ   ტკი   ცე   ბით, სა   ქარ   თვე   ლო გახ   დე   ბა ,,ღია მმარ   თვე   ლო   ბის პარ   ტნიო   რო   ბის“ ერ   თ-ერ   თი ლი  -
დე   რი ქვე   ყა   ნა სა   პარ   ლა   მენ   ტო ღიაო   ბის თვალ   საზ   რი   სით. 

„სა   ქარ   თვე   ლოს ღია პარ   ლა   მენ   ტის სა   მოქ   მე   დო გეგ   მა“ შე   მუ   შავ   და სა   ქარ   თვე   ლოს პარ   ლა   მენ   ტთან პარ  -
ტნიო   რო   ბით ინ   ფორ   მა   ციის თა   ვი   სუფ   ლე   ბის გან   ვი   თა   რე   ბის ინ   სტი   ტუ   ტის (IDFI) მიერ გან   ხორ   ციე   ლე   ბუ   ლი 
პროექ   ტის „ღია მმარ   თვე   ლო   ბის პარ   ტნიო   რო   ბის“ ინი   ცია   ტი   ვა   ში სა   ქარ   თვე   ლოს პარ   ლა   მენ   ტის ჩარ   თუ  -
ლო   ბის მხარ   და   ჭე   რის“ ფარ   გლებ   ში. აღ   ნიშ   ნუ   ლი პროექ   ტი და   ფი   ნან   სე   ბუ   ლი იყო გაე   როს გან   ვი   თა   რე   ბის 
პროგ   რა   მი   სა (UNDP) და ევ   რო   კავ   ში   რის (EU) პროგ   რა   მის - „სა   პარ   ლა   მენ   ტო დე   მოკ   რა   ტიის სის   ტე   მის 
გაძ   ლიე   რე   ბა სა   ქარ   თვე   ლო   ში“ - ფარ   გლებ   ში.

1. Open Government Partnership, http://www.opengovpartnership.org/. 
2. Declaration on Parliamentary Openness, http://openingparliament.s3.amazonaws.com/docs/declaration/1.0/english.pdf. 
3. 2012-2013 წლების წინსვლის ანგარიში, http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Georgia_final_2012.pdf, 

2012, 14.
4. Open Government Partnership, http://www.opengovpartnership.org/webinar-introducing-legislative-openness-work

ing-group.
5. საპარლამენტო ღიაობის საკითხები ღია მმართველობის პარტნიორობის წევრ ქვეყნებში, 

https://idfi.ge/ge/issues-of-open-parliament-in-ogp-member-countries.
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საქართველოს ღია პარლამენტის 
სამოქმედო გეგმა 2015 - 2016

1. მოქალაქეთა ჩართულობა

1.1. კა  ნონ  პროექ  ტებ  ზე კო   მენ   ტა   რის (ე   ლექ   ტრო   ნუ   ლად და   /ან წე   რი   ლო   ბით) 
და   ტო   ვე   ბის შე   საძ   ლებ   ლო   ბა

სა   კა   ნონ   მდებ   ლო ღიაო   ბა პა   სუ   ხობს „ღია მმარ   თვე   ლო   ბის პარ   ტნიო   რო   ბის“ გა   მოწ   ვე   ვას სა   ზო   გა   დოებ   რი  -
ვი ჩარ   თუ   ლო   ბის გაზ   რდის შე   სა   ხებ. დღეის   თვის, სა   ქარ   თვე   ლოს პარ   ლა   მენ   ტის ვებ   გვერ   დზე გა   მოქ   ვეყ  -
ნე   ბუ   ლია კა   ნონ   პროექ   ტე   ბი, შე   სა   ბა   მი   სი თან   დარ   თუ   ლი დო   კუ   მენ   ტა   ციით. მიუ   ხე   და   ვად ამი   სა, მნიშ   ვნე  -
ლო   ვა   ნია, რომ სა   ქარ   თვე   ლოს პარ   ლა   მენ   ტმა კი   დევ უფ   რო გახ   სნი   ლი და ღია გა   ხა   დოს სა   კა   ნონ   მდებ   ლო 
პრო   ცე   სი და მო   ქა   ლა   ქე   თა ჩარ   თუ   ლო   ბის გაზ   რდის მიზ   ნით გაჩ   ნდეს კა   ნონ   პროექ   ტებ   სა და ახ   ლად მი  -
ღე   ბულ კა   ნო   ნებ   ზე კო   მენ   ტა   რე   ბის და   ტო   ვე   ბის შე   საძ   ლებ   ლო   ბა. ეს, ერ   თი მხრივ, წაა   ხა   ლი   სებს სა   ჯა   რო 
კონ   სულ   ტა   ციებს მო   ქა   ლა   ქე   თა ჩარ   თუ   ლო   ბის გაზ   რდის გზით, ხო   ლო, მეო   რე მხრივ, ხელს შეუწ   ყობს 
კა   ნონ   მდებ   ლო   ბის დახ   ვე   წას. 

კა    ნო    ნებ    სა და კა    ნონ    პროექ    ტებ    ზე კო    მენ    ტა    რე    ბის და    ტო    ვე    ბის ფორ    მატს უზ    რუნ    ველ    ყოფს „სა    კა    ნონ   -
მდებ    ლო მაც    ნე“. თუმ    ცა, მნიშ    ვნე    ლო    ვა    ნია, რომ კო    მენ    ტა    რე    ბის და    ტო    ვე    ბის შე    საძ    ლებ    ლო    ბას ით    ვა   -
ლის    წი    ნებ    დეს სა    ქარ    თვე    ლოს პარ    ლა    მენ    ტიც, რო    გორც სა    კა    ნონ    მდებ    ლო ორ    გა    ნო. მხო    ლოდ სა    ქარ    თვე   -
ლოს პარ    ლა    მენ    ტია ის უფ    ლე    ბა    მო    სი    ლი ორ    გა    ნო, რო    მელ    საც შეუძ    ლია არ    სე    ბულ კა    ნონ    მდებ    ლო    ბა    ში 
ცვლი    ლე    ბე    ბის ასახ    ვა და პარ    ლა    მენ    ტში წარ    დგე    ნი    ლი კა    ნონ    პროექ    ტე    ბის მო    დი    ფი    ცი    რე    ბა. შე    სა    ბა    მი    სად, 
გამ    ჭვირ    ვა    ლე და მო    ქა    ლა    ქე    თა ჩარ    თუ    ლო    ბა    ზე ორიენ    ტი    რე    ბუ    ლი მიდ    გო    მის და    ნერ    გვის    თვის მნიშ    ვნე   -
ლოვ    ნად მიგ    ვაჩ    ნია ამ ნა    ბი    ჯის გა    დად    გმა. ეს, რა    საკ    ვირ    ვე    ლია, არ არის ახა    ლი სტან    დარ    ტი. მსოფ    ლიოს 
მრა    ვალ ქვე    ყა    ნა    ში აღ    ნიშ    ნუ    ლი მიდ    გო    მა უკ    ვე აპ    რო    ბი    რე    ბუ    ლი და და    ნერ    გი    ლია. მა    გა    ლი    თად, „ღია 
მმარ    თვე    ლო    ბის გზამ    კვლე    ვი“ სა    კა    ნონ    მდებ    ლო პრო    ცეს    თან და    კავ    ში    რე    ბით კო    მენ    ტა    რე    ბის გა    კე    თე    ბის 
შე    საძ    ლებ    ლო    ბას სა    პარ    ლა    მენ    ტო საქ    მია    ნო    ბის პრო    ცეს    ში მო    ქა    ლა    ქე    თა ჩარ    თუ    ლო    ბის უზ    რუნ    ველ    ყო   -
ფის ნა    წი    ლად მიიჩ    ნევს. თა    ვის მხრივ, სა    პარ    ლა    მენ    ტო საქ    მია    ნო    ბის პრო    ცეს    ში მო    ქა    ლა    ქე    თა ჩარ    თუ   -
ლო    ბის უზ    რუნ    ველ    ყო    ფა „ღია მმარ    თვე    ლო    ბის გზამ    კვლე    ვის“ პირ    ვე    ლი სა    ფე    ხუ    რის სა    რე    კო    მენ    და    ციო 
ვალ    დე    ბუ    ლე    ბაა. ასე    ვე, გზამ    კვლე    ვის მე    სა    მე სა    ფე    ხუ    რის სა    რე    კო    მენ    და    ციო ვალ    დე    ბუ    ლე    ბაა ციფ    რუ    ლი 
პლატ    ფორ    მე    ბის შე    მუ    შა    ვე    ბა პარ    ლა    მენ    ტის საქ    მია    ნო    ბა    ში მო    ქა    ლა    ქეე    ბის ჩარ    თუ    ლო    ბის გა    საძ    ლიე    რებ   -
ლად. აღ    ნიშ    ნუ    ლი სა    რე    კო    მენ    და    ციო ვალ    დე    ბუ    ლე    ბა მოიაზ    რებს პლატ    ფორ    მის შექ    მნას მო    ქა    ლა    ქეე    ბის 
მიერ კო    მენ    ტა    რის და   ტო   ვე   ბის მიზ   ნით. 

„ღია მმარ   თვე   ლო   ბის გზამ   კვლე   ვი“, აღ   ნიშ   ნუ   ლი სა   რე   კო   მენ   და   ციო ვალ   დე   ბუ   ლე   ბის გან   ხორ   ციე   ლე   ბას  -
თან და   კავ   ში   რე   ბით, გა   მო   ყოფს ბრა   ზი   ლიი   სა და ფი   ნე   თის გა   მოც   დი   ლე   ბას.6 ბრა   ზი   ლია   ში, სხვა   დას   ხვა 
ჯგუ   ფის სა   კა   ნონ   მდებ   ლო პრო   ცეს   ში ჩარ   თვის მიზ   ნით, დე   პუ   ტა   ტე   ბის პა   ლა   ტის ელ   -დე   მოკ   რა   ტიის პლატ  -
ფორ   მა იყე   ნებს სო   ცია   ლურ მე   დია   სა და ახალ ტექ   ნო   ლო   გიებს. მა   გა   ლი   თად, პლატ   ფორ   მის მეშ   ვეო   ბით 
მო   ქა   ლა   ქეებს შეუძ   ლიათ კა   ნონ   პროექ   ტზე კო   მენ   ტა   რის გა   კე   თე   ბა და გა   და   მოწ   მე   ბა, მოხ   და თუ არა მა   თი 
კო   მენ   ტა   რის კა   ნონ   პროექ   ტის სა   ბო   ლოო ვერ   სია   ში გათ   ვა   ლის   წი   ნე   ბა. 

სა   კა   ნონ   მდებ   ლო პრო   ცეს   ში მო   ქა   ლა   ქე   თა ჩარ   თუ   ლო   ბას გა   ნამ   ტკი   ცებს, ასე   ვე, სა   პარ   ლა   მენ   ტო ღიაო  -
ბის დეკ   ლა   რა   ცია, რო   მელ   საც სა   ქარ   თვე   ლოს პარ   ლა   მენ   ტი 2015 წლის 30 აპ   რილს ოფი   ცია   ლუ   რად 
შეუერ   თდა.

პა   სუ   ხის   მგე   ბე   ლი უწ   ყე   ბა: სა   ქარ   თვე   ლოს პარ   ლა   მენ   ტი
გან   ხორ   ციე   ლე   ბის ვა   და: 2016 წე   ლი 

6. ღია მმართველობის გზამკვლევი, გვ. 233-234, 
http://opengovguide.theideabureau.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2013/09/all-topics.pdf
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1.1. კანონპროექტებზე კომენტარის (ელექტრონულად და/ან წერილობით) 
დატოვების შესაძლებლობა

წამყვანი დაწესებულება საქართველოს პარლამენტი 

პარტნიორები

საჯარო 
დაწესებულება

სამოქალაქო/
კერძო სექტორი

ინიციატორი: ინფორმაციის თავისუფლების
 განვითარების ინსტიტუტი (IDFI)

არსებული მდგომარეობა 
და პრობლემის აღწერა
 

სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის წარ მო მად გენ ლებ მა გა ნაც ხა დეს თან-
ხმო ბა, რომ შეიქ მნას მო ქა ლა ქეე ბის თვის კა ნონ პროექ ტე ბის კო მენ-
ტი რე ბის და კო მენ ტა რის ავ ტორ თან უკუ კავ ში რის მი ღე ბის შე საძ ლებ-
ლო ბა. 

მთავარი მიზანი
პლატ ფორ მის შექ მნა, რაც შე საძ ლებ ლო ბას მის ცემს მო ქა ლა ქეებს, 
კა ნონ პროექ ტე ბის პირ ვე ლი მოს მე ნით გან ხილ ვის თა ნა ვე  და ტო ვონ  
კო მენ ტა რე ბი წე რი ლო ბი თი და /ან ელექ ტრო ნუ ლი ფორ მით. 

OGP გამოწვევა, რომელსაც
 პასუხობს ვალდებულება საჯარო მომსახურების გაუმჯობესება.

შესაბამისობა OGP პრინციპებთან

ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობა

ანგარიშვალდე-
ბულება

მოქალაქეთა 
ჩართულობა

ტექნოლო-
გიები და 
ინოვაცია

P P P

ვალდებულების განხორციელების 
ეტაპები

ახალი ან არსებული 
ვალდებულება

დაწყების 
თარიღი დასრულების თარიღი

კონცეფციის შემუშავება ახალი 
ვალდებულება 10/2015 12/2015

რეგლამენტში ცვლილების შეტანა ახალი 
ვალდებულება 01/2016 03/2016

პლატფორმის შექმნა ახალი 
ვალდებულება 01/2016 06/2016

საინფორმაციო კამპანიის 
უზრუნველყოფა

ახალი 
ვალდებულება 07/2016 09/2016

ინდიკატორი პლატფორმა შექმნილია. 

რისკები და ვარაუდები

შე საძ ლე ბე ლია პლატ ფორ მა შეიქ მნას, მაგ რამ არ მოხ დეს მი სი აქ ტიუ რი 
გა მო ყე ნე ბა. შე სა ბა მი სად, აუ ცი ლე ბე ლია საინ ფორ მა ციო კამ პა ნიის სწო-
რად და კარ გად და გეგ მვა, იმი სათ ვის, რომ მო ქა ლა ქეებს ჰქონ დეთ გაც-
ნო ბიე რე ბუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბი, რა საც აღ ნიშ ნუ ლი პლატ ფორ მის შექ მნა 
ით ვა ლის წი ნებს.
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საქართველოს ღია პარლამენტის 
სამოქმედო გეგმა 2015 - 2016

1.2. სა   ქარ   თვე   ლოს პარ   ლა   მენ   ტის   თვის სა   კა   ნონ   მდებ   ლო წი   ნა   და   დე   ბი   სა და სა   კა   ნონ   მდებ   ლო 
ინი   ცია   ტი   ვის ელექ   ტრო   ნუ   ლი სა   ხით წარ   დგე   ნის და მო   ქა   ლა   ქე   თა მხრი   დან მხარ   და   ჭე   რის 
მე   ქა   ნიზ   მის და   ნერ   გვა პარ   ლა   მენ   ტის ვებ   გვერ   დის მეშ   ვეო   ბით

დე   მოკ   რა   ტიულ პრო   ცე   სებ   ში მო   ქა   ლა   ქე   თა ჩარ   თუ   ლო   ბას გა   დამ   წყვე   ტი მნიშ   ვნე   ლო   ბა აქვს ქვე   ყა   ნა   ში 
ღია მმარ   თვე   ლო   ბის პრინ   ცი   პე   ბის გან   ვი   თა   რე   ბის დროს. პარ   ლა   მენ   ტი, რო   გორც დე   მოკ   რა   ტიუ   ლი ხე  -
ლი   სუფ   ლე   ბის წარ   მო   მად   გენ   ლო   ბი   თი შტო, მო   ქა   ლა   ქეებს აკავ   ში   რებს სა   ჯა   რო პო   ლი   ტი   კის პრო   ცეს   თან 
და კონ   ტროლს უწევს აღ   მას   რუ   ლე   ბე   ლი ხე   ლი   სუფ   ლე   ბის საქ   მია   ნო   ბას. სა   პარ   ლა   მენ   ტო ღიაო   ბის უზ   რუნ  -
ველ   სა   ყო   ფად აღე   ბუ   ლი ვალ   დე   ბუ   ლე   ბე   ბი უნ   და მოი   ცავ   დეს პარ   ლა   მენ   ტის ღიაო   ბას, ან   გა   რიშ   ვალ   დე  -
ბუ   ლე   ბას და მო   ქა   ლა   ქეე   ბის უფ   ლე   ბას სა   პარ   ლა   მენ   ტო საქ   მია   ნო   ბა   ში მო   ნა   წი   ლეო   ბა   ზე. სამ   წუ   ხა   როდ, 
სა   ქარ   თვე   ლოს არა   სამ   თავ   რო   ბო ორ   გა   ნი   ზა   ციე   ბის მხრი   დან გა   წეუ   ლი ად   ვო   კა   ტი   რე   ბის მიუ   ხე   და   ვად, 
2014-15 წლე   ბის სა   ხელ   მწი   ფოს ეროვ   ნულ სა   მოქ   მე   დო გეგ   მა   ში არ აი   სა   ხა სა   ქარ   თვე   ლოს პარ   ლა   მენ  -
ტის ვალ   დე   ბუ   ლე   ბა, რო   მე   ლიც გუ   ლის   ხმობ   და სა   კა   ნონ   მდებ   ლო პრო   ცე   ს   ში სა   მო   ქა   ლა   ქო ჩარ   თუ   ლო   ბის 
გაძ   ლიე   რე   ბას, კერ   ძოდ, მო   ქა   ლა   ქეე   ბის პე   ტი   ციე   ბის სის   ტე   მის შექ   მნას.7

ამ დროს, „ღია მმარ   თვე   ლო   ბის გზამ   კვლე   ვის“ ერ   თ-ერთ რე   კო   მენ   და   ციას სწო   რედ ელ   -პე   ტი   ციე   ბის ვებ  -
პლატ   ფორ   მის შექ   მნა წარ   მოად   გენს, სა   დაც მო   ქა   ლა   ქეებს შეეძ   ლე   ბათ, წა   რად   გი   ნონ სხვა   დას   ხვა სა   ხის 
ინი   ცია   ტი   ვა კა   ნონ   პროექ   ტთან და   კავ   ში   რე   ბით, ხო   ლო შემ   დეგ მათ ჰქონ   დეთ შე   საძ   ლებ   ლო   ბა, მხა   რი 
დაუ   ჭი   რონ და შეუერ   თდნენ ამ ინი   ცია   ტი   ვას. აღ   სა   ნიშ   ნა   ვია, რომ „ღია მმარ   თვე   ლო   ბის პარ   ტნიო   რო   ბის“ 
ინი   ცია   ტი   ვა   ში ჩარ   თულ ქვეყ   ნე   ბის ერთ ნა   წილს უკ   ვე გა   დად   გმუ   ლი აქვს ქმე   დი   თი ნა   ბი   ჯე   ბი ამ მი   მარ  -
თუ   ლე   ბით. ასე მა   გა   ლი   თად, ლატ   ვიის სა   მოქ   მე   დო გეგ   მის მი   ხედ   ვით, 2012 წლის თე   ბერ   ვლი   დან, ლატ  -
ვიის მო   ქა   ლა   ქეებს შეუძ   ლიათ გავ   ლე   ნა მოახ   დი   ნონ პარ   ლა   მენ   ტის დღის წეს   რიგ   ზე. იმ შემ   თხვე   ვა   ში, 
თუ 16 წელს მიღ   წეუ   ლი არა   ნაკ   ლებ 10 000 მო   ქა   ლა   ქე ელექ   ტრო   ნუ   ლად მოა   წერს ხელს პარ   ლა   მენ   ტში 
წარ   სად   გენ გა   ნაც   ხადს, მათ მო   საზ   რე   ბებს გა   ნი   ხი   ლა   ვენ სა   პარ   ლა   მენ   ტო კო   მი   ტე   ტებ   სა და პლე   ნა   რულ 
სხდო   მა   ზე. პარ   ლა   მენ   ტში გა   ნაც   ხა   დის წარ   დგე   ნა ელექ   ტრო   ნუ   ლა   დაც არის შე   საძ   ლე   ბე   ლი, თუ მოხ   დე  -
ბა გა   ნაც   ხად   ზე ხელ   მომ   წერ პირ   თა იდენ   ტი   ფი   ცი   რე   ბა. ამავ   დროუ   ლად, მონ   ღო   ლე   თის პარ   ლა   მენ   ტში 
შექ   მნი   ლია პე   ტი   ციე   ბის გან   მხილ   ვე   ლი მუდ   მი   ვი კო   მი   ტე   ტი, რო   მე   ლიც გა   ნი   ხი   ლავს მო   ქა   ლა   ქეე   ბის პე  -
ტი   ციებს, იღებს გა   დაწ   ყვე   ტი   ლე   ბებს და ქმნის სა   მარ   თლებ   რივ გა   რე   მოს სა   ჯა   რო მოს   მე   ნე   ბის   თვის.8

