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შესავალი

საქართველოს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის 2019 წლის სამოქმედო
გეგმა მიზნად ისახავს განსაზღვროს კომიტეტის საქმიანობის მიმართულებები შემდგომი
ერთი წლის განმავლობაში. გეგმაში ასახულია კომიტეტის სტრატეგიული მიზნებისა და
ამოცანების შესაბამისად კომიტეტის კანონშემოქმედებითი, საზედამხედველო,
საორგანიზაციო და საზოგადოებასთან კომუნიკაციის მიმართულებით დაგეგმილი
კონკრეტული ღონისძიებები, მათი შესრულების ვადები, ინდიკატორები, ღონისძიებაზე
პასუხისმგებელი და მასში ჩართული მხარეები, ასევე ერთი მხრივ, ევროკავშირსა და ევროპის
ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებსა და, მეორე მხრივ,
საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების (შემდგომში „ასოცირების
შეთანხმება”) განხორციელებასთან დაკავშირებული აქტივობები.

სამოქმედო გეგმა ემყარება საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტსა და საქართველოს
პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის დებულებას, ასევე ასოცირების
შეთანხებას და სხვა ჩარჩო დოკუმენტებს, რომელთა შესრულებაშიც კომიტეტს მნშვნელოვანი
როლი აკისრია. კერძოდ, ეს დოკუმენტებია:

- საქართველო - ევროკავშირის ასოცირების დღის წესრიგი;
- ასოცირების დღის წესრიგის განხორციელების ყოველწლიური ეროვნული სამოქმედო

გეგმა;
- ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმა.

მეთოდოლოგია

საქართველოს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის სამოქმედო გეგმის
შემუშავებისას გაანალიზდა კომიტეტის ბოლო წლების მუშაობის პრაქტიკა; კომიტეტის 2012-
2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 წლების საქმიანობის ანგარიშები;
2012-2018 წლებში საქართველოს მთავრობის, პარლამენტის წევრების, კომიტეტებისა და
ფრაქციების მიერ ინიცირებული კანონპროექტების ნუსხა; ასოცირების შეთანხმება;
პარლამენტის რეგლამენტი; კომიტეტის დებულება;1 სამოქალაქო საზოგადოების
ორგანიზაციების მიერ მომზადებული ანგარიშები პარლამენტის საქმიანობის შესახებ; 2019
წლის საგაზაფხულო სესიაზე საქართველოს პარლამენტში საქართველოს მთავრობის
საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარსადგენ კანონპროექტთა ნუსხა.

1 იხ. http://parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/komitetebi/evropastan-integraciis-komiteti-
143/debuleba1910
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ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტი: მისია, ძირითადი მიმართულებები
და სტრატეგიული მიზნები

პარლამენტში 2004 წლიდან ფუნქციონირებს ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტი, რომლის
მიზანია საკანონმდებლო საკითხების წინასწარ მომზადება, პარლამენტის
გადაწყვეტილებათა შესრულებისათვის ხელის შეწყობა, პარლამენტის წინაშე
ანგარიშვალდებული ორგანოებისა და საქართველოს მთავრობის საქმიანობის კონტროლი.

კომიტეტის მისიაა, საკუთარი საქმიანობით ხელი შეუწყოს საქართველოს ევროკავშირსა და
ევროპულ ინსტიტუტებში ინტეგრაციას და ამ მიმართულებით ქვეყნის პოლიტიკის
განსაზღვრას.

კომიტეტის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია: ასოცირების შეთანხმების,
ევროკავშირი-საქართველოს ასოცირების დღის წესრიგისა და მისი განხორციელების
ყოველწლიური ეროვნული სამოქმედო გეგმის ფარგლებში გათვალისწინებული საკითხების
მიხედვით კანონპროექტებზე დასკვნების მომზადება საქართველოს კანონმდებლობის
ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოების მიზნით; ასოცირების საპარლამენტო
კომიტეტისა და ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის საპარლამენტო ასამბლეის
(ევრონესტი) მუშაობის ხელმძღვანელობა; მთავრობისა და პარლამენტის წინაშე
ანგარიშვალდებული სახელმწიფო ორგანოების საქმიანობის, ასევე საქართველოს კანონების,
პარლამენტის დადგენილებებისა და სხვა გადაწყვეტილებათა აღსრულების კონტროლი.
კომიტეტი ასევე ახორციელებს საინფორმაციო, საგანმანათლებლო და ანალიტიკურ
საქმიანობას, საქართველოს ევროკავშირთან დაახლოების პროცესის პოპულარიზაციის
მიზნით.

საქართველოს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის სტრატეგიული მიზნებია:

სტრატეგიული მიზანი 1. ასოცირების შეთანხმებასთან შესაბამისი საკანონმდებლო ჩარჩოს
ჩამოყალიბება

აღნიშნული მიზნის მისაღწევად შესასრულებელი ამოცანებია:

1.1. კომიტეტის კანონშემოქმედებითი საქმიანობის გაუმჯობესება;

1.2 საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან აპროქსიმაცია.

ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის კანონშემოქმედებითი საქმიანობის მიზანია
საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონდებლობასთან დაახლოება. კომიტეტი
ჩართულია კანონპროექტების განხილვისა და მიღების მიზანშეწონილობის შეფასების
პროცესში და ამას ახორციელებს მასზე შენიშვნებისა და რეკომენდაციების მომზადების
საშუალებით.
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კომიტეტი ნორმატიული აქტების განხილვისას ხელმძღვანელობს: ასოცირების შესახებ
შეთანხმებით (რომელიც მოიცავს ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სივრცის
კომპონენტს), ასოცირების დღის წესრიგის განხორციელების ყოველწლიური ეროვნული
სამოქმედო გეგმით, ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკისა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის
ფარგლებში განსაზღვრული საკითხებით.

ასოცირების შეთანხმების შესრულების პროცესში საქართველოს პარლამენტის ევროპასთან
ინტეგრაციის კომიტეტს მნიშვნელოვანი როლი აკისრია. საკანონმდებლო დაახლოების
პროცესის ეფექტიანად წარმართვისთვის კომიტეტი რეგულარულად ერთვება პარლამენტში
წარმოდგენილი კანონპროექტების განხილვაში, რათა მოამზადოს დასკვნა საკანონმდებლო
ცვლილებების შესაბამისობაზე ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრ ვალდებულებებთან.

მერვე მოწვევის პარლამენტის მუშაობის პერიოდში, საქართველოს პარლამენტის ევროპასთან
ინტეგრაციის კომიტეტმა სხდომებზე განიხილა 62 კანონპროექტი, მე-9 მოწვევის (2016-2017წწ)
პერიოდში - 19 კანონპროექტი, ხოლო (2017-2018წწ) პერიოდში 45 კანონპროექტი (თანმდევ
პროექტებთან ერთად).