პა  სუ  ხის  მგე  ბე  ლი უწ  ყე  ბა: სა  ქარ  თვე  ლოს პარ  ლა  მენ  ტი
გან  ხორ  ციე  ლე  ბის ვა  და: 2016 წე  ლი

7. საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, http://www.justice.gov.ge/Ministry/Index/356.
8. იქვე, გვ. 2.
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1.2. საქართველოს პარლამენტისთვის საკანონმდებლო წინადადებისა 
და საკანონმდებლო ინიციატივის ელექტრონული სახით წარდგენის და 

მოქალაქეთა მხრიდან მხარდაჭერის მექანიზმის დანერგვა 
პარლამენტის ვებგვერდის მეშვეობით

წამყვანი დაწესებულება საქართველოს პარლამენტი 

პარტნიორები

საჯარო 
დაწესებულება სსიპ მონაცემთა გაცვლის სააგენტო

სამოქალაქო/
კერძო სექტორი

ინიციატორი: ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი 
(IDFI)

არსებული მდგომარეობა 
და პრობლემის აღწერა
 

სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის წევ რებ მა და სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის 
აპა რა ტის წარ მო მად გენ ლებ მა გა ნაც ხა დეს თან ხმო ბა, რომ მო ქა ლა ქეებს 
ან საი ნი ცია ტი ვო ჯგუ ფებს მიე ცეთ პარ ლა მენ ტის თვის სა კა ნონ მდებ ლო 
წი ნა და დე ბი სა და სა კა ნონ მდებ ლო ინი ცია ტი ვის ელექ ტრო ნუ ლი სა ხით 
წარ დგე ნის და მი სი მხარ და ჭე რის შე საძ ლებ ლო ბა. პარ ლა მენ ტის ვებ-
გვერ დზე სა კა ნონ მდებ ლო ინი ცია ტი ვე ბი სა და  წი ნა და დე ბე ბის გან თავ-
სე ბა მნიშ ვნე ლო ვა ნია, რად გან სა ზო გა დოებ რიო ბის წარ მო მად გენ ლე-
ბი წი ნას წარ იყ ვნენ ინ ფორ მი რე ბუ ლი ფი ზი კურ და იუ რი დიულ პირ თა 
სა კა ნონ მდებ ლო წი ნა და დე ბე ბის შე სა ხებ და სურ ვი ლის შემ თხვე ვა ში, 
შეუერ თდნენ აღ ნიშ ნულ წა მოწ ყე ბას.

ამავ დროუ ლად, სა კა ნონ მდებ ლო პრო ცეს ში სა ზო გა დოე ბის მე ტი ჩარ-
თუ ლო ბი სა და ინ ფორ მი რე ბის გაზ რდის თვალ საზ რი სით, კო მი ტე ტებ მა 
ყო ვე ლი სე სიის ბო ლოს გა მოაქ ვეყ ნონ ინ ფორ მა ცია თუ რამ დე ნი სა კა-
ნონ მდებ ლო წი ნა და დე ბა მოი წო ნეს და, მო წო ნე ბის შემ თხვე ვა ში, იქ ცა 
თუ არა ის სა კა ნონ მდებ ლო ინი ცია ტი ვად.

პარლამენტის მიერ აღებული აღნიშნული ვალდებულება შეიძლება ორ 
ძირითად კომპონენტად დავყოთ:

1. საკანონმდებლო წინადადების შემთხვევაში -  პარლამენტში 
რეგისტრირებული ყველა წინადადება პარლამენტის ვებგვერდზე 
ავტომატურად განთავსდება და მოქალაქეებს მიეცემათ 
შესაძლებლობა, ელექტრონული ხელმოწერით შეუერთდნენ 
ზემოთ აღნიშნულ წინადადებას. ამავე დროს, აქვე განთავსდება 
ყველა ის დოკუმენტი, რაც შეიქმნება ამ წინადადების განხილვის 
პროცესში.

2. საკანონმდებლო ინიციატივის შემთხვევაში - საინიციატივო 
ჯგუფებს, ერთი მხრივ, მიეცეთ შესაძლებლობა, წინასწარ 
დადგენილი პროცედურის შესაბამისად, განათავსონ ინფორმაცია 
საკანონმდებლო ინიციატივის შესახებ საქართველოს 
პარლამენტის ვებგვერდზე და, მეორე მხრივ, ელექტრონული 
ხელმოწერით შეუერთდნენ ამ ინიციატივას,  ხოლო 30 000 
ელექტრონული ხელმოწერის შეგროვების შემთხვევაში, 
საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, დაიწყება 
შესაბამისი განხილვის პროცედურები.

მთავარი მიზანი

პლატ ფორ მის შექ მნა პარ ლა მენ ტის ვებ გვერ დის მეშ ვეო ბით, რო მელ ზეც 
გან თავ სე ბა მო ქა ლა ქეე ბის ან საი ნი ცია ტი ვო ჯგუ ფე ბის მიერ ინი ცი რე ბუ-
ლი სა კა ნონ მდებ ლო ინი ცია ტი ვე ბი და წი ნა და დე ბე ბი, და მო ქა ლა ქეებს 
მიე ცე მათ შე საძ ლებ ლო ბა ელექ ტრო ნუ ლი ხელ მო წე რით მხა რი დაუ ჭი-
რონ მათ.    
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საქართველოს ღია პარლამენტის 
სამოქმედო გეგმა 2015 - 2016

1.2. საქართველოს პარლამენტისთვის საკანონმდებლო წინადადებისა 
და საკანონმდებლო ინიციატივის ელექტრონული სახით წარდგენის და 

მოქალაქეთა მხრიდან მხარდაჭერის მექანიზმის დანერგვა 
პარლამენტის ვებგვერდის მეშვეობით

OGP გამოწვევა, რომელსაც 
პასუხობს ვალდებულება საჯარო მომსახურების გაუმჯობესება

შესაბამისობა OGP პრინციპებთან

ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობა

ანგარიშვალ-
დებულება

მოქალაქეთა 
ჩართულობა

ტექნოლოგიები 
და ინოვაცია

P P P P

ვალდებულების განხორციელების 
ეტაპები

ახალი ან არსებული 
ვალდებულება

დაწყების 
თარიღი: დასრულების თარიღი:

კონცეფციის შემუშავება ახალი ვალდებულება 10/2015 02/2016

რეგლამენტში ცვლილების 
შეტანა ახალი ვალდებულება 01/2016 03/2016

პლატფორმის ტექნიკური 
გამართვა ახალი ვალდებულება 03/2016 08/2016

საინფორმაციო კამპანიის 
უზრუნველყოფა ახალი ვალდებულება 08/2016 09/2016

ინდიკატორი

1. საინიციატივო ჯგუფებს აქვთ პარლამენტის ვებგვერდზე 
საკანონმდებლო ინიციატივების განთავსების შესაძლებლობა; 

2. პარლამენტის ვებგვერდზე ხდება საკანონმდებლო წინადადების 
განთავსება;

3. მოქალაქეებს აქვთ შესაძლებლობა მხარი დაუჭირონ და  
შეუერთდნენ ვებპლატფორმაზე განთავსებულ საკანონმდებლო 
ინიციატივებსა და წინადადებებს;   

4. კომიტეტების მიერ ყოველწლიურად სტატისტიკის გამოქვეყნება 
- რამდენ საკანონმდებლო წინადადებას დაუჭირეს მხარი და 
რამდენი იქცა კომიტეტის ინიციატივად.  

რისკები და ვარაუდები

შე საძ ლე ბე ლია ვებ პლატ ფორ მა შეიქ მნას, მაგ რამ არ მოხ დეს მი სი აქ ტიუ-
რი გა მო ყე ნე ბა. შე სა ბა მი სად, აუ ცი ლე ბე ლია საინ ფორ მა ციო კამ პა ნიის 
სწო რად და კარ გად და გეგ მვა, იმი სათ ვის, რომ მო ქა ლა ქეებს ჰქონ დეთ 
გაც ნო ბიე რე ბუ ლი ის შე საძ ლებ ლო ბე ბი, რა საც აღ ნიშ ნუ ლი ვებ პლატ-
ფორ მის შექ მნა ით ვა ლის წი ნებს.
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1.3. მო   ქა   ლა   ქე   თა ჩარ   თუ   ლო   ბის ხელ   შეწ   ყო   ბა სა   კა   ნონ   მდებ   ლო პრო   ცეს   ში

ქვე   ყა   ნა   ში ღია მმარ   თვე   ლო   ბის დამ   კვიდ   რე   ბის   თვის კრი   ტი   კუ   ლი მნიშ   ვნე   ლო   ბა ენი   ჭე   ბა სა   ქარ   თვე   ლოს 
პარ   ლა   მენ   ტის, რო   გორც სა   კა   ნონ   მდებ   ლო ორ   გა   ნოს, აქ   ტიურ ჩარ   თუ   ლო   ბას ამ პრო   ცეს   ში. აღ   ნიშ   ნუ   ლი 
გან   სა   კუთ   რე   ბით მნიშ   ვნე   ლო   ვა   ნი გახ   და მას შემ   დგომ, რაც მმარ   თვე   ლო   ბის საპ   რე   ზი   დენ   ტო მო   დე   ლი 
სა   პარ   ლა   მენ   ტო მო   დელ   მა ჩაა   ნაც   ვლა. აქე   დან გა   მომ   დი   ნა   რე, მიგ   ვაჩ   ნია, რომ პარ   ლა   მენ   ტის რო   ლის 
გაზ   რდა სა   მო   ქა   ლა   ქო ჩარ   თუ   ლო   ბის ხელ   შეწ   ყო   ბი   სა და პირ   და   პი   რი დე   მოკ   რა   ტიის ინ   სტი   ტუ   ციურ გან   ვი   თა  -
რე   ბა   ში ძალ   ზედ მნიშ   ვნე   ლო   ვა   ნია. ეს მიდ   გო   მა კარ   გად არის ფორ   მუ   ლი   რე   ბუ   ლი პარ   ლა   მენ   ტის ღიაო   ბის 
დეკ   ლა   რა   ცია   ში: „პარ   ლა   მენტს აქვს ვალ   დე   ბუ   ლე   ბა, სა   კა   ნონ   მდებ   ლო და გა   დაწ   ყვე   ტი   ლე   ბე   ბის მი   ღე   ბის 
პრო   ცე   სებ   ში, დის   კრი   მი   ნა   ციის გა   რე   შე, აქ   ტიუ   რად ჩარ   თოს მო   ქა   ლა   ქეე   ბი და სა   მო   ქა   ლა   ქო სა   ზო   გა   დოე   ბა, 
რა   თა ეფექ   ტუ   რად წარ   მოად   გი   ნოს მო   ქა   ლა   ქეე   ბის ინ   ტე   რე   სე   ბი და მო   ქა   ლა   ქეებს მის   ცეს უფ   ლე   ბა, პე   ტი  -
ციე   ბით მი   მარ   თონ მთავ   რო   ბას“. აღ   ნიშ   ნულ   თან და   კავ   ში   რე   ბით, ეროვ   ნულ   -დე   მოკ   რა   ტიუ   ლი ინ   სტი   ტუ   ტი 
რე   კო   მენ   და   ციით მი   მარ   თავს სა   მუ   შაო ჯგუფს, დახ   ვე   წოს სა   ქარ   თვე   ლოს რეგ   ლა   მენ   ტით გათ   ვა   ლის   წი   ნე  -
ბუ   ლი მე   ქა   ნიზ   მე   ბი სა   კა   ნონ   მდებ   ლო საქ   მია   ნო   ბა   ში მო   ქა   ლა   ქე   თა პირ   და   პი   რი ჩარ   თვის მიზ   ნით. 

1. სა   კონ   სტი   ტუ   ციო ცვლი   ლე   ბე   ბის გან   ხილ   ვის პრო   ცეს   ში მო   ქა   ლა   ქე   თა 
ჩარ   თუ   ლო   ბის მე   ქა   ნიზ   მე   ბის დახ   ვე   წა

სა   ქარ   თვე   ლოს პარ   ლა   მენ   ტის რეგ   ლა   მენ   ტის 176-ე მუხ   ლის თა   ნახ   მად, სა   ქარ   თვე   ლოს კონ   სტი   ტუ   ციის 
ზო   გა   დი ან ნა   წი   ლობ   რი   ვი გა   და   სინ   ჯვის შე   სა   ხებ კა   ნონ   პროექ   ტის სა   ყო   ველ   თაო-   სა   ხალ   ხო გან   ხილ   ვის 
უზ   რუნ   ველ   ყო   ფის მიზ   ნით, პარ   ლა   მენ   ტი ქმნის სა   ყო   ველ   თაო-   სა   ხალ   ხო გან   ხილ   ვის საორ   გა   ნი   ზა   ციო 
კო   მი   სიას, რო   მე   ლიც და   კომ   პლექ   ტე   ბუ   ლია პარ   ლა   მენ   ტის წევ   რე   ბით. არ   სე   ბუ   ლი პრაქ   ტი   კით, საორ   გა  -
ნი   ზა   ციო კო   მი   სია   ში ასე   ვე შეიძ   ლე   ბა შე   დიოდ   ნენ არა   სამ   თავ   რო   ბო ორ   გა   ნი   ზა   ციე   ბი   სა და აკა   დე   მიუ   რი 
წრეე   ბის წარ   მო   მად   გენ   ლე   ბი და ექ   სპერ   ტე   ბი. საორ   გა   ნი   ზა   ციო კო   მი   სია ერ   თი თვის ვა   და   ში გა   ნი   ხი   ლავს 
სა   კონ   სტი   ტუ   ციო ცვლი   ლე   ბის პროექ   ტთან და   კავ   ში   რე   ბულ მა   სა   ლებს და პარ   ლა   მენ   ტი მხო   ლოდ ერ  -
თთვია   ნი ვა   დის გას   ვლის შემ   დეგ არის უფ   ლე   ბა   მო   სი   ლი, დაიწ   ყოს პროექ   ტის გან   ხილ   ვა. ამას   თა   ნა   ვე, 
კა   ნონ   პროექ   ტის პარ   ლა   მენ   ტის პლე   ნა   რულ სხდო   მა   ზე გან   ხილ   ვა იწ   ყე   ბა სა   ყო   ველ   თაო-   სა   ხალ   ხო გან  -
ხილ   ვის საორ   გა   ნი   ზა   ციო კო   მი   სიის თავ   მჯდო   მა   რის ან კო   მი   სიის მიერ უფ   ლე   ბა   მო   სი   ლი წევ   რის მოხ  -
სე   ნე   ბით, რო   მე   ლიც პლე   ნა   რულ სხდო   მას გააც   ნობს სა   ყო   ველ   თაო-   სა   ხალ   ხო გან   ხილ   ვის შე   დე   გებს.

მიუ   ხე   და   ვად იმი   სა, რომ სა   ქარ   თვე   ლოს პარ   ლა   მენ   ტის რეგ   ლა   მენ   ტი ით   ვა   ლის   წი   ნებს სა   ვალ   დე   ბუ   ლო 
ერ   თია   ნი სა   ყო   ველ   თაო-   სა   ხალ   ხო გან   ხილ   ვის პე   რიოდს, რეგ   ლა   მენ   ტში არ არის და   კონ   კრე   ტე   ბუ   ლი გან  -
ხილ   ვის ჩა   ტა   რე   ბის წე   სი და დე   ტა   ლე   ბი, კერ   ძოდ: სა   ქარ   თვე   ლოს რო   მელ რე   გიო   ნებ   ში და მი   ნი   მუმ რამ  -
დე   ნი შეხ   ვედ   რა უნ   და ჩა   ტარ   დეს, რო   გორ მოხ   დე   ბა მო   ქა   ლა   ქეე   ბის უკუ   კავ   ში   რის მი   ღე   ბა და გა   ზია   რე   ბა.

წარ   სულ   ში მსგავ   სი შეხ   ვედ   რე   ბის ჩა   ტა   რე   ბის წარ   მა   ტე   ბუ   ლი პრაქ   ტი   კის არ   სე   ბო   ბის შე   დე   გად, აუ   ცი   ლე-
ბ   ელია აღ   ნიშ   ნუ   ლი ნორ   მის სა   ქარ   თვე   ლოს პარ   ლა   მენ   ტის რეგ   ლა   მენ   ტში და   ზუს   ტე   ბა.

ამას   თა   ნა   ვე, სა   ქარ   თვე   ლოს კონ   სტი   ტუ   ციის ზო   გა   დი ან ნა   წი   ლობ   რი   ვი გა   და   სინ   ჯვის შე   სა   ხებ კა   ნონ   პროექ  -
ტის სა   ყო   ველ   თაო-   სა   ხალ   ხო გან   ხილ   ვის ორ   გა   ნი   ზე   ბის ნორ   მე   ბის და   ზუს   ტე   ბა არის მო   ქა   ლა   ქე   თა ჩარ  -
თუ   ლო   ბის მიზ   ნით გა   დად   გმუ   ლი მხო   ლოდ ერ   თი ნა   ბი   ჯი. სა   სურ   ვე   ლია, მო   მა   ვალ სა   მოქ   მე   დო გეგ   მებ   ში, 
ასე   ვე, გაი   წე   როს მსგავ   სი პრო   ცე   დუ   რე   ბი დი   დი მნიშ   ვნე   ლო   ბის მქო   ნე კა   ნონ   პროექ   ტე   ბის   თვის (სა   ხელ  -
მწი   ფო ბიუ   ჯე   ტის პროექ   ტი, ორ   გა   ნუ   ლი კა   ნონ   პროექ   ტე   ბი), რა   თა მაქ   სი   მა   ლუ   რად მოხ   დეს მო   სახ   ლეო   ბის 
ჩარ   თვა, უკუ   კავ   ში   რის მი   ღე   ბა და მა   თი ინი   ცია   ტი   ვე   ბის გათ   ვა   ლის   წი   ნე   ბა კა   ნონ   შე   მოქ   მე   დე   ბით პრო   ცეს   ში. 

პა   სუ   ხის   მგე   ბე   ლი უწ   ყე   ბა: სა   ქარ   თვე   ლოს პარ   ლა   მენ   ტი
გან   ხორ   ციე   ლე   ბის ვა   და: 2015 წელი
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საქართველოს ღია პარლამენტის 
სამოქმედო გეგმა 2015 - 2016

1.3. მოქალაქეთა ჩართულობის 
ხელშეწყობა საკანონმდებლო პროცესში

წამყვანი დაწესებულება საქართველოს პარლამენტი

პარტნიორები

საჯარო 
დაწესებულება

სამოქალაქო/
კერძო სექტორი ინიციატორი: ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტი (NDI)

არსებული მდგომარეობა 
და პრობლემის აღწერა 

მთავარი მიზანი

სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ციის ზო გა დი ან ნა წი ლობ რი ვი გა და სინ-
ჯვის შე სა ხებ კა ნონ პროექ ტის სა ყო ველ თაო- სა ხალ ხო გან ხილ ვის 
ორ გა ნი ზე ბის შე სა ხებ სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის რეგ ლა მენ ტში 
დღეს არ სე ბუ ლი ნორ მე ბის დახ ვე წა და და კონ კრე ტე ბა. 

OGP გამოწვევა, რომელსაც 
პასუხობს ვალდებულება საჯარო მომსახურების გაუმჯობესება

შესაბამისობა OGP პრინციპებთან

ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობა

ანგარიშვალ-
დებულება

მოქალაქეთა 
ჩართულობა

ტექნო-
ლოგიები და 
ინოვაცია

P P P

ვალდებულების განხორციელების 
ეტაპები

ახალი ან არსებული 
ვალდებულება

დაწყების 
თარიღი: დასრულების თარიღი:

საქართველოს კონსტიტუციის ზოგადი 
ან ნაწილობრივი გადასინჯვის შესახებ 
კანონპროექტის საყოველთაო-
სახალხო განხილვის ორგანიზების 
ნორმების დახვეწა 

ახალი 
ვალდებულება 2015 2015

საქართველოს პარლამენტის 
რეგლამენტში კონსტიტუციის ზოგადი 
ან ნაწილობრივი გადასინჯვის შესახებ 
კანონპროექტის საყოველთაო-
სახალხო განხილვის ორგანიზების 
ნორმების შესახებ შესაბამისი 
ცვლილების მიღება 

ახალი 
ვალდებულება 2015 2015

ინდიკატორი

2015 წლის ბო ლოს სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის რეგ ლა მენ ტში 
დე ტა ლუ რად არის გან საზ ღვრუ ლი სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ციის 
ზო გა დი ან ნა წი ლობ რი ვი გა და სინ ჯვის შე სა ხებ კა ნონ პროექ ტის 
სა ყო ველ თაო- სა ხალ ხო გან ხილ ვის ორ გა ნი ზე ბის ნორ მე ბის, კერ-
ძოდ, შეხ ვედ რე ბის მი ნი მა ლუ რი რაო დე ნო ბა და გეოგ რა ფიუ ლი 
არეა ლი (თი თოეულ რე გიონ ში მი ნი მუმ ერ თი შეხ ვედ რის ჩა ტა-
რე ბა), ასე ვე მო ქა ლა ქე თა უკუ კავ ში რის მი ღე ბის ფორ მე ბი - გა-
მო კით ხვა ვებ გვერ დის სა შუა ლე ბით, შეხ ვედ რებ ზე და რი გე ბუ ლი 
უკუ კავ ში რის ფორ მე ბი.
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რისკები და ვარაუდები

სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის რეგ ლა მენ ტში გან ხორ ციე ლე ბუ ლი 
ცვლი ლე ბე ბი მხო ლოდ ფორ მა ლურ ხა სიათს ატა რებს.
გან ხორ ციე ლე ბუ ლი ცვლი ლე ბე ბით გან საზ ღვრუ ლი მი ნი მა ლუ რი 
შეხ ვედ რე ბის რაო დე ნო ბა ძა ლიან მცი რეა (3 შეხ ვედ რა ან ნაკ ლე-
ბი), ასე ვე გეოგ რა ფიულ არეა ლად არის მოხ სე ნიე ბუ ლი მხო ლოდ 
აღ მო სავ ლე თი და და სავ ლე თი სა ქარ თვე ლო.
სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტი სა კუ თა რი ბიუ ჯე ტი დან არ გა მო ყოფს 
თან ხებს სა ვალ დე ბუ ლო სა ყო ველ თაო- სა ხალ ხო გან ხილ ვის შეხ-
ვედ რე ბის ჩა სა ტა რებ ლად. 

1.4. ფი  ზი  კუ  რი დას  წრე  ბის უზ  რუნ  ველ  ყო  ფა

1.4. ფიზიკური დასწრების უზრუნველყოფა

წამყვანი დაწესებულება საქართველოს პარლამენტი 

პარტნიორები

საჯარო 
დაწესებულება

სამოქალაქო/
კერძო სექტორი ინიციატორი: საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო

არსებული მდგომარეობა 
და პრობლემის აღწერა
 

პარ ლა მენ ტის შე ნო ბა ში შე სას ვლე ლად სა ჭი როა საშ ვი, რომ ლის 
დაშ ვე ბის უფ ლე ბაც პარ ლა მენ ტის წევ რებ თან ერ თად, პარ ლა მენ-
ტის აპა რა ტის თა ნამ შრომ ლე ბის მხო ლოდ მცი რე ნა წილს აქვს. ამის 
შე სა ხებ სა პარ ლა მენ ტო ვებ გვერ დზე არ არ სე ბობს არა ნაი რი მი თი-
თე ბა. ეს მნიშ ვნე ლოვ ნად აფერ ხებს სა პარ ლა მენ ტო საქ მია ნო ბა ში 
სა მო ქა ლა ქო ჩარ თუ ლო ბის პო ტენ ციალს და ეწი ნააღ მდე გე ბა სა-
პარ ლა მენ ტო ღიაო ბის პრინ ციპს, ისე ვე რო გორც - დე მოკ რა ტიი სა 
და ღია სა ზო გა დოე ბის საუ კე თე სო საერ თა შო რი სო პრაქ ტი კას. აუ ცი-
ლე ბე ლია, სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის ვებ გვერ დზე დე ტა ლუ რად 
აღ წე რი ლი და გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი იყოს, რა პრო ცე დუ რა უნ და გაია როს 
მო ქა ლა ქემ, იმი სათ ვის რომ დაეს წროს პლე ნა რულ სხდო მებ სა და 
სა კო მი ტე ტო მოს მე ნებს.

მთავარი მიზანი მოქალაქეებისათვის პარლამენტის შენობაში შესვლის წესების 
განმარტება პარლამენტის ვებგვერდზე.

OGP გამოწვევა, რომელსაც 
პასუხობს ვალდებულება საჯარო მომსახურების გაუმჯობესება.

შესაბამისობა OGP პრინციპებთან

ინფორმაციის 
ხელმისაწვ-
დომობა

ანგარიშვალ-
დებულება

მოქალაქეთა 
ჩართულობა

ტექნოლოგიები 
და ინოვაცია

P P P

ვალდებულების განხორციელების 
ეტაპები

ახალი ან 
არსებული 
ვალდებულება

დაწყების 
თარიღი დასრულების თარიღი
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საქართველოს ღია პარლამენტის 
სამოქმედო გეგმა 2015 - 2016

1.4. ფიზიკური დასწრების უზრუნველყოფა

პარლამენტის თავმჯდომარის 
ბრძანებით ვებგვერდზე ინფორმაციის 
განთავსება

ახალი 
ვალდებულება 10/2015 11/2015

ინდიკატორი დასწრების წესები ქვეყნდება საპარლამენტო ვებგვერდზე.

რისკები და ვარაუდები

1.5. დღის წეს  რიგ  ში ცვლი  ლე  ბე  ბის შე  ტა  ნის და  სა  ბუ  თე  ბის ვალ  დე  ბუ  ლე  ბის გან  საზ  ღვრა

1.5. დღის წესრიგში ცვლილებების შეტანის 
დასაბუთების ვალდებულების განსაზღვრა

წამყვანი დაწესებულება საქართველოს პარლამენტი 

პარტნიორები

საჯარო 
დაწესებულება

სამოქალაქო/
კერძო სექტორი ინიციატორი: საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო

არსებული მდგომარეობა 
და პრობლემის აღწერა
 

ყვე  ლა ოფი  ცია  ლუ  რი შეხ  ვედ  რის დღის წეს  რი  გი, რო  გორც წე  სი, მო  ცე -
მუ  ლია პარ  ლა  მენ  ტის ოფი  ცია  ლურ ვებ  გვერ  დზე გან  თავ  სე  ბულ კა  ლენ -
დარ  ში. თუმ  ცა არის შემ  თხვე  ვე  ბი, რო  დე  საც კო  მი  ტე  ტის მსვლე  ლო  ბი -
სას ხდე  ბა სა  კით  ხე  ბის დაუ  სა  ბუ  თებ  ლად და  მა  ტე  ბა, რაც სა  მო  ქა  ლა  ქო 
სა  ზო  გა  დოე  ბის წარ  მო  მად  გენ  ლებს არ აძ  ლევს კა  ნონ  პროექ  ტის გან -
ხილ  ვის პრო  ცეს  ში ჩარ  თვის სა  შუა  ლე  ბას. 
მსგავ სი პრაქ ტი კის თა ვი დან არი დე ბის მიზ ნით მი ზან შე წო ნი ლია კო-
მი ტე ტის მსვლე ლო ბი სას სა კით ხე ბის და მა ტე ბა მხო ლოდ სა თა ნა დო 
და სა ბუ თე ბი თა და სხდო მა ზე დამ სწრე კო მი სიის წევ რთა ხმე ბის უმ-
რავ ლე სო ბით.

მთავარი მიზანი დღის წესრიგში ცვლილებების შეტანის დასაბუთების 
ვალდებულების განსაზღვრა.

OGP გამოწვევა, რომელსაც პასუხობს 
ვალდებულება საჯარო მომსახურების გაუმჯობესება.

შესაბამისობა OGP პრინციპებთან

ინფორმაციის 
ხელმისაწვ-
დომობა

ანგარიშვალ-
დებულება

მოქალაქეთა 
ჩართულობა

ტექნო-
ლოგიები და 
ინოვაცია

P P

ვალდებულების განხორციელების 
ეტაპები

ახალი ან 
არსებული 
ვალდებულება

დაწყების 
თარიღი:

დასრულების 
თარიღი:
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1.4. ფიზიკური დასწრების უზრუნველყოფა

პარლამენტის თავმჯდომარის 
ბრძანებით ვებგვერდზე ინფორმაციის 
განთავსება

ახალი 
ვალდებულება 10/2015 11/2015

ინდიკატორი დასწრების წესები ქვეყნდება საპარლამენტო ვებგვერდზე.

რისკები და ვარაუდები

1.5. დღის წეს  რიგ  ში ცვლი  ლე  ბე  ბის შე  ტა  ნის და  სა  ბუ  თე  ბის ვალ  დე  ბუ  ლე  ბის გან  საზ  ღვრა

1.5. დღის წესრიგში ცვლილებების შეტანის 
დასაბუთების ვალდებულების განსაზღვრა

წამყვანი დაწესებულება საქართველოს პარლამენტი 

პარტნიორები

საჯარო 
დაწესებულება

სამოქალაქო/
კერძო სექტორი ინიციატორი: საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო

არსებული მდგომარეობა 
და პრობლემის აღწერა
 

ყვე  ლა ოფი  ცია  ლუ  რი შეხ  ვედ  რის დღის წეს  რი  გი, რო  გორც წე  სი, მო  ცე -
მუ  ლია პარ  ლა  მენ  ტის ოფი  ცია  ლურ ვებ  გვერ  დზე გან  თავ  სე  ბულ კა  ლენ -
დარ  ში. თუმ  ცა არის შემ  თხვე  ვე  ბი, რო  დე  საც კო  მი  ტე  ტის მსვლე  ლო  ბი -
სას ხდე  ბა სა  კით  ხე  ბის დაუ  სა  ბუ  თებ  ლად და  მა  ტე  ბა, რაც სა  მო  ქა  ლა  ქო 
სა  ზო  გა  დოე  ბის წარ  მო  მად  გენ  ლებს არ აძ  ლევს კა  ნონ  პროექ  ტის გან -
ხილ  ვის პრო  ცეს  ში ჩარ  თვის სა  შუა  ლე  ბას. 
მსგავ სი პრაქ ტი კის თა ვი დან არი დე ბის მიზ ნით მი ზან შე წო ნი ლია კო-
მი ტე ტის მსვლე ლო ბი სას სა კით ხე ბის და მა ტე ბა მხო ლოდ სა თა ნა დო 
და სა ბუ თე ბი თა და სხდო მა ზე დამ სწრე კო მი სიის წევ რთა ხმე ბის უმ-
რავ ლე სო ბით.

მთავარი მიზანი დღის წესრიგში ცვლილებების შეტანის დასაბუთების 
ვალდებულების განსაზღვრა.

OGP გამოწვევა, რომელსაც პასუხობს 
ვალდებულება საჯარო მომსახურების გაუმჯობესება.

შესაბამისობა OGP პრინციპებთან

ინფორმაციის 
ხელმისაწვ-
დომობა

ანგარიშვალ-
დებულება

მოქალაქეთა 
ჩართულობა

ტექნო-
ლოგიები და 
ინოვაცია

P P

ვალდებულების განხორციელების 
ეტაპები

ახალი ან 
არსებული 
ვალდებულება

დაწყების 
თარიღი:

დასრულების 
თარიღი:

განისაზღვროს საკომიტეტო 
მოსმენების დროს დღის წესრიგში 
ცვლილებების შეტანის დასაბუთების 
ვალდებულება

ახალი 
ვალდებულება 2015 2015

ინდიკატორი
სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის რეგ ლა მენ ტში შე ვი დეს შე სა ბა მი სი ცვლი-
ლე ბე ბი სა კო მი ტე ტო მოს მე ნე ბის დროს დღის წეს რიგ ში ცვლი ლე ბე ბის 
შე ტა ნის და სა ბუ თე ბის ვალ დე ბუ ლე ბის თაო ბა ზე.

რისკები და ვარაუდები

1.6. სა  ზო  გა  დოებ  რი  ვი გა  ნათ  ლე  ბი  სა და ცნო  ბიე  რე  ბის ამაღ  ლე  ბა სა  ქარ  თვე  ლოს პარ  ლა -
მენ  ტის საქ  მია  ნო  ბა  ზე, მის როლ  სა და მი  სია  ზე; პარ  ლა  მენ  ტის ინ  სტი  ტუ  ციო  ნა  ლუ  რი 
იმი  ჯი  სა და რო  ლის გაძ  ლიე  რე  ბა

სა   ქარ   თვე   ლოს პარ   ლა   მენ   ტის სა   კო   მუ   ნი   კა   ციო სტრა   ტე   გია, რო   მე   ლიც შე   მუ   შავ   და სა   ქარ   თვე   ლოს პარ  -
ლა   მენ   ტის, ევ   რო   კავ   ში   რი   სა და გაე   როს გან   ვი   თა   რე   ბის პროგ   რა   მის (UNDP) ერ   თობ   ლი   ვი პროექ   ტის - 
„სა   პარ   ლა   მენ   ტო დე   მოკ   რა   ტიის სის   ტე   მის გაძ   ლიე   რე   ბა სა   ქარ   თვე   ლო   ში“ - მხარ   და   ჭე   რით, გან   საზ   ღვრავს 
სა   ქარ   თვე   ლოს პარ   ლა   მენ   ტის აპა   რა   ტის სა   ზო   გა   დოე   ბას   თან ურ   თიერ   თო   ბი   სა და ინ   ფორ   მა   ციის დე   პარ  -
ტა   მენ   ტის მთა   ვარ ამო   ცა   ნებს და კო   მუ   ნი   კა   ციის პრინ   ცი   პებს. დო   კუ   მენ   ტში დე   ტა   ლუ   რად არის გა   წე   რი  -
ლი ის აქ   ტი   ვო   ბე   ბი, რო   მელ   თა გან   ხორ   ციე   ლე   ბაც: ა) ხელს შეუწ   ყობს პარ   ლა   მენ   ტის საქ   მია   ნო   ბა   ზე, მის 
როლ   სა და მი   სია   ზე სა   ზო   გა   დოებ   რი   ვი გა   ნათ   ლე   ბის და ცნო   ბიე   რე   ბის ამაღ   ლე   ბას; ბ) უზ   რუნ   ველ   ყოფს 
პარ   ლა   მენ   ტის კა   ნონ   შე   მოქ   მე   დე   ბით საქ   მია   ნო   ბა   სა და პროგ   რა   მებ   ში დაინ   ტე   რე   სე   ბუ   ლი მხა   რეე   ბის აქ  -
ტიურ ჩარ   თუ   ლო   ბას; და გ) შექ   მნის ხელ   საყ   რელ გა   რე   მოს და გააუმ   ჯო   ბე   სებს სა   ზო   გა   დოე   ბას   თან ორ  -
მხრივ კო   მუ   ნი   კა   ციას ახა   ლი ტექ   ნო   ლო   გიე   ბი   სა და ინო   ვა   ციუ   რი მიდ   გო   მე   ბის და   ნერ   გვის გზით. 

აღ  ნიშ  ნუ  ლი სა  კო  მუ  ნი  კა  ციო სტრა  ტე  გიის გა  ნუ  ყო  ფე  ლი ნა  წი  ლია პარ  ლა  მენ  ტის სო  ცია  ლუ  რი მე  დიის 
სტრა  ტე  გია. მას  ში გან   საზ   ღვრუ   ლი და   მა   ტე   ბი   თი მიზ   ნე   ბის გან   ხორ   ციე   ლე   ბით, გათ   ვა   ლის   წი   ნე   ბუ   ლია, 
რომ სა   ქარ   თვე   ლოს პარ   ლა   მენ   ტი   სა და მი   სი საქ   მია   ნო   ბის შე   სა   ხებ სო   ცია   ლუ   რი მე   დიის არ   ხე   ბით გავ  -
რცე   ლე   ბუ   ლი ინ   ფორ   მა   ცია გახ   დე   ბა უფ   რო ხელ   მი   საწ   ვდო   მი, მრა   ვალ   ფე   რო   ვა   ნი და საინ   ტე   რე   სო. 