იმის გათვალისწინებით, რომ ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების
(ევროკავშირის რეგულაციებთან, დირექტივებთან, გადაწყვეტილებებსა და
რეკომენდაციებთან საქართველოს კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია) თითქმის ნახევრის
შესრულება საქართველოს სწორედ მე-9 მოწვევის პარლამენტის უფლებამოსილების ვადებში
უწევს, მნიშვნელოვანია დაიგეგმოს ჰარმონიზაციის პროცესი, რაც დაეხმარება საქართველოს
პარლამენტს ასოცირების შეთანხმების შესრულების მიმართულებით საკუთარი საქმიანობის
უკეთ წარმართვაში, ამ პროცესში სამოქალაქო საზოგადოების, ექსპერტების და სხვა
დაინტერესებული ჯგუფების ჩართულობის უზრუნველყოფა და მოსახლეობისთვის
ევროკავშირთან დაახლოების პროცესის შესახებ ინფორმაციის მიწოდებაში.

კომიტეტი კანონშემოქმედებითი საქმიანობის პროცესში მჭიდროდ თანამშრომლობს
აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების საქართველოს ეროვნულ
პლატფორმასთან (შემდგომში “ეროვნული პლატფორმა”). აღნიშნული თანამშრომლობის
ინსტიტუციონალიზაციისა და განმტკიცების მიზნით, ეროვნულ პლატფორმასა და
ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტს შორის გაფორმებულია ურთიერთთანამშრომლობის
მემორანდუმი და სამოქმედო გეგმა.

სტრატეგიული მიზანი 2. ევროკავშირთან მიმართებით საგარეო პოლიტიკის განსაზღვრასა და
განხორციელებაში მონაწილეობა

აღნიშნული მიზნის მისაღწევად შესასრულებელი ამოცანაა:
2.1 საპარლამენტო დიპლომატიის განხორციელება.
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ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტი საპარლამენტო
დიპლომატიის გზით ქვეყნის ევროპული ინტეგრაციის პროცესის მხარდაჭერაა.

რაც გულისხმობს:

• საქართველოში მიმდინარე დემოკრატიული რეფორმების შესახებ საერთაშორისო
პარტნიორების ინფორმირებას;

• ორმხრივი ურთიერთობების განვითარებას ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებთან;

• ევროკავშირის ინსტიტუტებთან თანამშრომლობის გაღრმავებას;

• საერთაშორისო და რეგიონულ ღონისძიებებში მონაწილეობას;

• ევროპარლამენტის პოლიტიკურ ჯგუფებთან თანამშრომლობას.

კომიტეტი საქართველოს პარლამენტში ორ მნიშვნელოვან მუდმივმოქმედ დელეგაციას
ხელმძღვანელობს. ასოცირების საპარლამენტო კომიტეტი ევროკავშირ-საქართველოს
ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებული საპარლამენტო ორგანოა, რომელიც
საქართველოს პარლამენტის წევრებისა და ევროპარლამენტარების მონაწილეობით
საპარლამენტო ზედამხედველობას უწევს ასოცირების შეთანხმების განხორციელებას და
უზრუნველყოფს ინფორმაციის რეგულარულ გაცვლას. აგრეთვე კომიტეტი კოორდინირებას
უწევს პარლამენტის მუდმივმოქმედი დელეგაციის მუშაობას ევრონესტის საპარლამენტო
ასამბლეაში, რომელიც აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინიციატივის ფარგლებში მოქმედი
მრავალმხრივი საპარლამენტო პლატფორმაა.

კომიტეტი აქტიურია საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულებით. ამასთან, კომიტეტის
ხელმძღვანელობით მოქმედი საპარლამენტო დელეგაციები ჩართულნი არიან შესაბამისი
თემატური შეხვედრების, კომიტეტების თუ სამუშაო ჯგუფების მუშაობაში.

საპარლამენტო დიპლომატიის განხორციელების მიმართულებით, კომიტეტის საქმიანობის
2019 წლის სამოქმედო გეგმაში, ასახულია ღონისძიებები, რომლის შესრულება ხელს
შეუწყობს ქვეყანაში მიმდინარე ევროინტეგრაციის პროცესისა და საპარლამენტო კავშირების
განვითარებას.

სტრატეგიული მიზანი 3. კომიტეტის მიერ საზედამხედველო ფუნქციის განხორციელება

აღნიშნული მიზნის მისაღწევად შესასრულებელი ამოცანებია:

3.1. ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრ ვალდებულებათა და ევროკავშირთან დაახლოების
პროცესში აღებული სხვა ვალდებულებების შესრულებაზე ზედამხედველობა;

3.2. კომიტეტის საზედამხედველო ფუნქციის ეფექტიანობის გაზრდა.
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კომიტეტის საქმიანობის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს საქართველოს
მთავრობისა და პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებული სახელმწიფო ორგანოების
საქმიანობისა და საქართველოს კანონების, პარლამენტის დადგენილებებისა და სხვა
გადაწყვეტილებების შესრულების კონტროლი.

კომიტეტი ზედამხედველობს ასოცირების შეთანხმების, ასოცირების დღის წესრიგისა და
ასოცირების დღის წესრიგის განხორციელების ეროვნული სამოქმედო გეგმის შესრულებასა და
აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფარგლებში თანამშრომლობის პროცესის მიმდინარეობას.

საზედამხედველო ფუნქციების განხორციელების მიზნით, ევროპასთან ინტეგრაციის
კომიტეტი მჭიდროდ თანამშრომლობს აღმასრულებელი ხელისუფლების სხვადასხვა
უწყებებთან. კომიტეტი, ცალკე ან დარგობრივ კომიტეტებთან ერთად, რეგულარულად
ისმენს საქართველოს მთავრობის წევრების, პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებული სხვა
ორგანოების წარმომადგენლების ანგარიშებს ასოცირების შეთანხმებისა და ასოცირების დღის
წესრიგის განხორციელების ყოველწლიური ეროვნული სამოქმედო გეგმის შესრულების
შესახებ. სხდომებში მონაწილეობას იღებენ როგორც აღმასრულებელი ხელისუფლების, მათ
შორის, უმაღლესი სტატუსის მქონე პირები, ასევე, შესაბამისი უწყებებისა და არასამთავრობო
ორგანიზაციების წარმომადგენლები, სხვადასხვა სფეროს ექსპერტები.