სა   ქარ   თვე   ლოს პარ   ლა   მენ   ტის საქ   მია   ნო   ბა   ზე, მის როლ   სა და მი   სია   ზე სა   ზო   გა   დოებ   რი   ვი გა   ნათ   ლე   ბის 
და ცნო   ბიე   რე   ბის ამაღ   ლე   ბის, ასე   ვე, პარ   ლა   მენ   ტის ინ   სტი   ტუ   ციო   ნა   ლუ   რი იმი   ჯის და რო   ლის გაძ   ლიე  -
რე   ბის მიზ   ნით, სა   ქარ   თვე   ლოს პარ   ლა   მენ   ტი გეგ   მავს სა   პარ   ლა   მენ   ტო ღიაო   ბის კვი   რეუ   ლის და   ნერ   გვას 
(„ღია კა   რის დღეე   ბი სა   ქარ   თვე   ლოს პარ   ლა   მენ   ტში“); პარ   ლა   მენ   ტის კო   მი   ტე   ტე   ბის ჩარ   თუ   ლო   ბით რე  -
გუ   ლა   რუ   ლი თე   მა   ტუ   რი შეხ   ვედ   რე   ბის, პრე   ზენ   ტა   ციე   ბი   სა და სე   მი   ნა   რე   ბის ორ   გა   ნი   ზე   ბას სა   ქარ   თვე   ლოს 
სა   ხელ   მწი   ფო და კერ   ძო უმაღ   ლე   სი სას   წავ   ლებ   ლე   ბის სტუ   დენ   ტე   ბის მო   ნა   წი   ლეო   ბით; სა   ქარ   თვე   ლოს 
პარ   ლა   მენ   ტში ვი   ზი   ტორ   თა პროგ   რა   მის (სხვა   დას   ხვა სეგ   მენ   ტზე ორიენ   ტი   რე   ბუ   ლი საექ   სკურ   სიო ტუ  -
რე   ბი, გი   დის თან   ხლე   ბით) დახ   ვე   წას და გამ   რა   ვალ   ფე   როვ   ნე   ბას; სა   გან   მა   ნათ   ლებ   ლო პროგ   რა   მე   ბის, 
მათ შო   რის სა   ლექ   ციო კურ   სის შე   მუ   შა   ვე   ბას პარ   ლა   მენ   ტა   რიზ   მის შე   სა   ხებ; ახალ   გაზ   რდუ   ლი და მო   დე  -
ლი   რე   ბუ   ლი პარ   ლა   მენ   ტის ინ   სტი   ტუ   ციო   ნა   ლი   ზა   ციას, ინო  ვა  ციუ  რი კონ  კურ  სე  ბის ორ  გა  ნი  ზე  ბას და სხვა 
აქ  ტი  ვო  ბებს, რაც სა  ზო  გა  დოე  ბის მაქ  სი  მა  ლურ ჩარ  თუ  ლო  ბას შეუწ  ყობს ხელს და წაა  ხა  ლი  სებს სა  მიზ  ნე 
ჯგუ  ფებ  თან, მო  ქა  ლა  ქეებ  თან ორ  მხრივ კო  მუ  ნი  კა  ციას.  
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საქართველოს ღია პარლამენტის 
სამოქმედო გეგმა 2015 - 2016

1.6. საზოგადოებრივი განათლების და ცნობიერების ამაღლება საქართველოს 
პარლამენტის საქმიანობაზე, მის როლსა და მისიაზე; პარლამენტის 

ინსტიტუციონალური იმიჯისა და როლის გაძლიერება

წამყვანი დაწესებულება საქართველოს პარლამენტი

პარტნიორები

საჯარო 
დაწესებუ-
ლება

სამოქალაქო/
კერძო 
სექტორი

ინიციატორი: საქართველოს პარლამენტის აპარატი 

არსებული მდგომარეობა 
და პრობლემის აღწერა
 

სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტი, რო გორც ქვეყ ნის უმაღ ლე სი სა კა ნონ მდებ ლო 
ორ გა ნო, ქვეყ ნის დე მოკ რა ტიის ერ თგვარ გა რანტს წარ მოად გენს. შე სა ბა-
მი სად, პარ ლა მენ ტის სა კო მუ ნი კა ციო სტრა ტე გია გან საზ ღვრავს იმ ძი რი-
თად ღი რე ბუ ლე ბებ სა და პრინ ცი პებს, რაც ხელს შეუწ ყობს ან გა რიშ ვალ დე-
ბუ ლი, გამ ჭვირ ვა ლე, დე მოკ რა ტიულ ღი რე ბუ ლე ბებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი ღია 
პარ ლა მენ ტის ინ სტი ტუ ციო ნა ლი ზა ციას და ამავ დროუ ლად, უზ რუნ ველ ყოფს 
პარ ლა მენ ტის საქ მია ნო ბის, რო ლი სა და მი სიის შე სა ხებ პრო ფე სიუ ლი ინ-
ფორ მა ციის მი წო დე ბას და სა ზო გა დოე ბის მეტ ჩარ თუ ლო ბას კა ნონ შე მოქ-
მე დე ბით პრო ცეს ში. სტრა ტე გია გან საზ ღვრავს, რომ ღიაო ბის  და გამ ჭვირ-
ვა ლო ბის პრინ ცი პე ბის ინ სტი ტუ ციო ნა ლი ზა ცია, აქ ტიუ რი მო ქა ლა ქეობ რი ვი 
ჩარ თუ ლო ბა, მო ქა ლა ქეებ თან  გახ სნი ლი და გამ ჭვირ ვა ლე კო მუ ნი კა ცია 
სა ზო გა დოე ბის ნდო ბის მო პო ვე ბის და ორ მხრი ვი კო მუ ნი კა ციის ჩა მო ყა-
ლი ბე ბის ერ თ-ერ თი უმ თავ რე სი წი ნა პი რო ბაა, რის კე ნაც მიის წრაფ ვის სა-
ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტი.  

მთავარი მიზანი

სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის ინ სტი ტუ ციო ნა ლუ რი იმი ჯი სა და რო ლის გაძ-
ლიე რე ბა სა ზო გა დოებ რი ვი ცნო ბიე რე ბის ამაღ ლე ბის, აქ ტიუ რი სა მო ქა ლა-
ქო ჩარ თუ ლო ბი სა და სა ზო გა დოე ბას თან  ღია, გამ ჭვირ ვა ლე და ორ მხრი ვი 
კო მუ ნი კა ციის ჩა მო ყა ლი ბე ბის გზით. 

OGP გამოწვევა, რომელსაც 
პასუხობს ვალდებულება საჯარო მომსახურების გაუმჯობესება.

შესაბამისობა OGP 
პრინციპებთან

ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობა

ანგარიშვალ-
დებულება

მოქალაქეთა 
ჩართულობა

ტექნოლო-
გიები და 
ინოვაცია

P P P

ვალდებულების 
განხორციელების ეტაპები

ახალი ან არსებული 
ვალდებულება დაწყების თარიღი დასრულების 

თარიღი

საპარლამენტო ღიაობის 
კვირეულის დანერგვა

ახალი 
ვალდებულება 09/2015 12/2016

სტუდენტების ჩართულობა 
საკანონმდებლო საქმიანობაში

არსებული 
ვალდებულება 06/2015 12/2016
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ვიზიტორთა პროგრამა 
(საექსკურსიო ტურები გიდის 
თანხლებით) 

არსებული 
ვალდებულება 01/2015 12/2016

საგანმანათლებლო 
პროგრამები და სხვ. ახალი ვალდებულება 09/2015 12/2016

ინდიკატორი

საპარლამენტო ღიაობის კვირეულის და საზოგადოებრივი განათლების 
პროგრამების დანერგვა, დაგეგმვა, ორგანიზება და განხორციელება, 
მათი რეგულარული სრულყოფისა და გამრავალფეროვნების 
გათვალისწინებით.

რისკები და ვარაუდები

2. ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა

2.1. შეზ  ღუ  დუ  ლი შე  საძ  ლებ  ლო  ბე  ბის მქო  ნე პი  რე  ბის  თვის სა  პარ  ლა  მენ  ტო 
ინ  ფორ  მა  ცია  ზე წვდო  მის გა  მარ  ტი  ვე  ბა

მო   ქა   ლა   ქე   თა ჩარ   თუ   ლო   ბის გაძ   ლიე   რე   ბის მიზ   ნით გან   სა   კუთ   რე   ბით მნიშ   ვნე   ლო   ვა   ნია მა   თი მო   ნა   წი  -
ლეო   ბის გააქ   ტიუ   რე   ბა, ვინც მო   ქა   ლა   ქე   თა მოწ   ყვლად კა   ტე   გო   რიას მიე   კუთ   ვნე   ბა. კერ   ძოდ, მნიშ   ვნე  -
ლო   ვა   ნია, რომ საერ   თა   შო   რი   სო სტან   დარ   ტე   ბის შე   სა   ბა   მი   სად, შეზ   ღუ   დუ   ლი შე   საძ   ლებ   ლო   ბე   ბის მქო   ნე 
პი   რებს მიე   ცეთ სა   პარ   ლა   მენ   ტო საქ   მია   ნო   ბა   ში უფ   რო აქ   ტიუ   რი ჩარ   თვის შე   საძ   ლებ   ლო   ბა. 

„ღია მმარ   თვე   ლო   ბის გზამ   კვლე   ვი“ ით   ვა   ლის   წი   ნებს ინ   ფორ   მა   ციის გავ   რცე   ლე   ბის მას   შტა   ბის გაზ   რდის 
მიზ   ნით სა   მიზ   ნე ჯგუ   ფად მოწ   ყვლა   დი კა   ტე   გო   რიე   ბის გა   მო   ყო   ფას. აღ   ნიშ   ნუ   ლი გან   საზ   ღვრუ   ლია მე   სა   მე 
სა   ფე   ხუ   რის სა   რე   კო   მენ   და   ციო ვალ   დე   ბუ   ლე   ბით. შე   სა   ბა   მი   სად, შეზ   ღუ   დუ   ლი შე   საძ   ლებ   ლო   ბე   ბის მქო   ნე 
პი   რე   ბი შე   დიან სწო   რედ მოწ   ყვლად ჯგუფ   ში, რო   მელ   საც სჭირ   დე   ბა სა   პარ   ლა   მენ   ტო დო   კუ   მენ   ტა   ციის 
სპე   ცია   ლუ   რი სა   შუა   ლე   ბე   ბით მი   წო   დე   ბა. 

აღ   სა   ნიშ   ნა   ვია, რომ „ღია მმარ   თვე   ლო   ბის პარ   ტნიო   რო   ბის“ ინი   ცია   ტი   ვა   ში ჩარ   თულ ქვეყ   ნე   ბის ერთ ნა  -
წილს უკ   ვე გა   დად   გმუ   ლი აქვს ქმე   დი   თი ნა   ბი   ჯე   ბი ამ მი   მარ   თუ   ლე   ბით. ასე მა   გა   ლი   თად, შეზ   ღუ   დუ   ლი 
შე   საძ   ლებ   ლო   ბე   ბის მქო   ნე პირ   თათ   ვის სა   კა   ნონ   მდებ   ლო დო   კუ   მენ   ტებ   ზე წვდო   მის გა   მარ   ტი   ვე   ბა გათ   ვა  -
ლის   წი   ნე   ბუ   ლია სა   ბერ   ძნე   თის სა   მოქ   მე   დო გეგ   მის პირ   ვე   ლი ვალ   დე   ბუ   ლე   ბით, რო   მე   ლიც გუ   ლის   ხმობს 
სა   კა   ნონ   მდებ   ლო პრო   ცე   სის დო   კუ   მენ   ტი   რე   ბას. 

სა   ქარ   თვე   ლოს პარ   ლა   მენ   ტის მიერ აღე   ბუ   ლი ვალ   დე   ბუ   ლე   ბა მოი   ცავს შეზ   ღუ   დუ   ლი შე   საძ   ლებ   ლო   ბე   ბის 
მქო   ნე პირ   თათ   ვის ინ   ფორ   მა   ცია   ზე წვდო   მის გა   მარ   ტი   ვე   ბის კონ   ცეფ   ციის შე   მუ   შა   ვე   ბას და აღ   ნიშ   ნუ   ლი 
კონ   ცეფ   ციის გან   ხორ   ციე   ლე   ბი   სათ   ვის აუ   ცი   ლე   ბე   ლი ბიუ   ჯე   ტის შედ   გე   ნას. აღ   ნიშ   ნუ   ლი ვალ   დე   ბუ   ლე   ბის სა  -
ბო   ლოო ამო   ცა   ნას წარ   მოად   გენს შეზ   ღუ   დუ   ლი შე   საძ   ლებ   ლო   ბე   ბის მქო   ნე პირ   თათ   ვის სპე   ცია   ლუ   რი ვებ  -
გვერ   დის ან უშუა   ლოდ პარ   ლა   მენ   ტის ვებ   გვერ   დის სა   შუა   ლე   ბით დო   კუ   მენ   ტა   ცია   ზე წვდო   მის გა   მარ   ტი   ვე   ბა. 

პა  სუ  ხის  მგე  ბე  ლი უწ  ყე  ბა: სა   ქარ   თვე   ლოს პარ   ლა   მენ   ტი
გან  ხორ  ციე  ლე  ბის ვა  და: 2016 წე   ლი
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საქართველოს ღია პარლამენტის 
სამოქმედო გეგმა 2015 - 2016

2.1.  შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის 
საპარლამენტო დოკუმენტაციაზე წვდომის გამარტივება

წამყვანი დაწესებულება საქართველოს პარლამენტი

პარტნიორები

საჯარო 
დაწესებ-
ულება

შინაგან საქმეთა სამინისტრო

სამოქალაქო/
კერძო 
სექტორი

ინიციატორი: ინფორმაციის თავისუფლების 
განვითარების ინსტიტუტი (IDFI)

არსებული მდგომარეობა 
და პრობლემის აღწერა
 

სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის წარ მო მად გენ ლებ მა გა ნაც ხა დეს თან ხმო ბა, 
რომ გრძელ ვა დიან პერ სპექ ტი ვა ში სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტი უზ რუნ ველ-
ყოფს შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე პირ თათ ვის სა პარ ლა მენ ტო 
დო კუ მენ ტა ცია ზე წვდო მის გა მარ ტი ვე ბას. სა პარ ლა მენ ტო დო კუ მენ ტა ცია ზე 
წვდო მის გა მარ ტი ვე ბა უნ და მოხ დეს პარ ლა მენ ტის ვებ გვერ დის მეშ ვეო ბით; 
შე სა ბა მი სად, აუ ცი ლე ბე ლია შეიქ მნას შე სა ბა მი სი პლატ ფორ მა, რო მე ლიც 
უზ რუნ ველ ყოფს შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პირ თათ ვის სა პარ-
ლა მენ ტო დო კუ მენ ტა ცია ზე წვდო მის გაად ვი ლე ბას.

მთავარი მიზანი
შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე პი რე ბის თვის სა პარ ლა მენ ტო დო-
კუ მენ ტა ცია ზე წვდო მის გა მარ ტი ვე ბის კონ ცეფ ციის შე მუ შა ვე ბა და ამ მიზ ნის 
მი საღ წე ვად გა და სად გმე ლი ნა ბი ჯე ბის ბიუ ჯე ტი რე ბა.

OGP გამოწვევა, რომელსაც 
პასუხობს ვალდებულება საჯარო მომსახურების გაუმჯობესება

შესაბამისობა OGP 
პრინციპებთან

ინფორმაციის 
ხელმისაწვ-
დომობა

ანგარიშვალ-
დებულება

მოქალაქეთა 
ჩართულობა

ტექნოლო-
გიები და 
ინოვაციები

P P P P

ვალდებულების 
განხორციელების ეტაპები

ახალი ან 
არსებული 
ვალდებულება

დაწყების 
თარიღი

დასრულების 
თარიღი

კონცეფციისა და ბიუჯეტის 
შემუშავება 

ახალი 
ვალდებულება 09/2015 09/2016

ინდიკატორი

შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე პი რე ბის თვის სა პარ ლა მენ ტო დო კუ-
მენ ტა ცია ზე წვდო მის გა მარ ტი ვე ბის კონ ცეფ ცია მომ ზად ე ბულია; ამ მიზ ნის 
მი საღ წე ვად გა და სად გმე ლი ნა ბი ჯე ბის თვის დე ტა ლუ რი ბიუ ჯე ტი შე მუ შავ ე-
ბულია. 
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რისკები და ვარაუდები

არ სე ბობს რის კი, რომ კონ ცეფ ცია ში სრუ ლად არ იქ ნეს გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 
შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე პი რე ბის მოთ ხოვ ნე ბი; ასე ვე, არ სე ბობს 
რის კი, რომ მიუ ხე და ვად კონ ცეფ ციის და ბიუ ჯე ტის შე მუ შა ვე ბი სა, არ გაიოლ-
დეს შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე პი რე ბის თვის სა პარ ლა მენ ტო დო-
კუ მენ ტა ცია ზე წვდო მა; ასე ვე, არ სე ბობს რის კი, რომ კონ ცეფ ციის პრაქ ტი კა ში 
ამუ შა ვე ბი სა და შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე პი რე ბის თვის სა პარ ლა-
მენ ტო დო კუ მენ ტა ცია ზე წვდო მის გაად ვი ლე ბის მიუ ხე და ვად, არ გაი ზარ დოს 
შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე პირ თა ჩარ თუ ლო ბა სა პარ ლა მენ ტო 
საქ მია ნო ბა ში. ამ უკა ნას კნე ლის სა პა სუ ხოდ, სწო რი სა ზო გა დოებ რი ვი კამ პა-
ნიის წარ მარ თვის შემ თხვე ვა ში, შემ ცირ დე ბა ნაკ ლე ბი ჩარ თუ ლო ბის რის კი. 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია აღი ნიშ ნოს, რომ მსგავ სი მიდ გო მა სა ქარ თვე ლო ში უკ ვე და-
ნერ გი ლია ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტროს მიერ - http://voice.police.ge/police/ 
არ სე ბობს შე სა ბა მი სი ტექ ნო ლო გიე ბიც. ასე რომ, სრუ ლიად შე საძ ლე ბე ლია 
თა ნამ შრომ ლო ბის ფორ მა ტის შექ მნა და ამ ვალ დე ბუ ლე ბის გან ხორ ციე ლე ბა. 

2.2. სა  პარ  ლა  მენ  ტო კო  მი  ტე  ტე  ბის წლიუ  რი ან  გა  რი  შე  ბი  სა 
და დას  კვნე  ბის პროაქ  ტიუ  ლი გა  მოქ  ვეყ  ნე  ბა 

2.2. საპარლამენტო კომიტეტების წლიური ანგარიშებისა 
და დასკვნების პროაქტიული გამოქვეყნება

წამყვანი დაწესებულება საქართველოს პარლამენტი 

პარტნიორები

საჯარო 
დაწესებულება

სამოქალაქო/
კერძო სექტორი ინიციატორი: საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო

არსებული მდგომარეობა 
და პრობლემის აღწერა
 

პარ ლა მენ ტის ვებ გვერ დზე ოპე რა ტიუ ლად თავ სდე ბა კო მი ტე ტე ბი სა 
და პლე ნა რუ ლი სხდო მე ბის მოკ ლე აღ წე რი ლო ბა და პრეს რე ლი ზე-
ბი; პარ ლა მენ ტის ვებ გვერ დზე შე საძ ლე ბე ლია 2014 წლის ანონ სე ბის 
არ ქი ვის ნახ ვა, აგ რეთ ვე სა კო მი ტე ტო მოს მე ნე ბი სა და პლე ნა რუ ლი 
სხდო მე ბის თვალ ყუ რის დევ ნე ბა; ვებ გვერდს დაე მა ტა გა დახ ვე ვის 
ფუნ ქცია. ცალ კეუ ლი სა პარ ლა მენ ტო კო მი ტე ტის მიერ მომ ზა დე ბუ-
ლი ან გა რი შე ბი, დას კვნე ბი და გან ცხა დე ბე ბი ხელ მი საწ ვდო მი და 
ად ვი ლად სა ნა ხა ვია პარ ლა მენ ტის ოფი ცია ლურ ვებ გვერ დზე. თუმ ცა 
სა პარ ლა მენ ტო კო მი ტე ტე ბის ყო ველ წლიუ რი ან გა რი შე ბი ვებ გვერ-
დზე ან საერ თოდ არ ქვეყ ნდე ბა, ან ქვეყ ნდე ბა მოგ ვია ნე ბით. აგ რეთ-
ვე, პარ ლა მენ ტის ვებ გვერ დზე არ დევს წამ ყვა ნი და სა ვალ დე ბუ ლო 
კო მი ტე ტე ბის დას კვნე ბი.

მთავარი მიზანი საკანონმდებლო პროცესის გამჭვირვალობა და 
ხელმისაწვდომობა.

OGP გამოწვევა, რომელსაც 
პასუხობს ვალდებულება საჯარო მომსახურების გაუმჯობესება
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საქართველოს ღია პარლამენტის 
სამოქმედო გეგმა 2015 - 2016

შესაბამისობა OGP პრინციპებთან

ინფორმაციის 
ხელმისაწვ-
დომობა

ანგარიშვალ-
დებულება

მოქალაქეთა 
ჩართულობა

ტექნო-
ლოგიები და 
ინოვაცია

P P

ვალდებულების განხორციელების 
ეტაპები

ახალი ან 
არსებული 
ვალდებულება

დაწყების 
თარიღი

დასრულების 
თარიღი

პარლამენტის რეგლამენტში 
შესაბამისი ცვლილებების შეტანა

ახალი 
ვალდებულება 2015 2015

საპარლამენტო ვებგვერდზე 
დროულად განთავსდეს კომიტეტების 
წლიური ანგარიშები

ახალი 
ვალდებულება 2015 2015

საპარლამენტო ვებგვერდზე 
დროულად განთავსდეს წამყვანი 
და სავალდებულო კომიტეტების 
დასკვნები

ახალი 
ვალდებულება 2015 2015

ინდიკატორი პარლამენტის ვებგვერდზე კომიტეტების ანგარიშებისა და წამყვანი 
და სავალდებულო კომიტეტების დასკვნების განთავსება.