კომიტეტი დარგობრივ კომიტეტებთან ერთად შეისწავლის და სამუშაო შეხვედრებსა და
კომიტეტის სხდომებზე განიხილავს სამოქალაქო საზოგადოების მიერ მომზადებულ
ალტერნატიულ ანგარიშს „ასოცირების დღის წესრიგის შესრულება - სამოქალაქო
საზოგადოების შეფასება“, რაც აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ ასოცირების დღის
წესრიგით გათვალისწინებული საკითხების შესრულების მონიტორინგის დამატებით
საშუალებას წარმოადგენს.

ზედამხედველობის ერთ-ერთი ინსტრუმენტია საქართველოს პარლამენტის საკუთრებაში
არსებული ვებპორტალი - www.aa.ge., რომლის ტექნიკურ და შინაარსობრივ
ზედამხედველობას ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტი უზრუნველყოფს.

ვებპორტალზე ხელმისაწვდომია საქართველოსა და ევროკავშირს შორის გაფორმებული
ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში ნაკისრი ვალდებულებები და დეტალური
ინფორმაცია ხელშეკრულებით განსაზღვრული რეგულაციების, დირექტივების,
გადაწყვეტილებებისა და რეკომენდაციების შესახებ.

პორტალი იძლევა მარტივი და მოქნილი მონიტორინგის საშუალებას და არის საჭირო და
საინტერესო ინფორმაციის წყარო ფართო საზოგადოებისათვის,რომელიც საშუალებას აძლევს
ყველა დაინტერესებულ პირს, მიადევნოს თვალი ასოცირების შეთანხმებით
გათვალისწინებული საერთო პრიორიტეტების ამოქმედების ვადებს და შეაფასოს პროგრესი
თითოეული მიმართულებით.

პორტალი ასოცირების ხელშეკრულების განხორციელების პროცესს გამჭვირვალეს ხდის და,
ამავე დროს, ფართო საზოგადოებისათვის სასარგებლო და საინტერესო ინფორმაციის წყაროა.
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იმის გათვალისწინებით, რომ ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების
უმრავლესობა მე-9 მოწვევის პარლამენტის მუშაობის პერიოდში უნდა შესრულდეს,
მნიშნელოვანია საზედამხედველო საქმიანობის პროცესის უფრო გააქტიურება.

კომიტეტის საქმიანობის 2019 წლის სამოქმედო გეგმაში, ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრ
ვალდებულებათა შესრულებაზე საპარლამენტო კონტროლის მიზნით, დაგეგმილია
საკომიტეტო მოსმენები, რაც უფრო ეფექტურს გახდის პარლამენტის საზედამხედველო
საქმიანობას.

სტრატეგიული მიზანი 4. ევროკავშირში ინტეგრაციის საკითხებზე კომუნიკაციის
გაუმჯობესება

აღნიშნული მიზნის მისაღწევად შესასრულებელი ამოცანებია:

4.1 ევროინტეგრაციის პროცესის და მისი პოზიტიური შედეგების შესახებ საზოგადოების
ცნობიერების ამაღლება;

4.2 ევროინტეგრაციის საკითხებზე კომუნიკაციის პროცესის მართვა და გაუმჯობესება.

საქართველოს პარლამენტში ევროპული მიმართულების გაძლიერებისა და განვითარების,
აგრეთვე, ევრო-ინტეგრაციის პროცესის პოპულარიზაციის მიზნით ევროპასთან ინტეგრაციის
კომიტეტის საქმიანობის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება საინფორმაციო,
საგანმანათლებლო და ანალიტიკური საქმიანობაა.

საზოგადოებასთან ურთიერთობის მიმართულებით კომიტეტი აწარმოებს მრავალმხრივ
საქმიანობას: ხვდება მოქალაქეებს, იხილავს მათ განცხადებებს, ახორციელებს საინფორმაციო
და საგანმანათლებლო პროექტებს, თანამშრომლობს საქართველოში ფუნქციონირებად
საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, საჯარო სკოლებთან, უმაღლეს საგანმანათლებლო
დაწესებულებებსა და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან.

2019 წლის სამოქმედო გეგმის მიხედვით კომიტეტს დაგეგმილი აქვს სხვადასხვა უმაღლესი
სასწავლებლებისა და საჯარო სკოლების სტუდენტებსა და მოსწავლეებთან
შეხვედრები/საჯარო ლექციები, „ევროპა კარდაკარ“ - შეხვედრები ადგილობრივი
თვითმმართველობისა და ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებთან, თემატური
კამპანიების ჩატარება, ევროპის დღეების აღნიშვნა, სტუდენტური და მოსწავლეთა
კონკურსების ორგანიზება ევროინტეგრაციის თემაზე, ფოტო და ნახატების კონკურსის
ჩატარება, ასევე მედიაკონკურსის ჩატარება რეგიონული მედიის წარმომადგენლებისთვის.
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ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის 2019 წლის სამოქმედო გეგმა

N აქტივობა / ღონისძიება ასოცირების შეთანხმებით ან/და
გაეროს მდგრადი განვითარების
მიზნებით გათვალისწინებული

ვალდებულება

კომიტეტიდან
პასუხისმგებელი

პირი

სხვა მონაწილე მხარე განხორციელების
ვადა

ინდიკატორი შენიშვნა

სტრატეგიული მიზანი 1. ასოცირების შეთანხმებასთან შესაბამისი საკანონმდებლო ჩარჩოს ჩამოყალიბება

ამოცანა 1.1. კომიტეტის კანონშემოქმედებითი საქმიანობის გაუმჯობესება

1. 3
.

მთავრობის მიერ
წარმოდგენილი საკანონმდებლო
ინიციატივების წესით
წარსადგენ კანონპროექტთა
ნუსხის ანალიზი და კომიტეტის
სამოქმედო გეგმაში ასახვა

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:

თ.ხულორდავა

აპარატი:
თ.ჩიტაია

საქართველოს
მთავრობის

საპარლამენტო
მდივანი

2019 წლის
საგაზაფხულო-
საშემოდგომო

სესია

ევროპასთან
ინტეგრაციის
კომიტეტის
სამოქმედო

გეგმაში
ცვლილებები

ასახულია

2. ეროვნულ პლატფორმასთან
თანამშრომლობა
კანონპროექტებთან
დაკავშირებით

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:

თ.ხულორდავა

აპარატი:
ნ. ხუციშვილი

თ. ხინთიბიძე

ეროვნული
პლატფორმა

რეგულარულად

შეხვედრების
რაოდენობა;
განხილული

წინადადებების
რაოდენობა
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ამოცანა 1.2. საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან აპროქსიმაცია

გარემოს დაცვა
3. „გარემოსდაცვითი

პასუხისმგებლობის შესახებ“
კანონი პროექტის, „გარემოს
დაცვის შესახებ“ საქართველოს
კანონში ცვლილების შეტანის
თაობაზე“, „საქართველოს
საბიუჯეტო კოდექსში
ცვლილების შეტანის შესახებ“ და
„საქართველოს სისხლის
სამართლის კოდექსში
ცვლილების შეტანის შესახებ“
კანონის პროექტების განხილვა

ასოცირების შესახებ
შეთანხმება; კარი VI, თავი 3,
მუხლი 306, დანართი XXVI,
წყლის ხარისხი და წყლის
რესურსების, მათ შორის
საზღვაო გარემოს მართვა

2004/35/EC დირექტივა
გარემოსდაცვითი
პასუხისმგებლობის შესახებ,
რომელიც შეეხება
გარემოსთვის ზიანის
მიყენების პრევენციასა და
დაზიანებული გარემოს
აღდგენას.

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:

გ. გაჩეჩილაძე

აპარატი:
ნ. ნატროშვილი

ი. წულუკიძე

საქართველოს
მთავრობა

გარემოს დაცვისა და
სოფლის მეურნეობის

სამინისტრო

გარემოს დაცვისა და
ბუნებრივი

რესურსების
კომიტეტი

2019 წლის
საგაზაფხულო-
საშემოდგომო

სესია

საკანონმდებლო
პაკეტი

მიღებულია

4. „ბიომრავალფეროვნების
შესახებ“ კანონის პროექტის
განხილვა

DCFTA: მუხლი 230 (2)

2009/147/EC დირექტივა
„გარეული ფრინველების
კონსერვაციის შესახებ“

92/43/EC დირექტივა -
„ბუნებრივი ჰაბიტატებისა და
ველური ფაუნისა და ფლორის
კონსერვაციის შესახებ“,

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:

გ. გაჩეჩილაძე

აპარატი:
ნ. ნატროშვილი

ი. წულუკიძე

საქართველოს
მთავრობა

გარემოს დაცვისა და
სოფლის მეურნეობის

სამინისტრო

სსიპ დაცული
ტერიტორიების

სააგენტო

გარემოს დაცვისა და
ბუნებრივი

რესურსების
კომიტეტი

აგრარულ საკითხთა
კომიტეტი

2019 წლის
საგაზაფხულო-
საშემოდგომო

სესია

კანონი
მიღებულია



11

5. „საქართველოს ტყის კოდექსის“
განხილვა

DCFTA: მუხლი 233

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:

გ. გაჩეჩილაძე

აპარატი:
ნ. ნატროშვილი

ი. წულუკიძე

საქართველოს
მთავრობა

გარემოს დაცვისა და
სოფლის მეურნეობის

სამინისტრო

გარემოს დაცვისა და
ბუნებრივი

რესურსების კომიტეტი

დარგობრივი
ეკონომიკისა და
ეკონომიკური

პოლიტიკის კომიტეტი

სსიპ ეროვნული
სატყეო სააგენტო

2019 წლის
საგაზაფხულო

სესია

კოდექსი
მიღებულია

6. „ნარჩენების მართვის
კოდექსში
ცვლილების შეტანის
შესახებ“ კანონის პროექტის
განხილვა

2008/98/EC დირექტივა
ნარჩენების შესახებ

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:

გ. გაჩეჩილაძე

აპარატი:
ნ. ნატროშვილი

ი. წულუკიძე

საქართველოს
მთავრობა

გარემოს დაცვისა და
სოფლის მეურნეობის

სამინისტრო

გარემოს დაცვისა და
ბუნებრივი

რესურსების კომიტეტი

დარგობრივი
ეკონომიკისა და
ეკონომიკური

პოლიტიკის კომიტეტი

2019 წლის
საგაზაფხულო

სესია

ცვლილებები
მიღებულია

7. „ლიცენზიებისა და ნებართვების
შესახებ“ საქართველოს კანონში
ცვლილების შეტანის თაობაზე“,
„ბუნებრივი რესურსებით
სარგებლობისათვის
მოსაკრებლების შესახებ”
საქართველოს კანონში
ცვლილების შეტანის თაობაზე“

ასოცირების შესახებ
შეთანხმების 234-238 მუხლები კომიტეტის

წევრ(ებ)ი:

გ. გაჩეჩილაძე

აპარატი:
ნ. ნატროშვილი

საქართველოს
მთავრობა

გარემოს დაცვისა და
სოფლის მეურნეობის

სამინისტრო

2019 წლის
საგაზაფხულო

სესია

ცვლილებები
მიღებულია
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და „რეგულირების საფასურის
შესახებ” საქართველოს კანონში
ცვლილების შეტანის თაობაზე“
კანონპროექტების განხილვა

ი. წულუკიძე გარემოს დაცვისა და
ბუნებრივი

რესურსების კომიტეტი

დარგობრივი
ეკონომიკისა და
ეკონომიკური

პოლიტიკის კომიტეტი
8. წყლის სექტორის

საკანონმდებლო და
ინსტიტუციონალური
რეფორმის განხორციელება

მათ შორის „წყლის რესურსების
მართვის შესახებ“ კანონის
პროექტის განხილვა

2000/60/EC დირექტივა წყლის
პოლიტიკის სფეროში
საზოგადოებრივი
მოქმედებისათვის ჩარჩოს
შემუშავების შესახებ

91/271/ EC დირექტივა
ურბანული ჩამდინარე წყლის
გაწმენდის შესახებ

98/83/EC დირექტივა
ადამიანის მოხმარებისათვის
განკუთვნილი წყლის
ხარისხის შესახებ

91/676/EEC დირექტივა
სასოფლო სამეურნეო
საქმიანობაში გამოყენებული
ნიტრატებით
დაბინძურებისაგან წყლების
დაცვის შესახებ

2007/60/EC დირექტივა
წყალდიდობის რისკების
შეფასებისა და მართვის
შესახებ

2008/56/EC დირექტივა
საზღვაო გარემოს დაცვის
პოლიტიკის სფეროში
საზოგადოებრივი
ქმედებებისათვის ჩარჩოს
შემუშავების შესახებ

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:

გ. გაჩეჩილაძე

აპარატი:
ნ. ნატროშვილი

ი. წულუკიძე

საქართველოს
მთავრობა

გარემოს დაცვისა და
სოფლის მეურნეობის

სამინისტრო

გარემოს დაცვისა და
ბუნებრივი

რესურსების კომიტეტი

2019 წლიდან
ეტაპობრივად

გატარებულია
შესაბამისი
რეფორმა

კანონი
მიღებულია
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9. „ატმოსფერული ჰაერის დაცვის
შესახებ საქართველოს კანონში
ცვლილებების შეტანის შესახებ“
კანონპროექტის განხილვა