რისკები და ვარაუდები

2.3. კა  ნონ  შე  მოქ  მე  დე  ბით პრო  ცეს  ში კონ  სულ  ტა  ციე  ბის ჩა  ტა  რე  ბის 
მა  რე  გუ  ლი  რე  ბე  ლი სა  კა  ნონ  მდებ  ლო ჩარ  ჩოს შე  მუ  შა  ვე  ბა და მი  ღე  ბა

დროუ   ლი და ორ   გა   ნი   ზე   ბუ   ლი კონ   სულ   ტა   ციე   ბის პრო   ცე   სი წარ   მოად   გენს გამ   ჭვირ   ვა   ლე და ან   გა   რიშ  -
ვალ   დე   ბუ   ლი სა   პარ   ლა   მენ   ტო საქ   მია   ნო   ბის წი   ნა   პი   რო   ბას. კა   ნონ   შე   მოქ   მე   დე   ბით პრო   ცეს   ში რეა   ლუ   რი 
ჩარ   თუ   ლო   ბა უაღ   რე   სად მნიშ   ვნე   ლო   ვა   ნია ქვე   ყა   ნა   ში დე   მოკ   რა   ტიუ   ლი პრო   ცე   სე   ბის სა   თა   ნა   დო ხა   რის  -
ხით წარ   მარ   თვი   სათ   ვის. სა   ზო   გა   დოე   ბის შე   საძ   ლებ   ლო   ბა, იყოს სა   კა   ნონ   მდებ   ლო პრო   ცე   სის უშუა   ლო 
მო   ნა   წი   ლე, ხელს უწ   ყობს გან    ხორ    ციე    ლე    ბულ ცვლი    ლე    ბებ    ზე მფლო    ბე    ლო    ბის გან    ცდის ჩა    მო    ყა    ლი    ბე   -
ბას, რაც, თა    ვის მხრივ, სა    კით    ხი    სად    მი ვალ    დე    ბუ    ლე    ბის ხა    რისხს ზრდის. მარ    თა    ლია, დღეს არ    სე    ბუ    ლი 
მდგო    მა    რეო    ბით, რო    გორც პარ    ლა    მენ    ტი, ასე    ვე მთავ    რო    ბა ხა    სიათ    დე    ბა ზო    გა    დი გან    ზრახ    ვით - ჩარ    თონ 
დაინ    ტე    რე    სე    ბუ    ლი პი    რე    ბი კა    ნონ    შე    მოქ    მე    დე    ბით საქ    მია    ნო    ბა    ში, თუმ    ცა დაინ    ტე    რე    სე    ბულ მხა    რეებ    თან 
კონ    სულ    ტა    ციე    ბის ჩა    ტა    რე    ბის ერ    თია    ნი მა    რე    გუ    ლი    რე    ბე    ლი ჩარ    ჩოს არარ    სე    ბო    ბის ფონ    ზე, აღი    ნიშ    ნე    ბა 
პრაქ    ტი    კის არაერ    თგვა    როვ    ნე    ბა. სა    მარ    თლია    ნია აღი    ნიშ    ნოს, რომ წარ    მოე    ბუ    ლი კონ    სულ    ტა    ციე    ბი, რიგ 
შემ    თხვე    ვა    ში, სი    ტუა    ციურ ხა    სიათს ატა    რებს და უპი    რო    ბოდ და    მო    კი    დე    ბუ    ლია პარ    ლა    მენ    ტსა თუ მთავ    რო   -
ბა    ში გა    დაწ    ყვე    ტი    ლე    ბის მიმ    ღებ პირ    თა დის    კრე    ცია    ზე. ასე    ვე, რე    გუ    ლი    რე    ბის მიღ    მაა დარ    ჩე    ნი    ლი ისე    თი 
ფუნ    და    მენ    ტუ    რი ხა    სია    თის სა    კით    ხე    ბი, რომ    ლე    ბიც მეტ    წი    ლად გა    ნა    პი    რო    ბებს კონ    სულ    ტა    ციის ჩა    ტა    რე   -
ბის მნიშ    ვნე    ლო    ბა    სა და არსს. ასეთ სა    კით    ხებს წარ    მოად    გენს - კა    ნონ    შე    მოქ    მე    დე    ბი    თი საქ    მია    ნო    ბის რა 
ეტაპ    ზეა სა    ჭი    რო კონ    სულ    ტა    ციე    ბის არ    სე    ბო    ბა, რო    გორ უნ    და მოხ    დეს პრო    ცე    დუ    რის ორ    გა    ნი    ზე    ბა, ვინ 
უნ    და იქ    ნეს მოწ    ვეუ    ლი სა    კონ    სულ    ტა    ციოდ, რო   გორ და რა სა   ხით მოხ   დე   ბა წარ   მოდ   გე   ნი   ლი შე   ნიშ   ვნე   ბის 
ასახ   ვა თუ უგუ   ლვე   ბელ   ყო   ფა, უნ   და გან   ხორ   ციელ   დეს თუ არა კონ   სულ   ტა   ციის მიზ   ნით ორ   გა   ნი   ზე   ბუ   ლი 
შეხ   ვედ   რის დო   კუ   მენ   ტი   რე   ბა და სხვა.

აღ   ნიშ   ნუ   ლის გათ   ვა   ლის   წი   ნე   ბით, კა   ნონ   შე   მოქ   მე   დე   ბი   თი საქ   მია   ნო   ბი   სას პრო   ცე   სის ჩარ   თუ   ლო   ბის უზ   რუნ  -
ველ   ყო   ფი   სა და კონ   სულ   ტა   ციე   ბის სრულ   ყო   ფი   ლი პრო   ცე   დუ   რის და   ნერ   გვის მიზ   ნით, მნიშ   ვნე   ლო   ვა   ნია 
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სა   ქარ   თვე   ლოს პარ   ლა   მენ   ტმა შეი   მუ   შაოს დაინ   ტე   რე   სე   ბულ მხა   რეებ   თან კონ   სულ   ტა   ციე   ბის ჩა   ტა   რე   ბის 
ერ   თია   ნი მა   რე   გუ   ლი   რე   ბე   ლი ჩარ   ჩო, რო   მე   ლიც ზედ   მი   წევ   ნით გან   საზ   ღვრავს კა   ნონ   შე   მოქ   მე   დე   ბით საქ  -
მია   ნო   ბა   ში დაინ   ტე   რე   სე   ბულ მხა   რეებ   თან კონ   სულ   ტი   რე   ბის სხვა   დას   ხვა  ას   პექტს.

სა   გუ   ლის   ხმოა, რომ ეუ   თოს დე   მოკ   რა   ტიუ   ლი ინ   სტი   ტუ   ტე   ბი   სა და ადა   მია   ნის უფ   ლე   ბა   თა ბიუ   როს მიერ 
მომ   ზა   დე   ბუ   ლი ან   გა   რი   ში - სა   კა   ნონ   მდებ   ლო პრო   ცე   სის შე   ფა   სე   ბა სა   ქარ   თვე   ლო   ში, ასე   ვე ეხ   მია   ნე   ბა ზე  -
მოთ და   სა   ხე   ლე   ბულ პრობ  ლე  მას, რაც კი  დევ ერ  თხელ ხაზს უს  ვამს მის აქ  ტუა  ლუ  რო  ბას. 

2.3. კანონშემოქმედებით პროცესში კონსულტაციების ჩატარების 
მარეგულირებელი საკანონმდებლო ჩარჩოს შემუშავება და მიღება

წამყვანი დაწესებულება საქართველოს პარლამენტი

პარტნიორები

საჯარო 
დაწესებულება

სამოქალაქო/
კერძო სექტორი ინიციატორი: საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია

არსებული მდგომარეობა 
და პრობლემის აღწერა
 

დღეს არ სე ბუ ლი მდგო მა რეო ბით, არ არ სე ბობს კა ნონ შე მოქ მე დე-
ბით საქ მია ნო ბა ში კონ სულ ტა ციე ბის ჩა ტა რე ბის მა რე გუ ლი რე ბე ლი 
ჩარ ჩო, რაც პრო ცესს მეტ წი ლად არაერ თგვა რო ვანს ხდის. სა კით ხის 
ზედ მი წევ ნით რე გუ ლი რე ბი სა და სა ზო გა დოე ბის სრულ ყო ფი ლი ჩარ-
თუ ლო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად მნიშ ვნე ლო ვა ნია სა ქარ თვე ლოს პარ-
ლა მენ ტმა შეი მუ შაოს და მიი ღოს სა კით ხის მა რე გუ ლი რე ბე ლი ერ თია-
ნი სა კა ნონ მდებ ლო ჩარ ჩო.

მთავარი მიზანი კანონშემოქმედებით პროცესში კონსულტაციების ჩატარების 
მარეგულირებელი საკანონმდებლო ჩარჩოს შემუშავება და მიღება.

OGP გამოწვევა, რომელსაც 
პასუხობს ვალდებულება

საჯარო მომსახურების გაუმჯობესება და საჯარო სექტორში 
კეთილსინდისიერების ამაღლება.

შესაბამისობა OGP პრინციპებთან

ინფორმაციის 
ხელმისაწვ-
დომობა

ანგარიშვალ-
დებულება

მოქალაქეთა 
ჩართულობა

ტექნო-
ლოგიები და 
ინოვაცია

P P P

ვალდებულების განხორციელების 
ეტაპები

ახალი ან 
არსებული 
ვალდებულება

დაწყების 
თარიღი

დასრულების 
თარიღი

საერთაშორისო სტანდარტებისა და 
გამოცდილების გათვალისწინებით 
მარეგულირებელი საკანონმდებლო 
ჩარჩოს კონცეფციის შემუშავება

ახალი 
ვალდებულება  09/2015 12/2015

მარეგულირებელი საკანონმდებლო 
ჩარჩოს მიღება პარლამენტის მიერ

ახალი 
ვალდებულება 01/2016 12/2016

ინდიკატორი მარეგულირებელი საკანონმდებლო ჩარჩო 
მიღებულია პარლამენტის მიერ.

რისკები და ვარაუდები კონსენსუსის არარსებობა პარლამენტის წევრებს შორის.
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საქართველოს ღია პარლამენტის 
სამოქმედო გეგმა 2015 - 2016

2.4. კა  ნონ  პროექ  ტის გან  ხილ  ვი  სას, პირ  ვე  ლად ტექ  სტში შე  ტა  ნი  ლი ცვლი  ლე  ბე  ბის 
ხილ  ვად ფორ  მატ  ში ასახ  ვა და მა  თი დროუ  ლი გა  მოქ  ვეყ  ნე  ბა 
სა  კა  ნონ  მდებ  ლო ორ  გა  ნოს ვებ  გვერ  დზე

კა   ნონ   შე   მოქ   მე   დე   ბით პრო   ცეს   ში ჩარ   თუ   ლო   ბის უზ   რუნ   ველ   სა   ყო   ფად გან   სა   კუთ   რე   ბით მნიშ   ვნე   ლო   ვა   ნია, 
კა   ნონ   პროექ   ტის   თვის სა   თა   ნა   დო მსვლე   ლო   ბის მი   ცე   მის შემ   დეგ, არ   სე   ბობ   დეს მას   ში შე   ტა   ნი   ლი ცვლი  -
ლე   ბე   ბის სწრა   ფად ასახ   ვის შე   საძ   ლებ   ლო   ბა. ამავ   დროუ   ლად,  სა   ჭი   როა გან   ხორ   ციე   ლე   ბუ   ლი ცვლი   ლე  -
ბე   ბი პირ   ვე   ლად ტექ   სტში აი   სა   ხოს ხილ   ვად ფორ   მატ   ში, რო   მე   ლიც დაა   ფიქ   სი   რებს ტექ   სტში ცვლი   ლე   ბას 
და აჩ   ვე   ნებს რო   გორც თავ   და   პირ   ველ, ისე შეს   წო   რე   ბულ ტექსტს. აღ   ნიშ   ნუ   ლი სა   შუა   ლე   ბას მის   ცემს 
ყვე   ლა დაინ   ტე   რე   სე   ბულ მხა   რეს დროუ   ლად ადევ   ნოს თვალ   ყუ   რი კა   ნონ   პროექ   ტის ტრან   სფორ   მი   რე   ბას 
პირ   ვე   ლი   დან მე   სა   მე მოს   მე   ნამ   დე ინ   ტერ   ვალ   ში. ამას   თა   ნა   ვე, აღ   სა   ნიშ   ნა   ვია, რომ სა   კით   ხი და   კავ   ში   რე  -
ბუ   ლია არა მხო   ლოდ სა   ზო   გა   დოე   ბი   სა თუ სა   მო   ქა   ლა   ქო სექ   ტო   რის წარ   მო   მად   გე   ნელ   თა ჩარ   თუ   ლო   ბის 
უზ   რუნ   ველ   ყო   ფას   თან, არა   მედ თა   ვად პარ   ლა   მენ   ტის წევ   რე   ბის თუ აპა   რა   ტის თა   ნამ   შრომ   ლე   ბის დროულ 
ინ   ფორ   მი   რე   ბას   თან. ცალ   სა   ხაა, რომ სხვა   დას   ხვა ნა   ბეჭ   დი ვერ   სიის გავ   რცე   ლე   ბის ამ   ჟა   მინ   დე   ლი პრაქ  -
ტი   კა ვერ უზ   რუნ   ველ   ყოფს პრო   ცეს   ში ჩარ   თუ   ლი მხა   რეე   ბის  საქ   მია   ნო   ბის შეუ   ფერ   ხებ   ლად წარ   მარ   თვას, 
ისე   ვე რო   გორც, ვერ აკ   მა   ყო   ფი   ლებს მათ ინ   ფორ   მა   ციულ სა   ჭი   როე   ბებს. 

სა   კითხს, ასე   ვე, ეხ   მია   ნე   ბა ევ   რო   პის უშიშ   როე   ბი   სა და თა   ნამ   შრომ   ლო   ბის ორ   გა   ნი   ზა   ციის (ეუ   თო) დე  -
მოკ   რა   ტიუ   ლი ინ   სტი   ტუ   ტე   ბი   სა და ადა   მია   ნის უფ   ლე   ბა   თა ბიუ   როს მიერ მომ   ზა   დე   ბუ   ლი ან   გა   რი   ში - სა  -
კა   ნონ   მდებ   ლო პრო   ცე   სის შე   ფა   სე   ბა სა   ქარ   თვე   ლო   ში, სა   დაც აღ   ნიშ   ნუ   ლია, რომ სრულ  ყო  ფი  ლი ელექ -
ტრო  ნუ  ლი საინ  ფორ  მა  ციო სის  ტე  მის არარ  სე  ბო  ბა პარ  ლა  მენ  ტში არ  თუ  ლებს კა  ნონ  პროექ  ტში შე  სუ  ლი 
შეს  წო  რე  ბე  ბის თვალ  ყუ  რის მი  დევ  ნე  ბას, მათ ში  ნაარ  სზე ხელ  მი  საწ  ვდო  მო  ბას და არ  სე  ბუ  ლი კა  ნო  ნე  ბის 
ავ  ტო  მა  ტურ გა  ნახ  ლე  ბას პროექ  ტში შეს  წო  რე  ბე  ბის მი  ღე  ბის შემ  დეგ. ეს მთლიან პრო  ცესს ძალ  ზე მძი  მეს 
ხდის კა  ნონ  შე  მოქ  მე  დე  ბით პრო  ცეს  ში დაინ  ტე  რე  სე  ბულ მხა  რე  თათ  ვის რო  გორც პარ  ლა  მენ  ტის შიგ -
ნით, ისე მის გა  რეთ.  ერ  თ-ერ  თი გზა ამ სი  ტუა  ციის გა  მოს  წო  რე  ბი  სა იქ  ნე  ბო  და ისე  თი ელექ  ტრო  ნუ  ლი 
სის  ტე  მის და  ნერ  გვა, რო  მე  ლიც ორი დო  კუ  მენ  ტის შე  და  რე  ბი  სა და ცვლი  ლე  ბე  ბის ჩვე  ნე  ბის სა  შუა  ლე -
ბას იძ  ლე  ვა  მე  სა  მე, ცალ  კე დო  კუ  მენ  ტში (რო  გორც მაიკ  რო  სოფ  ტის პროგ  რა  მა, რო  მე  ლიც აჩ  ვე  ნებს 
ორი  გი  ნალ  ში ჩა  მა  ტე  ბულ შეს  წო  რე  ბებს), შე  სა  და  რე  ბელ დო  კუ  მენ  ტში ცვლი  ლე  ბე  ბის შე  ტა  ნის გა  რე  შე. 

აღ   ნიშ   ნუ   ლის გათ   ვა   ლის   წი   ნე   ბით, სა   კა   ნონ   მდებ   ლო პრო   ცე   სის ყვე   ლა ეტაპ   ზე სა   ზო   გა   დოე   ბი   სა თუ სხვა 
დაინ   ტე   რე   სე   ბუ   ლი პი   რე   ბის ჩარ   თუ   ლო   ბის უზ   რუნ   ველ   სა   ყო   ფად, გან   სა   კუთ   რე   ბით მნიშ   ვნე   ლო   ვა   ნია პარ  -
ლა   მენ   ტში დაი   ნერ   გოს ელექ   ტრო   ნუ   ლი სის   ტე   მა, რო   მე   ლიც კა   ნონ   პროექ   ტის პირ   ვე   ლად ტექ   სტში შე   ტა  -
ნილ ცვლი   ლე   ბებს ხილ   ვად ფორ   მატ   ში ასა   ხავს და უზ   რუნ   ველ   ყოფს მათ სა   ჯა   რო ხელ   მი   საწ   ვდო   მო   ბას 
დროის მცი   რე მო   ნაკ   ვეთ   ში.



23

2.4. კანონპროექტის განხილვისას, პირველად ტექსტში შეტანილი 
ცვლილებების ხილვად ფორმატში ასახვა და მათი დროული 

გამოქვეყნება საკანონმდებლო ორგანოს ვებგვერდზე

წამყვანი დაწესებულება საქართველოს პარლამენტი

პარტნიორები

საჯარო 
დაწესებულება

სამოქალაქო/
კერძო სექტორი ინიციატორი: საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია

არსებული მდგომარეობა 
და პრობლემის აღწერა
 

არ სე ბუ ლი მდგო მა რეო ბით, პარ ლა მენ ტში არ არ სე ბობს სა თა ნა დო 
დო ნე ზე ფუნ ქციუ რი სის ტე მა, რო მე ლიც უზ რუნ ველ ყოფს კა ნონ პროექ-
ტის პირ ვე ლად ტექ სტში  გან ხილ ვის შე დე გად შე ტა ნი ლი ცვლი ლე ბე ბის 
ხილ ვად ფორ მატ ში ასახ ვას და მათ დროულ გა მოქ ვეყ ნე ბას პარ ლა-
მენ ტის ვებ გვერ დზე. შე სა ბა მი სად, რიგ შემ თხვე ვა ში რო გორც დაინ-
ტე რე სე ბუ ლი მხა რეე ბი, ასე ვე  პარ ლა მენ ტის აპა რა ტის თა ნამ შრომ-
ლე ბი თუ დე პუ ტა ტე ბი მოკ ლე ბუ ლი არიან კა ნონ პროექ ტში შე ტა ნი ლი 
ცვლი ლე ბე ბის ელექ ტრო ნულ ფორ მატ ში ხილ ვის შე საძ ლებ ლო ბას. 
აღ ნიშ ნუ ლი ერ თმნიშ ვნე ლოვ ნად აფერ ხებს პრო ცე სის მო ნა წი ლე აქ-
ტო რე ბის სა თა ნა დო ჩარ თუ ლო ბას კა ნონ შე მოქ მე დე ბით საქ მია ნო ბა ში. 

მთავარი მიზანი

ელექტრონული სისტემის კონცეფციის შემუშავება და ბიუჯეტირება, 
რომელიც უზრუნველყოფს კა ნონ პროექ ტის გან ხილ ვის შე დე გად მას ში 
შე ტა ნი ლი ცვლი ლე ბე ბის ხილ ვად ფორ მატ ში ასახ ვას და მათ დროულ 
გა მოქ ვეყ ნე ბას პარ ლა მენ ტის ვებ გვერ დზე.