ასოცირების შესახებ
შეთანხმება; კარი VI, თავი 3,
მუხლი 306, დანართი XXVI,
წყლის ხარისხი და წყლის
რესურსების, მათ შორის
საზღვაო გარემოს მართვა

2008/50/EC დირექტივა
ატმოსფერული ჰაერის
ხარისხისა და ევროპაში უფრო
სუფთა ჰაერის შესახებ

2004/107/EC დირექტივა
ატმოსფერულ ჰაერში
დარიშხანის, კადმიუმის,
ვერცხლისწყლის, ნიკელის და
პოლიციკლური არომატული
ნახშირწყალბადების
შემცველობის შესახებ

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:

გ. გაჩეჩილაძე

აპარატი:
ნ. ნატროშვილი

ი. წულუკიძე

საქართველოს
მთავრობა

გარემოს დაცვისა და
სოფლის მეურნეობის

სამინისტრო

გარემოს დაცვისა და
ბუნებრივი

რესურსების კომიტეტი

2019 წლის
საგაზაფხულო

სესია

კანონში
ცვლილებები
მიღებულია

10. „სახიფათო ქიმიური
ნივთიერებებით ან ქიმიური
ნარევებით გამოწვეული
მასშტაბური ავარიების
პრევენციის შესახებ“
კანონპროექტის განხილვა

ასოცირების შესახებ
შეთანხმება; კარი VI, თავი 3,
მუხლი 306, დანართი XXVI,
წყლის ხარისხი და წყლის
რესურსების, მათ შორის
საზღვაო გარემოს მართვა

96/82/EC დირექტივა
სახიფათო ნივთიერებების
გამოყენებასთან
დაკავშირებული დიდი
ავარიების საფრთხეების
შესახებ

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:

გ. გაჩეჩილაძე

აპარატი:
ნ. ნატროშვილი

ი. წულუკიძე

საქართველოს
მთავრობა

გარემოს დაცვისა და
სოფლის მეურნეობის

სამინისტრო

გარემოს დაცვისა და
ბუნებრივი

რესურსების კომიტეტი

2019 წლის
საგაზაფხულო

სესია

კანონი
მიღებულია
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11. „თევზჭერის შესახებ“
კანონპროექტის განხილვა

DCFTA: მუხლი 234

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:

გ. გაჩეჩილაძე

აპარატი:
ნ. ნატროშვილი

ი. წულუკიძე

საქართველოს
მთავრობა

გარემოს დაცვისა და
სოფლის მეურნეობის

სამინისტრო

გარემოს დაცვისა და
ბუნებრივი

რესურსების კომიტეტი

2019 წლის
საგაზაფხულო -
საშემოდგომო

სესია

კანონი
შემუშავებული
და მიღებულია

კლიმატთან დაკავშირებული ქმედებები
12. „ფტორირებული სათბური

აირების შესახებ” საქართველოს
კანონის პროექტის განხილვა

842/2006 რეგულაცია
ზოგიერთი ფტორირებული
სათბურის გაზების შესახებ

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:

გ. გაჩეჩილაძე

აპარატი:
ნ. ნატროშვილი

საქართველოს
მთავრობა

გარემოს დაცვისა და
სოფლის მეურნეობის

სამინისტრო

გარემოს დაცვისა და
ბუნებრივი

რესურსების კომიტეტი

2019 წლის
საშემოდგომო

სესია

კანონი
შემუშავებული
და მიღებულია
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13. „ატმოსფერული ჰაერის დაცვის
შესახებ საქართველოს კანონში
ცვლილებების შეტანის შესახებ“
კანონის პროექტის განხილვა

1005/2009 რეგულაცია ოზონის
შრის დამშლელი
ნივთიერებების შესახებ.

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:

გ. გაჩეჩილაძე

აპარატი:
ნ. ნატროშვილი

საქართველოს
მთავრობა

გარემოს დაცვისა და
სოფლის მეურნეობის

სამინისტრო

გარემოს დაცვისა და
ბუნებრივი

რესურსების კომიტეტი

2019 წლის
საშემოდგომო

სესია

კანონი
შემუშავებული
და მიღებულია

სურსათის უვნებლობა2

14. ევროკავშირის
კანონმდებლობასთან
დაახლოების მიზნით სურსათის
უვნებლობის სფეროში
საკანონმდებლო ცვლილებების
განხილვა

ასოცირების შესახებ
შეთანხმება, DCFTA, დანართი
IV, ნაწ. 3.

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:

გ. გაჩეჩილაძე

აპარატი:
თ.ჭუმბურიძე

საქართველოს
მთავრობა

გარემოს დაცვისა და
სოფლის მეურნეობის

სამინისტრო

ფინანსთა სამინისტრო

სსიპ- სურსათის
ეროვნული სააგენტო

სსიპ- საქართველოს
სოფლის მეურნეობის

ლაბორატორია

სსიპ - შემოსავლების
სამსახური

აგრარულ საკითხთა
კომიტეტი

დარგობრივი
ეკონომიკისა და

ეკონომიკური
პოლიტიკის კომიტეტი

2019 წლის
საგაზაფხულო-
საშემოდგომო

სესია

ცვლილებები
მიღებულია

2 2019 წელს სურსათის უვნებლობის სფეროში ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოება ძირითადად დაგეგმილია კანონქვემდებარე აქტების
მიღებით.
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ვეტერინარია3

15. ევროკავშირის
კანონმდებლობასთან
დაახლოების მიზნით
ვეტერინარიის სფეროში
საკანონმდებლო ცვლილებების
განხილვა

ასოცირების შესახებ
შეთანხმება, DCFTA, დანართი
IV, ნაწ. 1.

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:

ზ. ხუციშვილი

აპარატი:
ნ. ნატროშვილი

ი. წულუკიძე

საქართველოს
მთავრობა

გარემოს დაცვისა და
სოფლის მეურნეობის

სამინისტრო

ფინანსთა სამინისტრო

სსიპ- სურსათის
ეროვნული სააგენტო

სსიპ- საქართველოს
სოფლის მეურნეობის

ლაბორატორია

სსიპ - შემოსავლების
სამსახური

აგრარულ საკითხთა
კომიტეტი

2019 წლის
საგაზაფხულო-
საშემოდგომო

სესია

ცვლილებები
მიღებულია

მცენარეთა დაცვა4

16. ევროკავშირის
კანონმდებლობასთან
დაახლოების მიზნით მცენარეთა
დაცვის სფეროში
საკანონმდებლო ცვლილებების
განხილვა

DCFTA, დანართი IV, ნაწ. 2.
სანიტარული და
ფიტოსანიტარული ზომები
(SPS);

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:

ზ. ხუციშვილი

აპარატი:
ნ. ნატროშვილი

ი. წულუკიძე

საქართველოს
მთავრობა

გარემოს დაცვისა და
სოფლის მეურნეობის

სამინისტრო

ფინანსთა სამინისტრო

სსიპ- სურსათის
ეროვნული სააგენტო

2019 წლის
საგაზაფხულო-
საშემოდგომო

სესია

ცვლილებები
მიღებულია

3 2019 წელს ვეტერინარიის სფეროში ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოება ძირითადად დაგეგმილია კანონქვემდებარე აქტების მიღებით.
4 2019 წელს მცენარეთა დაცვის სფეროში ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოება ძირითადად დაგეგმილია კანონქვემდებარე აქტების
მიღებით.
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სსიპ- საქართველოს
სოფლის მეურნეობის

ლაბორატორია

სსიპ - შემოსავლების
სამსახური

აგრარულ საკითხთა
კომიტეტი

ენერგეტიკა

17. „ენერგეტიკისა და
წყალმომარაგების შესახებ“
საქართველოს კანონის
პროექტის განხილვა

ასოცირების შესახებ
შეთანხმება; მუხლი 300,
დანართი XXV,
ელექტროენერგია;

ენერგეტიკული
თანამეგობრობის
ხელშეკრულების მე-2 მუხლი

2009/72/EC დირექტივა
ელექტროენერგიის შიდა
ბაზრისათვის საერთო წესების
შესახებ

N 714/2009 (EC) რეგულაცია
ელექტროენერგიის ტრანს-
სასაზღვრო გაცვლის
სისტემებზე დაშვების
პირობების შესახებ,
რომლითაც გაუქმდა
რეგულაცია (EC) N 1228/2003

(EC) N 715/2009 რეგულაცია
ბუნებრივი აირის გადამცემ
ქსელებზე დაშვების
პირობების შესახებ,
რომლითაც გაუქმდა
რეგულაცია (EC) N 1775/2005

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:

თ.ხულორდავა
გ. გაჩეჩილაძე

აპარატი:
თ.ჩიტაია

საქართველოს
მთავრობა

ეკონომიკისა და
მდგრადი

განვითარების
სამინისტრო

აშშ-ს საერთაშორისო
განვითარების

სააგენტო

ევროკავშირი
ენერგეტიკისთვის

დარგობრივი
ეკონომიკისა და
ეკონომიკური

პოლიტიკის კომიტეტი

2019 წლის
საგაზაფხულო

სესია

კანონი
მიღებულია
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2009/73/EC დირექტივა
ბუნებრივი აირის შიდა
ბაზრისათვის საერთო წესების
შესახებ

2005/89/EC დირექტივა
ელექტროენერგიის
მიწოდებისა და
ინფრასტრუქტურაში
ინვესტირების უსაფრთხოების
უზრუნველყოფის ზომების
შესახებ

18. „ენერგოეფექტურობის შესახებ“
კანონის პროექტის განხილვა

2012/27/EU დირექტივა
ენერგოეფექტურობის შესახებ

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:

თ.ხულორდავა

აპარატი:
თ.ჩიტაია

საქართველოს
მთავრობა

ეკონომიკისა და
მდგრადი

განვითარების
სამინისტრო

დარგობრივი
ეკონომიკისა და

ეკონომიკური
პოლიტიკის კომიტეტი

2019 წლის
საგაზაფხულო

სესია

კანონი
მიღებულია

19. „ენერგო ეტიკეტირების
შესახებ“ კანონის პროექტის
განხილვა

2010/30/EU დირექტივა
ენერგომოხმარების
პროდუქტების მიერ
მოხმარებული ენერგიისა და
სხვა წყაროების ეტიკეტირების
და პროდუქციის თაობაზე
სტანდარტული ინფორმაციის
მითითების შესახებ

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:

თ.ხულორდავა

აპარატი:
თ.ჩიტაია

საქართველოს
მთავრობა

ეკონომიკისა და
მდგრადი

განვითარების
სამინისტრო

დარგობრივი
ეკონომიკისა და

ეკონომიკური
პოლიტიკის კომიტეტი

ადამიანის უფლებათა
დაცვისა და

2019 წლის
საგაზაფხულო

სესია

კანონი
მიღებულია
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სამოქალაქო
ინტეგრაციის

კომიტეტი

20. განახლებადი წყაროებიდან
ენერგიის წარმოებისა და
გამოყენების წახალისებაზე
საკანონმდებლო ცვლილებების
განხილვა

2009/28/EC დირექტივა
განახლებადი ენერგიის
წყაროებიდან ენერგიის
გამოყენების ხელშეწყობის
შესახებ

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:

თ.ხულორდავა
გ. გაჩეჩილაძე

აპარატი:
თ.ჩიტაია

საქართველოს
მთავრობა

ეკონომიკისა და
მდგრადი

განვითარების
სამინისტრო

დარგობრივი
ეკონომიკისა და

ეკონომიკური
პოლიტიკის კომიტეტი

2019 წლის
საგაზაფხულო

სესია

კანონი
მიღებულია

21. „სამრეწველო ემისიების შესახებ“
კანონის პროექტის განხილვა

2010/75/EU დირექტივა
სამრეწველო ემისიების
შესახებ

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:

თ.ხულორდავა
გ. გაჩეჩილაძე

აპარატი:

თ.ჩიტაია

საქართველოს
მთავრობა

გარემოს დაცვისა და
სოფლის მეურნეობის

სამინისტრო

გარემოს დაცვისა და
ბუნებრივი

რესურსების
კომიტეტი

2019 წლის
საგაზაფხულო

სესია

კანონი
მიღებულია
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22. „ნავთობისა და გაზის
შესახებ“ საქართველოს კანონში
ცვლილებების შეტანის შესახებ
კანონის პროექტის განხილვა

94/22/EC დირექტივა
ნახშირწყალბადის
რესურსების ძიების,
მოპოვებისა და წარმოების
ნებართვების მიღებისა და
გამოყენების პირობების
შესახებ

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:

თ.ხულორდავა
გ. გაჩეჩილაძე

აპარატი:

თ.ჩიტაია

საქართველოს
მთავრობა

ეკონომიკისა და
მდგრადი

განვითარების
სამინისტრო

დარგობრივი
ეკონომიკისა და

ეკონომიკური
პოლიტიკის კომიტეტი

2019 წლის
საგაზაფხულო

სესია

ცვლილებები
მიღებულია

ტრანსპორტი
23. „საგზაო მოძრაობის შესახებ“

საქართველოს კანონში
ცვლილებების შეტანის შესახებ
და „საჯარო სამართლის
იურიდიული პირის –
საქართველოს შინაგან საქმეთა
სამინისტროს მომსახურების
სააგენტოს მიერ გაწეული
მომსახურებისათვის
დაწესებული საფასურისა და
ვადების შესახებ, საქართელოს
კანონში ცვლილებების შეტანის
შესახებ კანონპროექტების
განხილვა