OGP გამოწვევა, რომელსაც 
პასუხობს ვალდებულება საჯარო მომსახურების გაუმჯობესება.

შესაბამისობა OGP პრინციპებთან

ინფორმაციის 
ხელმისაწვ-
დომობა

ანგარიშვალ-
დებულება

მოქალაქეთა 
ჩართულობა

ტექნოლო-
გიები და 
ინოვაცია

P P P P

ვალდებულების განხორციელების 
ეტაპები

ახალი ან 
არსებული 
ვალდებულება

დაწყების 
თარიღი

დასრულების 
თარიღი

კონცეფციისა და ბიუჯეტის 
შემუშავება

ახალი 
ვალდებულება 09/2015 09/2016

ინდიკატორი კონცეფცია შემუშავებულია.

რისკები და ვარაუდები მხარეთა არასაკმარისი ჩართულობა კონცეფციის და ბიუჯეტის 
შემუშავებასთან დაკავშირებით.



24

საქართველოს ღია პარლამენტის 
სამოქმედო გეგმა 2015 - 2016

2.5. პარლამენტის მიერ პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი 
საჯარო ინფორმაციის ნუსხის განახლება

2.5. პარლამენტის მიერ პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი 
საჯარო ინფორმაციის ნუსხის განახლება 

წამყვანი დაწესებულება საქართველოს პარლამენტი 

პარტნიორები

საჯარო 
დაწესებულება

სამოქალაქო/
კერძო სექტორი

ინიციატორები: თამარ კორძაია (საქართველოს პარლამენტის 
ინტერფრაქციული ჯგუფის წევრი) და საერთაშორისო 
გამჭვირვალობა - საქართველო

არსებული მდგომარეობა
და პრობლემის აღწერა
 

სა პარ ლა მენ ტო კონ ტრო ლის გან ხორ ციე ლე ბის ერ თ-ერ თი ფორ-
მაა დე პუ ტა ტის უფ ლე ბა კით ხვით მი მარ თოს პარ ლა მენ ტის წი ნა შე 
ან გა რიშ ვალ დე ბულ ორ გა ნოს - სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბას, სა ქარ-
თვე ლოს მთავ რო ბის წევ რებს, ტე რი ტო რიუ ლი ერ თეუ ლის აღ მას-
რუ ლე ბე ლი ორ გა ნოს ყვე ლა დო ნის ხელ მძღვა ნელს, სა ხელ მწი ფო 
და წე სე ბუ ლე ბას; მიი ღოს და შეა ფა სოს პა სუ ხე ბი. შე კით ხვის დას მა 
ხდე ბა მხო ლოდ წე რი ლო ბი თი ფორ მით. თი თოეუ ლი სამ თავ რო ბო 
სტრუქ ტუ რა და თა ნამ დე ბო ბის პი რი, რო მელ საც შე კით ხვით მი მარ-
თეს, ვალ დე ბუ ლია, პარ ლა მენტს შე კით ხვის მი ღე ბი დან 15 დღე ში 
წა რუდ გი ნოს წე რი ლო ბი თი პა სუ ხი. სამ წუ ხა როდ, სა დე პუ ტა ტო შე-
კით ხვებ თან და კავ ში რე ბუ ლი სტა ტის ტი კა (ინ ფორ მა ცია გაგ ზავ ნი ლი 
შე კით ხვე ბი სა და მი ღე ბუ ლი პა სუ ხე ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბის შე სა ხებ) და 
პარ ლა მენ ტის მიერ მი ღე ბუ ლი პა სუ ხე ბი ვებ გვერ დზე არ ქვეყ ნდე ბა. 

ამავ დროუ ლად, სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის ერ თ-ერ თი ძი რი თა დი 
ფუნ ქციაა სა გა რეო პო ლი ტი კის გან საზ ღვრა. ამ ფუნ ქციი დან გა მომ-
დი ნა რე, პარ ლა მენ ტი აქ ტიუ რად არის ჩარ თუ ლი საერ თა შო რი სო 
ურ თიერ თო ბებ ში სა პარ ლა მენ ტო დე ლე გა ციე ბი სა და მე გობ რო ბის 
ჯგუ ფე ბის სა ხით. დღეის მდგო მა რეო ბით, სა ზო გა დოე ბას ძალ ზე მწი-
რი ინ ფორ მა ცია მიე წო დე ბა ამ მი მარ თუ ლე ბით გან ხორ ციე ლე ბუ ლი 
ღო ნის ძიე ბე ბის შე სა ხებ. ამი ტომ აუ ცი ლე ბე ლია მო ქა ლა ქე თა ინ ფორ-
მი რე ბუ ლო ბის გაზ რდის მიზ ნით, გა ნი საზ ღვროს სა პარ ლა მენ ტო დე-
ლე გა ციე ბი სა და მე გობ რო ბის ჯგუ ფე ბის მიერ წლიუ რი ან გა რი შე ბის 
მომ ზა დე ბი სა და პროაქ ტიუ ლად გა მოქ ვეყ ნე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა. 

მთავარი მიზანი

პარ ლა მენ ტის ვებ გვერ დზე გა მოქ ვეყ ნდეს ად ვი ლად და მუ შა ვე ბად 
ფორ მატ ში სა დე პუ ტა ტო შე კით ხვებ თან და კავ ში რე ბუ ლი სტა ტის ტი-
კა, გაგ ზავ ნი ლი შე კით ხვე ბი და მი ღე ბუ ლი პა სუ ხე ბი, სა ქარ თვე ლოს 
პარ ლა მენ ტის დე ლე გა ციე ბი სა და მე გობ რე ბის ჯგუ ფე ბის საქ მია ნო-
ბის ან გა რი შე ბი. 

OGP გამოწვევა, რომელსაც 
პასუხობს ვალდებულება საჯარო მომსახურების გაუმჯობესება.

შესაბამისობა OGP პრინციპებთან

ინფორმაციის 
ხელმისაწვ-
დომობა

ანგარიშვალ-
დებულება

მოქალაქეთა 
ჩართულობა

ტექნო-
ლოგიები და 
ინოვაცია

P P
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ვალდებულების განხორციელების 
ეტაპები

ახალი ან 
არსებული 
ვალდებულება

დაწყების 
თარიღი

დასრულების 
თარიღი

პარლამენტის ვებგვერდზე დაიწყება 
სადეპუტატო შეკითხვებთან 
დაკავშირებული სტატისტიკის 
პროაქტიულად გამოქვეყნება

ახალი 
ვალდებულება 09/2015

პარლამენტის ვებგვერდზე დაიწყება 
სადეპუტატო შეკითხვების და მათზე 
მიღებული პასუხების პროაქტიული 
გამოქვეყნება

ახალი 
ვალდებულება 09/2015

მომზადდება საპარლამენტო 
დელეგაციებისა და მეგობრობის 
ჯგუფების შესახებ ყოველწლიური 
ანგარიშები და მოხდება მათი 
პარლამენტის ვებგვერდზე 
პროაქტიული გამოქვეყნება

ახალი 
ვალდებულება 09/2015 09/2016

ინდიკატორი

1. სადეპუტატო შეკითხვებთან დაკავშირებული სტატისტიკა 
პროაქტიულად გამოქვეყნებულია პარლამენტის ვებგვერდზე;

2. თითოეული პასუხი სადეპუტატო შეკითხვაზე პროაქტიულად 
გამოქვეყნებულია პარლამენტის ვებგვერდზე;

3. მომზადებულია და პროაქტიულად გამოქვეყნებულია 
საპარლამენტო დელეგაციებისა და მეგობრობის ჯგუფების 
ყოველწლიური ანგარიში.

რისკები და ვარაუდები
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საქართველოს ღია პარლამენტის 
სამოქმედო გეგმა 2015 - 2016

2.6. განმარტებითი ბარათის შინაარსობრივი მხარის გაუმჯობესება

2.6. განმარტებითი ბარათის შინაარსობრივი მხარის გაუმჯობესება

წამყვანი დაწესებულება საქართველოს პარლამენტი 

პარტნიორები

საჯარო 
დაწესებულება

სამოქალაქო/
კერძო სექტორი ინიციატორი: საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო

არსებული მდგომარეობა 
და პრობლემის აღწერა
 

სა პარ ლა მენ ტო ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლები სა და კა ნონ შე მოქ მე დე ბით 
პრო ცეს ში სა მო ქა ლა ქო ჩარ თუ ლო ბის ამაღ ლე ბის ერ თ-ერ თი მნიშ-
ვნე ლო ვა ნი კომ პო ნენ ტია კა ნონ პროექ ტის გან მარ ტე ბი თი ბა რა თე ბი. 
გან მარ ტე ბი თი ბა რა თი უნ და იყოს არ გუ მენ ტი რე ბუ ლი, ინ ფორ მა ციუ-
ლი და და სა ბუ თე ბუ ლი. მი ზან შე წო ნი ლია გაუმ ჯო ბეს დეს გან მარ ტე ბი-
თი ბა რა თის შევ სე ბის ერ თია ნი სტან დარ ტი. ასეთ შემ თხვე ვა ში შე საძ-
ლე ბე ლი იქ ნე ბა კა ნონ პროექ ტის მი ღე ბის მიზ ნის, ძი რი თა დი არ სის 
და ფი ნან სუ რი მხა რის სრულ ყო ფი ლად და სა ბუ თე ბა. 

მთავარი მიზანი საჯარო მომსახურების გაუმჯობესება.

OGP გამოწვევა, რომელსაც 
პასუხობს ვალდებულება საჯარო მომსახურების გაუმჯობესება.

შესაბამისობა OGP პრინციპებთან

ინფორმაციის 
ხელმისაწვ-
დომობა

ანგარიშვალ-
დებულება მოქალაქეთა 

ჩართულობა

ტექნოლო-
გიები და 
ინოვაცია

P P

ვალდებულების განხორციელების 
ეტაპები

ახალი ან 
არსებული 
ვალდებულება

დაწყების 
თარიღი

დასრულების 
თარიღი

გაიმართოს საჯარო კონსულტაციები 
ერთიანი სტანდარტის შემუშავების 
მიზნით

ახალი ვალდებუ-
ლება 09/2015 03/2016

პარლამენტის ბიურომ 
უზრუნველყოს შესაბამისი 
ინსტრუქციის მიღება განმარტებითი 
ბარათის შინაარსობრივი მხარის 
გაუმჯობესების და შევსების ერთიანი 
სტანდარტის დამკვიდრების მიზნით 

ახალი ვალდებუ-
ლება 03/2016 06/2016

ინდიკატორი
1. საჯარო კონსულტაციები ჩატარებულია;
2. ინსტრუქცია დამტკიცებულია;
3. ერთიანი სტანდარტი გაუმჯობესებულია.

რისკები და ვარაუდები
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3. ტექნოლოგიები და ინოვაცია

3.1. პარლამენტის ვებგვერდზე დოკუმენტების ადვილად  
დასამუშავებელ ფორმატში განთავსება

3.1. პარლამენტის ვებგვერდზე დოკუმენტების ადვილად 
დასამუშავებელ ფორმატში განთავსება

წამყვანი დაწესებულება საქართველოს პარლამენტი 

პარტნიორები

საჯარო 
დაწესებულება სსიპ საკანონმდებლო მაცნე

სამოქალაქო/
კერძო სექტორი

ინიციატორები: საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, 
ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI), 
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო.

არსებული მდგომარეობა 
და პრობლემის აღწერა
 

მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ დღეის მდგო მა რეო ბით ხდე ბა სა პარ ლა მენ ტო 
დო კუ მენ ტა ციის ნა წი ლის პარ ლა მენ ტის ვებ გვერ დზე გა სა ჯა როე ბა, 
პრობ ლე მას წარ მოად გენს ამ დო კუ მენ ტა ციის შემ დგო მი გა მო ყე ნე ბა. 
პრობ ლე მის მთა ვა რი მი ზე ზია დო კუ მენ ტა ციის დი დი ნა წი ლის (მა გა-
ლი თად, პარ ლა მენ ტის დად გე ნი ლე ბე ბის, რე ზო ლუ ციე ბის, გან ცხა დე-
ბე ბის, მი მარ თვე ბის, კა ნონ პროექ ტე ბის და მათ თან და კავ ში რე ბუ ლი 
დო კუ მენ ტა ციის და ა. შ.) ე. წ. PDF ფორ მატ ში გა მოქ ვეყ ნე ბა, რაც აბ-
რკო ლებს დო კუ მენ ტებ ში არ სე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბის შემ დგომ და მუ შა-
ვე ბას, დო კუ მენ ტებ ში არ სე ბუ ლი ინ ფორ მა ციის სა ძიე ბო სის ტე მებ ში 
ძებ ნის გაად ვი ლე ბას.  

მთავარი მიზანი

„ღია მმარ თვე ლო ბის გზამ კვლე ვი“ გა ნას ხვა ვებს, ერ თი მხრივ, ინ ფორ-
მა ცია ზე წვდო მას და, მეო რე მხრივ, გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი ინ ფორ მა ციის 
აღ ქმას და ეფექ ტუ რად გა მო ყე ნე ბას. შე სა ბა მი სად, აუ ცი ლე ბე ლია პარ-
ლა მენ ტის ვებ გვერ დზე დო კუ მენ ტა ციის რო გორც ღია, ასე ვე ად ვი ლად 
და სა მუ შა ვე ბელ ფორ მატ ში (მა გა ლი თად, HTML / MS Word) გან თავ სე ბა 
მა თი შემ დგო მი გა მო ყე ნე ბის მიზ ნით.

OGP გამოწვევა, რომელსაც 
პასუხობს ვალდებულება საჯარო მომსახურების გაუმჯობესება 

შესაბამისობა OGP პრინციპებთან

ინფორმაციის 
ხელმისაწვ-
დომობა

ანგარიშვალ-
დებულება მოქალაქეთა 

ჩართულობა
ტექნოლოგიები 
და ინოვაცია

P P P P

ვალდებულების განხორციელების 
ეტაპები

ახალი ან 
არსებული 
ვალდებულება

დაწყების 
თარიღი

დასრულების 
თარიღი

რეგლამენტში ცვლილების შეტანა ახალი 
ვალდებულება 10/2015 10/2015
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საქართველოს ღია პარლამენტის 
სამოქმედო გეგმა 2015 - 2016

3.1. პარლამენტის ვებგვერდზე დოკუმენტების ადვილად 
დასამუშავებელ ფორმატში განთავსება

პარლამენტის ვებგვერდზე 
საკანონმდებლო დოკუმენტების 
ადვილად დასამუშავებელ 
ფორმატში განთავსება (HTML; Word)

ახალი 
ვალდებულება 10/2015 07/2016

ინდიკატორი

2016 წლის ბოლოსთვის პარლამენტის ვებგვერდზე PDF ფორ მატ-
ში გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი დო კუ მენ ტა ციის მი ნი მუ მამ დე დაყ ვა ნა. კა ნონ-
პროექ ტე ბის და მათ თან და კავ ში რე ბუ ლი დო კუ მენ ტე ბის, დად გე ნი-
ლე ბე ბის პროექ ტე ბის და რე ზო ლუ ციე ბის ად ვი ლად და სა მუ შა ვე ბელ 
ფორ მატ ში გა მოქ ვეყ ნე ბა.

რისკები და ვარაუდები

აღ ნიშ ნუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბა მი მარ თუ ლია სა ზო გა დოებ რი ვი ჩარ თუ-
ლო ბის გაძ ლიე რე ბის კენ და ვვა რაუ დობთ, რომ მი სი გან ხორ ციე ლე ბა 
არ მოით ხოვს პარ ლა მენ ტის ვებ გვერ დზე ძი რეუ ლი ცვლი ლე ბე ბის 
გან ხორ ციე ლე ბას. 

3.2. ახალი ტექნოლოგიებისა და ინოვაციური მიდგომების დანერგვა; 
ახალგაზრდების, ეთნიკური უმცირესობებისა და სხვა ინტერეს-ჯგუფების 
საპარლამენტო საქმიანობაში ჩართულობის გაზრდა; 
საზოგადოებასთან ორმხრივი კომუნიკაციის გაძლიერება.

სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის სა კო მუ ნი კა ციო სტრა ტე გია, რო მე ლიც შე მუ შავ და სა ქარ თვე ლოს პარ-
ლა მენ ტის, ევ რო კავ ში რი სა და გაე როს გან ვი თა რე ბის პროგ რა მის (UNDP) ერ თობ ლი ვი პროექ ტის - 
„სა პარ ლა მენ ტო დე მოკ რა ტიის სის ტე მის გაძ ლიე რე ბა სა ქარ თვე ლო ში“ - მხარ და ჭე რით, გან საზ ღვრავს 
სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის აპა რა ტის სა ზო გა დოე ბას თან ურ თიერ თო ბი სა და ინ ფორ მა ციის დე პარ-
ტა მენ ტის მთა ვარ ამო ცა ნებს და კო მუ ნი კა ციის პრინ ცი პებს. დო კუ მენ ტში დე ტა ლუ რად არის გა წე რი-
ლი ის აქ ტი ვო ბე ბი, რო მელ თა გან ხორ ციე ლე ბაც: ა) ხელს შეუწ ყობს პარ ლა მენ ტის საქ მია ნო ბა ზე, მის 
როლ სა და მი სია ზე სა ზო გა დოებ რი ვი გა ნათ ლე ბის და ცნო ბიე რე ბის ამაღ ლე ბას; ბ) უზ რუნ ველ ყოფს 
პარ ლა მენ ტის კა ნონ შე მოქ მე დე ბით საქ მია ნო ბა სა და პროგ რა მებ ში დაინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რეე ბის აქ-
ტიურ ჩარ თუ ლო ბას; და გ) შექ მნის ხელ საყ რელ გა რე მოს და გააუმ ჯო ბე სებს სა ზო გა დოე ბას თან ორ-
მხრივ კო მუ ნი კა ციას ახა ლი ტექ ნო ლო გიე ბი სა და ინო ვა ციუ რი მიდ გო მე ბის და ნერ გვის გზით. 

აღ ნიშ ნუ ლი სა კო მუ ნი კა ციო სტრა ტე გიის გა ნუ ყო ფე ლი ნა წი ლია პარ ლა მენ ტის სო ცია ლუ რი მე დიის 
სტრა ტე გია. მას ში გან საზ ღვრუ ლი და მა ტე ბი თი მიზ ნე ბის გან ხორ ციე ლე ბით, გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია, რომ 
სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტი სა და მი სი საქ მია ნო ბის შე სა ხებ სო ცია ლუ რი მე დიის არ ხე ბით გავ რცე ლე-
ბუ ლი ინ ფორ მა ცია გახ დე ბა უფ რო ხელ მი საწ ვდო მი, მრა ვალ ფე რო ვა ნი და საინ ტე რე სო.       

სა პარ ლა მენ ტო საქ მია ნო ბა ში, მათ შო რის კა ნონ შე მოქ მე დე ბით პრო ცეს ში, სა ზო გა დოე ბის აქ ტიუ რი 
მო ნა წი ლეო ბი სა და ჩარ თუ ლო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად, აგ რეთ ვე, კო მუ ნი კა ციის სხვა დას ხვა პლატ-
ფორ მი სა და არ ხის სა შუა ლე ბით მო ქა ლა ქე თათ ვის დროუ ლი, რე გუ ლა რუ ლი და პრო ფე სიუ ლი ინ ფორ-
მა ციის მი წო დე ბის მიზ ნით, სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტი გეგ მავს მრა ვალ ფე რო ვა ნი სა კო მუ ნი კა ციო 
მა სა ლე ბის შე მუ შა ვე ბას და ახა ლი ტექ ნო ლო გიე ბი სა და ინო ვა ციუ რი მიდ გო მე ბის და ნერ გვას. ღია, 
გამ ჭვირ ვა ლე, ორ მხრი ვი და ინ ტე რაქ ცია ზე და ფუძ ნე ბუ ლი კო მუ ნი კა ციის უზ რუნ ველ სა ყო ფად, გათ-
ვა ლის წი ნე ბუ ლია პარ ლა მენ ტის ელექ ტრო ნუ ლი სიახ ლეე ბის მო დუ ლის შექ მნა და მი სი წი ნას წარ 
გან საზ ღვრუ ლი რე გუ ლა რო ბით, ავ ტო მა ტურ რე ჟიმ ში გავ რცე ლე ბა ხელ მომ წე რებს შო რის; სხვა დას ხვა 
ინ ტე რაქ ტიუ ლი მო დუ ლის /ფუნ ქციის და მა ტე ბა პარ ლა მენ ტის არ სე ბულ ვებ პორ ტალ ზე; პარ ლა მენ-
ტის საინ ფორ მა ციო- სა გან მა ნათ ლებ ლო ვირ ტუა ლუ რი ტუ რის შექ მნა; პარ ლა მენ ტის ვებ სერ ვი სე ბის 
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მო ბი ლუ რი აპ ლი კა ციის შექ მნა; პარ ლა მენ ტის ვებ გვერ დის რეს ტრუქ ტუ რი ზა ციის პროექ ტის მომ ზა-
დე ბა. ზე მოაღ ნიშ ნუ ლი ინი ცია ტი ვე ბის გან ხორ ციე ლე ბა ხელს შეუწ ყობს პარ ლა მენ ტის საქ მია ნო ბის 
პო პუ ლა რი ზა ციას, სა ზო გა დოე ბას თან ორ მხრი ვი, ეფექ ტუ რი კო მუ ნი კა ციის დამ ყა რე ბას, სა მო ქა ლა ქო 
ჩარ თუ ლო ბის გაძ ლიე რე ბას და სხვა დას ხვა ინ ტე რეს -ჯგუფ თან ინ ტე რაქ ციის გაუმ ჯო ბე სე ბას.  

3.2. ახალი ტექნოლოგიებისა და ინოვაციური მიდგომების დანერგვა; 
ახალგაზრდების, ეთნიკური უმცირესობებისა და სხვა ინტერეს-ჯგუფების 
საპარლამენტო საქმიანობაში ჩართულობის გაზრდა; საზოგადოებასთან 

ორმხრივი კომუნიკაციის გაძლიერება

წამყვანი დაწესებულება საქართველოს პარლამენტი

პარტნიორები

საჯარო 
დაწესებულება

სამოქალაქო/
კერძო სექტორი ინიციატორი: საქართველოს პარლამენტის აპარატი. 

არსებული მდგომარეობა 
და პრობლემის აღწერა
 

სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტი, რო გორც ქვეყ ნის უმაღ ლე სი სა კა ნონ-
მდებ ლო ორ გა ნო, ქვეყ ნის დე მოკ რა ტიის ერ თგვარ გა რანტს წარ-
მოად გენს. შე სა ბა მი სად, პარ ლა მენ ტის სა კო მუ ნი კა ციო სტრა ტე გია 
გან საზ ღვრავს იმ ძი რი თად ღი რე ბუ ლე ბებს და პრინ ცი პებს, რაც ხელს 
შეუწ ყობს ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლი, გამ ჭვირ ვა ლე, დე მოკ რა ტიულ ღი რე-
ბუ ლე ბებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი, ღია პარ ლა მენ ტის ინ სტი ტუ ციო ნა ლი ზა-
ციას და ამავ დროუ ლად, უზ რუნ ველ ყოფს პარ ლა მენ ტის საქ მია ნო ბის, 
რო ლი სა და მი სიის შე სა ხებ პრო ფე სიუ ლი ინ ფორ მა ციის მი წო დე ბას 
და სა ზო გა დოე ბის მეტ ჩარ თუ ლო ბას კა ნონ შე მოქ მე დე ბით პრო ცეს-
ში. სტრა ტე გია გან საზ ღვრავს, რომ ღიაო ბის  და გამ ჭვირ ვა ლო ბის 
პრინ ცი პე ბის ინ სტი ტუ ციო ნა ლი ზა ცია, აქ ტიუ რი მო ქა ლა ქეობ რი ვი 
ჩარ თუ ლო ბა, მო ქა ლა ქეებ თან  გახ სნი ლი და გამ ჭვირ ვა ლე კო მუ ნი-
კა ცია სა ზო გა დოე ბის ნდო ბის მო პო ვე ბის და ორ მხრი ვი კო მუ ნი კა ციის 
ჩა მო ყა ლი ბე ბის ერ თ-ერ თი უმ თავ რე სი წი ნა პი რო ბაა, რის კე ნაც მიის-
წრაფ ვის სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტი.  

მთავარი მიზანი
ახალი ტექნოლოგიებისა და ინოვაციური მიდგომების დანერგვის 
გზით აქტიური სამოქალაქო ჩართულობისა და საზოგადოებასთან  
ღია, გამჭვირვალე და ორმხრივი კომუნიკაციის წახალისება. 

OGP გამოწვევა, რომელსაც პასუხობს 
ვალდებულება საჯარო მომსახურების გაუმჯობესება. 

შესაბამისობა OGP პრინციპებთან

ინფორმაციის 
ხელმისაწვდო-
მობა

ანგარიშვალ-
დებულება

მოქალაქეთა 
ჩართულობა

ტექნოლო-
გიები და 
ინოვაცია

P P P P

ვალდებულების განხორციელების 
ეტაპები

ახალი ან 
არსებული 
ვალდებულება

დაწყების თარიღი
დასრულ-
ლების 
თარიღი

ელექტრონული სიახლეების 
მოდულის შექმნა

ახალი 
ვალდებულება 09/2015 12/2015
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საქართველოს ღია პარლამენტის 
სამოქმედო გეგმა 2015 - 2016

3.2. ახალი ტექნოლოგიებისა და ინოვაციური მიდგომების დანერგვა; 
ახალგაზრდების, ეთნიკური უმცირესობებისა და სხვა ინტერეს-ჯგუფების 
საპარლამენტო საქმიანობაში ჩართულობის გაზრდა; საზოგადოებასთან 

ორმხრივი კომუნიკაციის გაძლიერება

სხვადასხვა ინტერაქტიული 
მოდულის/ფუნქციის დამატება 
პარლამენტის არსებულ 
ვებპორტალზე

ახალი 
ვალდებულება 09/2015 12/2016

პარლამენტის საინფორმაციო-
საგანმანათლებლო ვირტუალური 
ტურის შექმნა

ახალი 
ვალდებულება 01/2016 09/2016

პარლამენტის ვებსერვისების 
მობილური აპლიკაციის შექმნა

ახალი 
ვალდებულება 09/2015 09/2016

პარლამენტის ვებგვერდის 
რესტრუქტურიზაციის პროექტის 
მომზადება

ახალი 
ვალდებულება 09/2015 12/2016

ინდიკატორი

1. შექმნილია ელექტრონული სიახლეების 
მოდული; 

2. საჭიროებისამებრ, შექმნილია დამატებითი 
ინტერაქტიული მოდულები/ფუნქციები;

3. შექმნილია პარლამენტის საინფორმაციო-
საგანმანათლებლო ვირტუალური ტური;

4. შექმნილია პარლამენტის ვებსერვისების 
მობილური აპლიკაცია;

5. შექმნილია პარლამენტის ვებგვერდის 
რესტრუქტურიზაციის პროექტი.

რისკები და ვარაუდები

საჭირო ფინანსური თანხების არარსებობა, 
შეზღუდული საბიუჯეტო სახსრები/დონორთა 
ფონდები ინოვაციური პროექტების 
განსახორციელებლად. 
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4. ანგარიშვალდებულება

4.1. ღია და გამჭვირვალე მმართველობის მუდმივმოქმედი 
საპარლამენტო საბჭოს შექმნა

„ღია მმართველობის გზამკვლევში“ აღნიშნულია, რომ პარლამენტმა მუდმივად უნდა განაახლოს 
ღიაობის, გამჭვირვალობისა და სამოქალაქო ჩართულობის თვალსაზრისით აღებული ვალდებულებები.9 
სწრაფი ტექნოლოგიური ცვლი ლე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, სა ჭი როა პე რიო დუ ლად გა დაი ხე დოს პარ-
ლა მენ ტის პო ლი ტი კა მო ქა ლა ქეე ბის ჩარ თუ ლო ბას თან და კავ ში რე ბით. ამავ დროუ ლად, სა სარ გებ ლოა, 
რო დე საც პე რიო დუ ლი გა და ხედ ვის პრო ცე სი ინ სტი ტუ ციო ნა ლი ზე ბუ ლია. აღ ნიშ ნუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბის შე-
სას რუ ლებ ლად, „ღია მმარ თვე ლო ბის გზამ კვლე ვი“ გვთა ვა ზობს პარლამენტში ახალი კომიტეტის შექმნის 
ან უკვე არსებული კომიტეტისთვის ან სხვა ორგანოსთვის ოფიციალური ვალდებულების მინიჭების 
რეკომენდაციას, რომ განახორციელოს საპარლამენტო ღიაობის და მოქალაქეების ჩართულობისკენ 
მიმართული ქმედებების მუდმივი მონიტორინგი.10 აღ ნიშ ნულ სა რე კო მენ და ციო ვალ დე ბუ ლე ბას თან 
მი მარ თე ბა ში საინ ტე რე სოა ჩი ლე სა და მექ სი კის გა მოც დი ლე ბა.11 ამ ქვეყ ნის პარ ლა მენ ტებ ში, გამ ჭვირ-
ვა ლო ბი სა და ღიაო ბის ვალ დე ბუ ლე ბის ინ სტი ტუ ციო ნა ლი ზა ციის თვის, შექ მნეს ახა ლი კო მი ტე ტე ბი ან 
ეს ფუნ ქციე ბი მია ნი ჭეს უკ ვე არ სე ბულ კო მი ტე ტებს, მა გა ლი თად, რო გორც ეს მოხ და ჩი ლეს „გამ ჭვირ-
ვა ლო ბის ორ პა ლა ტია ნი კო მი ტე ტი სა“12 და მექ სი კის სე ნა ტის „ინ ფორ მა ციი სა და გამ ჭვირ ვა ლო ბის 
უზ რუნ ველ ყო ფის კო მი ტე ტის“13 შემ თხვე ვა ში.

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს პარლამენტი
განხორციელების ვადა: 2015 წელი

9. ღია მმართველობის გზამკვლევი, გვ. 235, 
http://opengovguide.theideabureau.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2013/09/all-topics.pdf.

10. ღია მმართველობის გზამკვლევი, გვ. 236, 
http://opengovguide.theideabureau.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2013/09/all-topics.pdf.

11. ღია მმართველობის გზამკვლევი, გვ. 236, 
http://opengovguide.theideabureau.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2013/09/all-topics.pdf.

12. Republica de Chile Senado, http://www.senado.cl/prontus_senado/site/artic/20130729/pags/20130729134800.html.
13. LXII Legislatura – Senado De La Republica, http://transparencia.senado.gob.mx/index.php?option=com_con

tent&view=article&id=8&Itemid=117.
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4.1. ღია და გამჭვირვალე მმართველობის მუდმივმოქმედი 
საპარლამენტო საბჭოს შექმნა

წამყვანი დაწესებულება საქართველოს პარლამენტი

პარტნიორები

საჯარო 
დაწესებულება

სამოქალაქო/
კერძო სექტორი

ინიციატორი: ინფორმაციის თავისუფლების 
განვითარების ინსტიტუტი (IDFI)

არსებული მდგომარეობა და 
პრობლემის აღწერა
 

ღია პარ ლა მენ ტის სა მუ შაო ჯგუ ფის სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის წევ რებ-
მა გა ნაც ხა დეს თან ხმო ბა, რომ სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტში დაარსდეს 
„ღია და გამ ჭვირ ვა ლე მმარ თვე ლო ბის მუდ მივ მოქ მე დი საბ ჭო“, რო მე ლიც 
უნ და შეიქ მნას უკ ვე მოქ მე დი ინ ტერ -ფრაქ ციუ ლი ჯგუ ფის სა ფუძ ველ ზე და 
პრინ ცი პებ ზე. კერ ძოდ, და კომ პლექ ტე ბუ ლი უნ და იყოს სა ქარ თვე ლოს 
პარ ლა მენ ტის წევ რე ბით და „სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭო თი“. „სა კონ სულ ტა-
ციო საბ ჭო“ და კომ პლექ ტე ბუ ლი იქ ნე ბა სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოე ბი სა და 
საერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ციე ბის წარ მო მად გენ ლე ბით. „ღია და გამ ჭვირ-
ვა ლე მმარ თვე ლო ბის მუდ მივ მოქ მე დი საბ ჭოს“ უნ და ჰყავ დეს ორი თა ნა-
თავ მჯდო მა რე, რო მელ თა გან ერ თი იქ ნე ბა სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის 
წევ რი, ხო ლო მეო რე - სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოე ბის წარ მო მად გე ნე ლი. 
ერ თ-ერ თი ფუნ ქცია, რო მელ საც საბ ჭო გა ნა ხორ ციე ლებს, იქ ნე ბა „სა პარ-
ლა მენ ტო ღიაო ბის“ სა მოქ მე დო გეგ მის შე მუ შა ვე ბა და გან ხორ ციე ლე ბის 
მო ნი ტო რინ გი, მათ შო რის, უკ ვე მი ღე ბუ ლი „სა ქარ თვე ლოს ღია პარ ლა-
მენ ტის  სა მოქ მე დო გეგ მის“ შეს რუ ლე ბის მო ნი ტო რინ გი. 

მთავარი მიზანი ღია და გამჭვირვალე მმართველობის მუდმივმოქმედი 
საპარლამენტო საბჭოს შექმნა.

OGP გამოწვევა, რომელსაც 
პასუხობს ვალდებულება საჯარო მომსახურების გაუმჯობესება.

შესაბამისობა OGP პრინციპებთან

ინფორმაციის 
ხელმისაწვ-
დომობა

ანგარიშვალ-
დებულება

მოქალაქეთა 
ჩართულობა

ტექნოლოგიები 
და ინოვაცია

P P P

ვალდებულების განხორციელების 
ეტაპები

ახალი ან 
არსებული 
ვალდებულება

დაწყების 
თარიღი

დასრულების 
თარიღი

კონცეფციის შემუშავება ახალი 
ვალდებულება 09/2015 10/2015

რეგლამენტში ცვლილების შეტანა ახალი 
ვალდებულება 09/2015 10/2015

საბჭოს შექმნა ახალი 
ვალდებულება 11/2015 12/2015

ინდიკატორი ღია და გამჭვირვალე მმართველობის მუდმივმოქმედი
საპარლამენტო საბჭო შექმნილია.
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რისკები და ვარაუდები

სა სურ ვე ლია, თუ ღია და გამ ჭვირ ვა ლე მმარ თვე ლო ბის  მუდ მივ მოქ მე-
დი სა პარ ლა მენ ტო საბ ჭოს მუ შაო ბა ში მო ნა წი ლეო ბას მიი ღე ბენ ინ ტერ-
ფრაქ ციუ ლი ჯგუ ფის წევ რე ბი,  რო მელ თა მიერ მოხ დე ბა „სა პარ ლა მენ ტო 
ღიაო ბის“ პირ ვე ლი სა მოქ მე დო გეგ მის შე მუ შა ვე ბა.  

4.2. საქართველოს პარლამენტის და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების 
ყოველწლიური შეხვედრის ორგანიზება

2012 წლი დან სა ქარ თვე ლო ში დამ კვიდ რდა პარ ლა მენ ტის და სა ზო გა დოებ რი ვი ორ გა ნი ზა ციე ბის 
ყო ველ წლიუ რი შეხ ვედ რის ტრა დი ცია. იგი პარ ლა მენ ტსა და სა ზო გა დოებ რივ ორ გა ნი ზა ციებს შო რის 
დია ლო გის მე ტად მნიშ ვნე ლო ვა ნი მე ქა ნიზ მია და ეხ მაუ რე ბა პარ ლა მენ ტის ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის, 
გამ ჭვირ ვა ლო ბის და მის საქ მია ნო ბა ში სა ზო გა დოე ბის ჩარ თუ ლობის პრინ ცი პებს. ყო ველ წლიუ რი 
შეხ ვედ რა ეხ მია ნე ბა ღია მმარ თვე ლო ბის პრინ ცი პებს და საერ თა შო რი სო პრაქ ტი კას. რო გორც 2012-
2013 წლე ბის შეხ ვედ რებ მა აჩ ვე ნა, ეს არის პარ ლა მენ ტსა და სა ზო გა დოებ რივ ორ გა ნი ზა ციებს შო რის 
დია ლო გის ინ სტი ტუ ციო ნა ლი ზე ბუ ლი მე ქა ნიზ მი და უზ რუნ ველ ყოფს ამ ორ აქ ტორს შო რის ეფექ ტურ 
კო მუ ნი კა ციას. 

2013 წელს ეს ტრა დი ცია გამ ყარ და სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტსა და სა ზო გა დოებ რივ ორ გა ნი ზა ციებს 
შო რის 2013 წლის 12 დე კემ ბერს გა ფორ მე ბუ ლი მე მო რან დუ მით. აღ ნიშ ნუ ლი ტრა დი ცია ღია მმარ თვე-
ლო ბის პრინ ცი პებ თან სრულ შე სა ბა მი სო ბა შია და აუ ცი ლებე ლია მი სი გაგ რძე ლე ბა. 

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს პარლამენტი

განხორციელების ვადა: 2012 წლიდან ყოველწლიურად 

4.2. საქართველოს პარლამენტის და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების 
ყოველწლიური შეხვედრის ორგანიზება

წამყვანი დაწესებულება საქართველოს პარლამენტი

პარტნიორები

საჯარო 
დაწესებულება

სამოქალაქო/
კერძო სექტორი ინიციატორი: სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი

არსებული მდგომარეობა 
და პრობლემის აღწერა
 

2012 წლი დან სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის თავ მჯდო მა რის ინი ცია ტი-
ვით  დამ კვიდ რდა პარ ლა მენ ტის და სა ზო გა დოებ რი ვი ორ გა ნი ზა ციე ბის 
ყო ველ წლიუ რი შეხ ვედ რის ტრა დი ცია. მოგ ვია ნე ბით, 2013 წელს ეს 
ტრა დი ცია გამ ყარ და სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტსა და სა ზო გა დოებ-
რივ ორ გა ნი ზა ციებს შო რის 2013 წლის 12 დე კემ ბერს გა ფორ მე ბუ ლი 
მე მო რან დუ მით.   აღ ნიშ ნულ შეხ ვედ რებ ზე სა ზო გა დოებ რივ ორ გა ნი-
ზა ციებს სა შუა ლე ბა ეძ ლე ვათ გაუ ზია რონ პარ ლა მენ ტის წევ რებს მა თი 
ხედ ვე ბი სა ჯა რო პო ლი ტი კის ამა თუ იმ ას პექ ტზე. ეს ტრა დი ცია პო ლი-
ტი კის დია ლო გის სივ რცის შექ მნის  ინ სტი ტუ ციო ნა ლუ რი მე ქა ნიზ მია,  
სრუ ლად შეე სა ბა მე ბა საერ თა შო რი სო პრაქ ტი კას და აუ ცი ლე ბე ლია 
მი სი გაგ რძე ლე ბა.

მთავარი მიზანი პარლამენტის და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ყოველწლიური 
შეხვედრის ორგანიზება.
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4.2. საქართველოს პარლამენტის და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების 
ყოველწლიური შეხვედრის ორგანიზება

OGP გამოწვევა, რომელსაც 
პასუხობს ვალდებულება

სა ჯა რო მომ სა ხუ რე ბის გაუმ ჯო ბე სე ბა, სა ჯა რო სექ ტორ ში კე თილ სინ დი-
სიე რე ბის ამაღ ლე ბა და კორ პო რა ციუ ლი ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის გაზ-
რდა.