2006/126/EC დირექტივა
მართვის მოწმობების თაობაზე

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:

თ. ხულორდავა

აპარატი:
თ. ჩიტაია

საქართველოს
მთავრობა

საქართველოს შინაგან
საქმეთა სამინისტრო

სსიპ - საქართველოს
შინაგან საქმეთა

სამინისტროს
მომსახურების

სააგენტო

დარგობრივი
ეკონომიკისა და
ეკონომიკური

პოლიტიკის კომიტეტი

2019 წლის
საგაზაფხულო

სესია

ცვლილებები
მიღებულია
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24. „საავტომობილო ტრანსპორტის
შესახებ“ საქართველოს კანონში,
„ლიცენზიებისა და ნებართვების
შესახებ“ საქართველოს კანონში,
„სალიცენზიო და სანებართვო
მოსაკრებლების შესახებ“
საქართველოს კანონში შესატანი
ცვლილებების განხილვა

1071/2009 რეგულაცია,
რომელიც ადგენს
ავტოსატრანსპორტო
ოპერატორის დასაქმების
მიზნით შესასრულებელი
პირობების შესახებ საერთო
წესებს კომიტეტის

წევრ(ებ)ი:
თ. ხულორდავა

აპარატი:
თ. ჩიტაია

საქართველოს
მთავრობა

ეკონომიკისა და
მდგრადი

განვითარების
სამინისტრო

სსიპ სახმელეთო
ტრანსპორტის

სააგენტო

დარგობრივი
ეკონომიკისა და

ეკონომიკური
პოლიტიკის კომიტეტი

2019 წლის
საგაზაფხულო

სესია

ცვლილებები
მიღებულია

25. „საქართველოს სარკინიგზო
კოდექსში ცვლილებების
შეტანის შესახებ“
საკანონმდებლო პაკეტის
განხილვა

1370/2007 რეგულაცია
საზოგადოებრივი სამგზავრო
სარკინიგზო და
საავტომობილო ტრანსპორტის
მომსახურებების შესახებ

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:

თ. ხულორდავა

აპარატი:
თ. ჩიტაია

საქართველოს
მთავრობა

საქართველოს
ეკონომიკისა და

მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო

საქართველოს
რკინიგზა

დარგობრივი
ეკონომიკისა და

ეკონომიკური
პოლიტიკის კომიტეტი

საფინანსო-საბიუჯეტო
კომიტეტი

2019 წლის
საგაზაფხულო

სესია

ცვლილებები
მიღებულია
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26. მოძრავ საგზაო ტრანსპორტთან
დაკავშირებული საქმიანობის
განმახორციელებელ პირთა
სამუშაო დროის ორგანიზების
თაობაზე საკანონმდებლო
ცვლილების განხილვა

2002/15/EC, დირექტივა მოძრავ
საგზაო ტრანსპორტთან
დაკავშირებული საქმიანობის
განმახორციელებელ პირთა
სამუშაო დროის ორგანიზების
შესახებ

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:

თ. ხულორდავა

აპარატი:
თ. ჩიტაია

საქართველოს
მთავრობა

საქართველოს
ეკონომიკისა და

მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო

სსიპ სახმელეთო
ტრანსპორტის

სააგენტო

სს საქართველოს
რკინიგზა

დარგობრივი
ეკონომიკისა და

ეკონომიკური
პოლიტიკის კომიტეტი

2019 წლის
საგაზაფხულო

სესია

ცვლილებები
მიღებულია

27. ევროკავშირის კანონმდებლობის
შესაბამისად, საქართველოში
საგზაო, სარკინიგზო
ტრანსპორტის სფეროში
უსაფრთხოების პირობებთან
დაკავშირებით საკანონმდებლო
ცვლილების განხილვა

2006/22/EC დირექტივა საგზაო
ტრანსპორტის
ფუნქციონირებასთან
დაკავშირებული სოციალური
კანონმდებლობის შესახებ

913/2010 რეგულაცია
(ევროკავშირი)
კონკურენტული
ტვირთისთვის ევროპული
სარკინიგზო ქსელის თაობაზე

2007/59/EC დირექტივა იმ
მატარებლის მემანქანეთა
სერთიფიცირების შესახებ,
რომლებიც მართავენ
ლოკომოტივებსა და

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:

თ. ხულორდავა

აპარატი:
თ. ჩიტაია

საქართველოს
მთავრობა

საქართველოს
ეკონომიკისა და

მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო

სსიპ სახმელეთო
ტრანსპორტის

სააგენტო

სს საქართველოს
რკინიგზა

დარგობრივი
ეკონომიკისა და

2019 წლის
საგაზაფხულო-
საშემოდგომო

სესია

ცვლილებები
მიღებულია
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მატარებლებს გაერთიანების
სარკინიგზო სისტემაში

2008/68/EC დირექტივა
სახიფათო ტვირთის შიდა
ტრანსპორტირების შესახებ

ეკონომიკური
პოლიტიკის კომიტეტი

ადამიანის უფლებათა
დაცვისა და
სამოქალაქო

ინტეგრაციის
კომიტეტი

საერთაშორისო საზღვაო ტრანსპორტი
28. “საქართველოს საზღვაო

კოდექსში ცვლილებების
შეტანის შესახებ“
კანონპროექტის განხილვა

392/2009 რეგულაცია,
რომელიც ეხება უბედური
შემთხვევების დროს ზღვით
მგზავრების გადამყვანთა
პასუხისმგებლობას

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:

თ. ხულორდავა

აპარატი:
თ. ჩიტაია

საქართველოს
მთავრობა

ეკონომიკისა და
მდგრადი

განვითარების
სამინისტრო

სსიპ „საზღვაო
ტრანსპორტის

სააგენტო“

დარგობრივი
ეკონომიკისა და

ეკონომიკური
პოლიტიკის კომიტეტი

ადამიანის უფლებათა
დაცვისა და
სამოქალაქო

ინტეგრაციის
კომიტეტი

2019 წლის
საგაზაფხულო

სესია

ცვლილებები
მიღებულია
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29. „საქართველოს
ადმინისტრაციულ
სამართალდარღვევათა
კოდექსში ცვლილებების
შეტანის შესახებ“
კანონპროექტის განხილვა

336/2006 რეგულაცია,
ევროკავშირის გაერთიანების
ფარგლებში საერთაშორისო
უსაფრთხოების მართვის
კოდექსის იმპლემენტაციის
შესახებ კომიტეტის