შესაბამისობა OGP პრინციპებთან

ინფორმაციის 
ხელმისაწვდო-
მობა

ანგარიშვალ-
დებულება

მოქალაქეთა 
ჩართულობა

ტექნოლოგიები 
და ინოვაცია

P P P

ვალდებულების განხორციელების 
ეტაპები

ახალი ან 
არსებული 
ვალდებულება

დაწყების 
თარიღი

დასრულების
თარიღი

პარლამენტის და საზოგადოებრივი 
ორგანიზაციების ყოველწლიური 
შეხვედრა

ყოველწლიური 
შეხვედრის  
ვალდებულება 
დაფიქსირებულია 
საქართველოს 
პარლამენტსა და 
საზოგადოებრივ 
ორგანიზაციებს 
შორის 2013 წლის 
12 დეკემბერს 
გაფორმებულ 
მემორანდუმში   

12/2012 ტარდება ყოველწლიურად

ინდიკატორი პარლამენტის და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების   შეხვედრა 
ტარდება ყოველწლიურად.

რისკები და ვარაუდები

4.3. „საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების სახელმწიფო კონცეფციის“ 
შემუშავება და მიღება

სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტსა და სა ზო გა დოებ რივ ორ გა ნი ზა ციებს შო რის 2013 წლის 12 დე კემ ბერს 
გა ფორ მე ბუ ლი მე მო რან დუ მის პირ ვე ლი მუხ ლი ით ვა ლის წი ნებს სა ზო გა დოებ რი ვი ორ გა ნი ზა ციე ბის 
გან ვი თა რე ბის სა ხელ მწი ფო კონ ცეფ ციის შე მუ შა ვე ბას  პარ ლა მენ ტის, სა ზო გა დოებ რი ვი ორ გა ნი ზა-
ციე ბის და ყვე ლა სხვა დაინ ტერე სე ბუ ლი მხა რის მო ნა წი ლეო ბით. აღ ნიშ ნუ ლი სა კით ხი პირ და პირ და 
უშუა ლოდ ეხ მაუ რე ბა ღია მმარ თვე ლო ბის ყვე ლა პრინ ციპს. „ღია მმარ თვე ლო ბის გზამ კვლევ ში“ ცალ კე 
თა ვი ეთ მო ბა სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოე ბის ორ გა ნი ზა ციე ბის თვის ღია სივ რცის შექ მნას. ამ მხრივ 2015 
წლის თვის 200 ასე თი ვალ დე ბუ ლე ბაა და ფიქ სი რე ბუ ლი ღია მმარ თვე ლო ბის პრო ცეს ში მო ნა წი ლე 
ქვეყ ნებ ში. ეს ინი ცია ტი ვე ბი, ბუ ნებ რი ვია, გან სხვავ დე ბა ქვეყ ნე ბის მი ხედ ვით და სხვა დას ხვა ფორ მით 
ვლინ დე ბა. სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის და ქარ თუ ლი სა ზო გა დოებ რი ვი ორ გა ნი ზა ციე ბის შე თან-
ხმე ბით, ჩვე ნი რეა ლო ბის თვის ყვე ლა ზე უპ რია ნია ამ სივ რცის ინ სტი ტუ ციო ნა ლი ზა ცია სა ქარ თვე ლოს 
პარ ლა მენ ტის კონ ცეფ ციის ფორ მით. 
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აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ კონ ცეფ ციის პირ ვე ლა დი ვერ სია უკ ვე არ სე ბობს. იგი შე მუ შა ვე ბუ ლია სა ზო გა დოებ-
რი ვი ორ გა ნი ზა ციე ბის საი ნი ცია ტი ვო ჯგუ ფის მიერ ფარ თო მო ნა წი ლეო ბი თი პრო ცე სის გზით. სა მუ შაო 
ჯგუფ მა კონ ცეფ ციის პირ ვე ლა დი, სა მუ შაო ვერ სია 2014 წლის ივ ნის ში მოამ ზა და და სა ქარ თვე ლოს 7 
ქა ლაქ ში (თბი ლის ში, ქუ თაის ში, ბა თუმ ში, თე ლავ ში, გორ ში, ოზურ გეთ სა და ზუგ დიდ ში) მოაწ ყო მი სი 
გან ხილ ვა ად გი ლობ რივ სა მო ქა ლა ქო აქ ტი ვის ტებ თან და ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბი სა და სა ზო-
გა დოებ რი ვი ორ გა ნი ზა ციე ბის წარ მო მად გენ ლებ თან. რე გიო ნებ ში გა მარ თულ შეხ ვედ რებ თან ერ თად, 
კონ ცეფ ციის გან ხილ ვა მიმ დი ნა რეობ და აღ მო სავ ლეთ პარ ტნიო რო ბის სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოე ბის 
ფო რუ მის სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნუ ლი პლატ ფორ მის ფარ გლებ ში.  ამას თან, კონ ცეფ ციის სა მუ შაო ვერ-
სია ზე პო ზი ტიუ რი გა მოხ მაუ რე ბა მი ღე ბუ ლია არა სა მე წარ მეო სა მარ თლის ევ რო პუ ლი ცენ ტრის ექ-
სპერ ტე ბი სა გან. კონ ცეფ ცია მზა დაა პო ლი ტი კუ რი გან ხილ ვი სათ ვის.  

პა სუ ხის მგე ბე ლი უწ ყე ბა: სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტი
გან ხორ ციე ლე ბის ვა და: 2015-2016 წლე ბი 

4.3. „საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების 
სახელმწიფო კონცეფციის“ შემუშავება და მიღება

წამყვანი დაწესებულება საქართველოს პარლამენტი

პარტნიორები

საჯარო 
დაწესებულება

სამოქალაქო/
კერძო სექტორი ინიციატორი: სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი

არსებული მდგომარეობა და 
პრობლემის აღწერა
 

სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტსა და სა ზო გა დოებ რივ ორ გა ნი ზა ციებს შო-
რის 2013 წლის 12 დე კემ ბერს გა ფორ მე ბუ ლი მე მო რან დუ მის პირ ვე ლი 
მუხ ლი  ით ვა ლის წი ნებს სა ზო გა დოებ რი ვი ორ გა ნი ზა ციე ბის გან ვი თა რე-
ბის სა ხელ მწი ფო კონ ცეფ ციის შე მუ შა ვე ბას   ყვე ლა დაინ ტერე სე ბუ ლი 
მხა რის მო ნა წი ლეო ბით. კონ ცეფ ცია უზ რუნ ველ ყოფს ქვე ყა ნა ში სა ზო-
გა დოებ რი ვი ორ გა ნი ზა ციე ბის, რო გორც და მოუ კი დე ბე ლი აქ ტო რე ბის 
შემ დგო მი გან ვი თა რე ბის სა ხელ მწი ფო ხელ შეწ ყო ბას, და პარ ლა მენ ტსა 
და სა ზო გა დოებ რივ ორ გა ნი ზა ციებს შო რის პო ლი ტი კუ რი დია ლო გი სათ-
ვის სივ რცის შექ მნას. 

მთავარი მიზანი სა ზო გა დოებ რი ვი ორ გა ნი ზა ციე ბის გან ვი თა რე ბის სა ხელ მწი ფო კონ ცეფ-
ციის შე მუ შა ვე ბა და დად გე ნი ლი წე სით მი ღე ბა.

OGP გამოწვევა, რომელსაც 
პასუხობს ვალდებულება

სა ჯა რო მომ სა ხუ რე ბის გაუმ ჯო ბე სე ბა, სა ჯა რო სექ ტორ ში კე თილ სინ დი-
სიე რე ბის ამაღ ლე ბა და კორ პო რა ციუ ლი ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის გაზ-
რდა.

შესაბამისობა OGP პრინციპებთან

ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობა

ანგარიშვალ-
დებულება

მოქალაქეთა 
ჩართულობა

ტექნოლოგიები 
და ინოვაცია

P P

ვალდებულების განხორციელების 
ეტაპები

ახალი ან არსებული 
ვალდებულება

დაწყების 
თარიღი

დასრულების 
თარიღი
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საქართველოს ღია პარლამენტის 
სამოქმედო გეგმა 2015 - 2016

4.3. „საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების 
სახელმწიფო კონცეფციის“ შემუშავება და მიღება

კონცეფციის შემუშავება

კონცეფციის 
შემუშავების 
ვალდებულება 
დაფიქსირებულია 
საქართველოს 
პარლამენტსა და 
საზოგადოებრივ 
ორგანიზაციებს 
შორის 2013 წლის 
12 დეკემბერს 
გაფორმებული 
მემორანდუმის 
პირველ მუხლში.

09/2015 12/2015

კონცეფციის განხილვა 
პარლამენტის მიერ

ახალი 
ვალდებულება 01/2016 06/2016

ინდიკატორი კონცეფცია მიღებულია პარლამენტის მიერ დადგენილი წესით.

რისკები და ვარაუდები

4.4. საქართველოს პარლამენტის წევრთა ეთიკის კოდექსის შემუშავება

პარ ლა მენ ტის წევ რე ბის მა ღა ლი პრო ფე სიუ ლი და ეთი კუ რი სტან დარ ტე ბი პარ ლა მენ ტი სად მი სა ზო-
გა დოე ბის ნდო ბის მო პო ვე ბი სა და პარ ლა მენ ტის წევ რე ბის მიერ მა თი მო ვა ლეო ბე ბის ღირ სეუ ლად 
და კე თილ სინ დი სიე რად შეს რუ ლე ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი წი ნა პი რო ბაა.

სა პარ ლა მენ ტო ეთი კის კო დექ სი არის ეფექ ტუ რი სა ბა ზი სო დო კუ მენ ტი, რო მე ლიც გან საზ ღვრავს პარ-
ლა მენ ტის წევ რე ბის ქცე ვის ნორ მებს, რო დე საც ისი ნი სა ჯა რო მო ხე ლეე ბის სტა ტუ სით მოქ მე დე ბენ. 
კო დექ სი ნა თელ და თან მიმ დევ რულ დე ბუ ლე ბებს უნ და შეი ცავ დეს იმის თაო ბა ზე, თუ რა არის პარ-
ლა მენ ტის წევ რე ბის თვის მი სა ღე ბი და მიუ ღე ბე ლი ქცე ვა, პი რა დი ინ ტე რე სე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა-
ციის გამ ჟღავ ნე ბა, ქო ნებ რი ვი დეკ ლა რა ციე ბის წარ დგე ნა, სა ხელ მწი ფო სახ სრე ბის გა მო ყე ნე ბა და 
სა ხელ მწი ფო შე ღა ვა თე ბით სარ გებ ლო ბა, და ასე ვე, პარ ლა მენ ტის ფარ გლებს გა რეთ, პარ ლა მენ ტის 
წევ რო ბამ დე და პარ ლა მენ ტის წევ რო ბის ვა დის ამო წურ ვის შემ დეგ საქ მია ნო ბა. ამ დე ბუ ლე ბე ბის 
ეფექ ტუ რად აღ სრუ ლე ბის მიზ ნით, სა ჭი როა შე სა ბა მის მა სა პარ ლა მენ ტო კო მი ტეტ მა დე პუ ტა ტებს კონ-
სულ ტა ციე ბი გაუ წიოს ეთი კის კო დექ სის მოთ ხოვ ნებ თან მა თი ქცე ვის შე სა ბა მი სო ბა ზე. ამ კო მი ტეტ მა 
ასე ვე უნ და გა ნა ხორ ციე ლოს პარ ლა მენ ტში დე პუ ტატ თა ქცე ვის მო ნი ტო რინ გი, გა ნი ხი ლოს დე პუ ტატ თა 
მიერ ეთი კის კო დექ სის დარ ღვე ვის შე სა ხებ სა ჩივ რე ბი და სა ჭი როე ბი სა მებრ დაა კის როს დე პუ ტა ტებს 
სან ქციე ბი კონ კრე ტუ ლი ეთი კუ რი ნორ მე ბის დარ ღვე ვის თვის. ასე თი კო დექ სის არ სე ბო ბა სა ზო გა დოე-
ბა სა და მე დიას პარ ლა მენ ტის წევ რე ბის ქცე ვის შე ფა სე ბის  ნა თელ კრი ტე რიუ მებს შეს თა ვა ზებს და, 
ამავ დროუ ლად, გააუმ ჯო ბე სებს ქვეყ ნის რე პუ ტა ციას საერ თა შო რი სო ას პა რეზ ზე სა ჯა რო სამ სა ხურ ში 
კო რუფ ციას თან და არაე თი კურ ქცე ვას თან ბრძო ლის კუთ ხით.
სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტმა არა სა ვალ დე ბუ ლო ხა სია თის ეთი კის კო დექ სი 2004 წელს მიი ღო. ასე თი 
სის ტე მა ეფექ ტუ რი არ გა მოდ გა, რად გან დე პუ ტატ თა არაე თი კუ რი ქცე ვა სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ-
ტის წი ნა შე არ სე ბულ მნიშ ვნე ლო ვან გა მოწ ვე ვად რჩე ბა 2004 წლის სა პარ ლა მენ ტო ეთი კის კო დექ-
სის მი ღე ბის შემ დე გაც. პრობ ლე მას წარ მოად გენს ის გა რე მოე ბაც, რომ არ არ სე ბობს დე პუ ტატ თა 
არაე თი კურ ქცე ვა ზე რეა გი რე ბის მე ქა ნიზ მი და მო ქა ლა ქეებს არ აქვთ სა შუა ლე ბა, რომ კონ კრე ტულ 
ფაქ ტებ ზე სა ჩი ვა რი შეი ტა ნონ.



37

ამ პრობ ლე მის გა და საჭ რე ლად და სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის სა ზო გა დოე ბის წი ნა შე ან გა რიშ ვალ-
დე ბუ ლე ბის ამაღ ლე ბის მიზ ნით, ეროვ ნულ -დე მოკ რა ტიუ ლი ინ სტი ტუ ტი (NDI) რე კო მენ და ციას უწევს  
პარ ლა მენტს, მიი ღოს სა ვალ დე ბუ ლო ეთი კის კო დექ სი მი სი წევ რე ბის თვის.  აღ ნიშ ნუ ლი რე კო მენ და-
ცია პა სუ ხობს „ღია მმარ თვე ლო ბის პარ ტნიო რო ბის“ (OGP) ვალ დე ბუ ლე ბას (სა ჯა რო სამ სა ხურ ში კე-
თილ სინ დი სიე რე ბის გაზ რდა) და ასე ვე, სა პარ ლა მენ ტო ღიაო ბის დეკ ლა რა ციის პრინ ცი პებს (ქო ნე ბის 
შე სა ხებ ინ ფორ მა ციის გა სა ჯა როე ბა და წევ რე ბის კე თილ სინ დი სიე რე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა (#24), არაე-
თი კუ რი ქცე ვი სა და ინ ტე რეს თა პო ტენ ციუ რი კონ ფლიქ ტის შე სა ხებ ინ ფორ მა ციის გა სა ჯა როე ბა (#25)).

სა პარ ლა მენ ტო ეთი კის კო დექ სი სა ყო ველ თაოდ აღია რე ბუ ლია, რო გორც პარ ლა მენ ტის წევ რე ბის 
პრო ფე სიუ ლი და ეთი კუ რი სტან დარ ტე ბის ამაღ ლე ბის ეფექ ტუ რი ინ სტრუ მენ ტი, რო მე ლიც დახ მა რე ბას 
უწევს მათ ინ ტე რეს თა კონ ფლიქ ტთან და კავ ში რე ბუ ლი სი ტუა ციე ბის და რე გუ ლი რე ბა ში და იმ პი რა დი 
გა მოწ ვე ვე ბი სა და დი ლე მე ბის გა დაჭ რა ში, რო მე ლიც მათ შე საძ ლოა სა ჯა რო სამ სა ხურ ში და კის რე ბუ-
ლი მო ვა ლეო ბე ბის შეს რუ ლე ბის დროს წარ მოეშ ვათ.  ეთი კურ სა კით ხებ თან მი მარ თე ბა ში ნა თე ლი და 
აღ სრუ ლე ბა დი დე ბუ ლე ბე ბის შე მუ შა ვე ბის გზით სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტი გაზ რდის თა ვი სი წევ რე ბის 
ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბას ამომ რჩევ ლე ბის წი ნა შე და აჩ ვე ნებს, რომ დე პუ ტა ტე ბი უფ რო მეტ ყუ რად ღე ბას 
აქ ცე ვენ იმას, თუ რო გორ აღიქ მე ბიან ისი ნი სა ზო გა დოე ბის თვალ ში. ამას თან, სა პარ ლა მენ ტო ეთი კის 
სა კით ხე ბის რე გუ ლი რე ბის მიზ ნით უფ რო ეფექ ტუ რი და ან გა რიშ გე ბა ზე ორიენ ტი რე ბუ ლი სის ტე მის 
ჩა მო ყა ლი ბე ბა არ სე ბი თად შეუწ ყობს ხელს სა ქარ თვე ლოს ინ ტეგ რა ციას ევ რო კავ შირ თან, სა დაც სა-
ჯა რო მო სამ სა ხუ რეე ბის მიერ ეთი კუ რი ნორ მე ბის დაც ვა კარ გი მმარ თვე ლო ბის ერ თ-ერ თი უმ თავ რე სი 
კომ პო ნენ ტია.

პა სუ ხის მგე ბე ლი უწ ყე ბა: სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტი
გან ხორ ციე ლე ბის ვა და: 2016 წელი 

4.4. საქართველოს პარლამენტის წევრთა ეთიკის კოდექსის შემუშავება

წამყვანი დაწესებულება საქართველოს პარლამენტი

პარტნიორები

საჯარო 
დაწესებულება

სამოქალაქო/
კერძო სექტორი ინიციატორი: ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტი (NDI)

არსებული მდგომარეობა და 
პრობლემის აღწერა  

მთავარი მიზანი საქართველოს პარლამენტის წევრებისთვის სავალდებულო 
ხასიათის ეთიკის კოდექსის შემუშავება.

OGP გამოწვევა, რომელსაც 
პასუხობს ვალდებულება საჯარო სექტორში კეთილსინდისიერების ამაღლება.

შესაბამისობა OGP პრინციპებთან

ინფორმაციის 
ხელმისაწვ-
დომობა

ანგარიშვალ-
დებულება

მოქალაქეთა 
ჩართულობა

ტექნოლოგიები 
და ინოვაცია

P

ვალდებულების განხორციელების 
ეტაპები

ახალი ან 
არსებული 
ვალდებულება

დაწყების 
თარიღი

დასრულების 
თარიღი



38

საქართველოს ღია პარლამენტის 
სამოქმედო გეგმა 2015 - 2016

4.4. საქართველოს პარლამენტის წევრთა ეთიკის კოდექსის შემუშავება

საქართველოს პარლამენტის 
ეთიკის კოდექსის პროექტზე 
მომუშავე სამუშაო ჯგუფის შექმნა

ახალი 
ვალდებულება 2015 2015

საქართველოს პარლამენტის 
ეთიკის კოდექსის ტექსტის 
შემუშავება

ახალი 
ვალდებულება 2015 2015

საქართველოს პარლამენტის 
ეთიკის კოდექსის პროექტის 
საჯარო განხილვა

ახალი 
ვალდებულება 2015 2016

საქართველოს პარლამენტის 
ეთიკის კოდექსის მიღება

ახალი 
ვალდებულება 2016 09/2016

ინდიკატორი საქართველოს პარლამენტის წევრებისთვის სავალდებულო ხასიათის 
ეთიკის კოდექსი მიღებულია.

რისკები და ვარაუდები

სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის წევ რე ბი მხარს არ დაუ ჭე რენ ეთი კის კო-
დექ სის მი ღე ბას.

მი ღე ბუ ლი ეთი კის კო დექ სი არ ატა რებს სა ვალ დე ბუ ლო ხა სიათს.

ეთი კის კო დექ სში არ არის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი მო ქა ლა ქე თა მიერ სა-
ჩივ რე ბის შეტანის პროცედურა.