წევრ(ებ)ი:
თ. ხულორდავა

აპარატი:
თ. ჩიტაია

საქართველოს
მთავრობა

ეკონომიკისა და
მდგრადი

განვითარების
სამინისტრო

სსიპ „საზღვაო
ტრანსპორტის

სააგენტო“

დარგობრივი
ეკონომიკისა და

ეკონომიკური
პოლიტიკის კომიტეტი

2019 წლის
საგაზაფხულო-
საშემოდგომო

სესია

ცვლილებები
მიღებულია

30. სამგზავრო გემების
უსაფრთხოების წესების
დანერგვასთან დაკავშირებით
საკანონმდებლო ცვლილებების
განხილვა

2009/45/EC დირექტივა
სამგზავრო გემების
უსაფრთხოების წესებისა და
სტანდარტების შესახებ

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:

თ. ხულორდავა

აპარატი:
თ. ჩიტაია

საქართველოს
მთავრობა

ეკონომიკისა და
მდგრადი

განვითარების
სამინისტრო

სსიპ „საზღვაო
ტრანსპორტის

სააგენტო“

დარგობრივი
ეკონომიკისა და

ეკონომიკური
პოლიტიკის კომიტეტი

2019 წლის
საგაზაფხულო-
საშემოდგომო

სესია

ცვლილებები
მიღებულია
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31. მეზღვაურთა სამუშაო დროის
ორგანიზების თაობაზე
კანონმდებლობაში
ცვლილებების ასახვა

1999/63/EC დირექტივა,
რომელიც ეხება “მეზღვაურთა
სამუშაო დროის ორგანიზების
შესახებ” შეთანხმებას

1999/95/EC დირექტივა
გაერთიანების ნავსადგურებში
შემოსული გემების ბორტზე
მეზღვაურთა სამუშაო
საათებთან მიმართებით
დებულებების ამოქმედების
თაობაზე

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:

თ. ხულორდავა

აპარატი:
თ. ჩიტაია

საქართველოს
მთავრობა

ეკონომიკისა და
მდგრადი

განვითარების
სამინისტრო

სსიპ „საზღვაო
ტრანსპორტის

სააგენტო“

დარგობრივი
ეკონომიკისა და

ეკონომიკური
პოლიტიკის კომიტეტი

2019 წლის
საგაზაფხულო-
საშემოდგომო

სესია

ცვლილებები
მიღებულია

32. საზღვაო ტრანსპორტის
სფეროში ევროკავშირის
კანონმდებლობასთან
დაახლოების მიზნით
საკანონმდებლო ცვლილებების
განხილვა

1999/35/EC რეგულარული
სატრანსპორტო საშუალებების
გადამზიდავი ბორნის
უსაფრთხო
ფუნქციონირებისთვის
სავალდებულო შემოწმების
სისტემისა და
მაღალსიჩქარიანი სამგზავრო
გემის მომსახურებების შესახებ

2001/96/EC დირექტივა,
რომლითაც ჩამოყალიბდა
სატვირთო გემებზე ტვირთის
უსაფრთხო ჩატვირთვისა და
გადმოტვირთვის
ჰარმონიზებული მოთხოვნები
და პროცედურები

2000/59/EC დირექტივა
ნავსადგურში გემების მიერ
გენერირებული და
ტვირთების ნარჩენების

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:

თ. ხულორდავა

აპარატი:
თ. ჩიტაია

საქართველოს
მთავრობა

ეკონომიკისა და
მდგრადი

განვითარების
სამინისტრო

სსიპ „საზღვაო
ტრანსპორტის

სააგენტო“

დარგობრივი
ეკონომიკისა და

ეკონომიკური
პოლიტიკის კომიტეტი

2019 წლის
საგაზაფხულო-
საშემოდგომო

სესია

ცვლილებები
მიღებულია
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მიმღები მოწყობილობების
შესახებ

2010/65/EU დირექტივა
გაერთიანების წევრი
სახელმწიფოების
ნავსადგურებში შემოსული
ან/და ნავსადგურებიდან
გასული გემების
ფორმალობებთან
დაკავშირებული ანგარიშების
შესახებ

საჰაერო სივრცე
33. საჰაერო სივრცის სფეროში

ევროკავშირის
კანონმდებლობასთან
დაახლოების მიზნით
საკანონმდებლო ცვლილებების
განხილვა

ასოცირების შესახებ
შეთანხმება. დანართი XXIV

საჰაერო ტრანსპორტი
ერთიანი საჰაერო სივრცის
შესახებ” შეთანხმება. დანართი
III;

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:

შ.ხაბარელი

აპარატი:
თ. ჩიტაია

საქართველოს
მთავრობა

საქართველოს
ეკონომიკისა და

მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო

სსიპ - სამოქალაქო
ავიაციის სააგენტო

დარგობრივი
ეკონომიკისა და

ეკონომიკური
პოლიტიკის კომიტეტი

2019 წლის
საგაზაფხულო-
საშემოდგომო

სესია

ცვლილებები
მიღებულია

34. „საქართველოს საჰაერო
კოდექსში ცვლილების შეტანის
შესახებ“ კანონის პროექტის
განხილვა

1321/2014 საავიაციო ტექნიკის
ფრენის ვარგისობის
შენარჩუნების მოთხოვნების
შესახებ.

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:

შ.ხაბარელი

აპარატი:
თ. ჩიტაია

საქართველოს
მთავრობა

საქართველოს
ეკონომიკისა და

მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო

2019 წლის
საგაზაფხულო

სესია

ცვლილებები
მიღებულია
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სსიპ - სამოქალაქო
ავიაციის სააგენტო

დარგობრივი
ეკონომიკისა და

ეკონომიკური
პოლიტიკის კომიტეტი

მომხმარებელთა პოლიტიკა
35. კომიტეტის მიერ ინიცირებული

„მომხმარებლის უფლებების
დაცვის შესახებ“ საქართველოს
კანონის შემუშავება და
განხილვა

98/6/EC დირექტივა
მომხმარებელთა დაცვის
შესახებ მომხმარებელთათვის
შეთავაზებული პროდუქტების
ფასების მითითებისას

2009/22/EC დირექტივა
მომხმარებელთა ინტერესების
დაცვის უზრუნველყოფასთან
დაკავშირებული
მითითებების შესახებ

2005/29/EC დირექტივა, შიდა
ბაზარზე კომპანიასა და
მომხმარებელს შორის
არასამართლიანი სავაჭრო
პრაქტიკის შესახებ
(“დირექტივა არასამართლიანი
სავაჭრო პრაქტიკის შესახებ”)

2006/2004 რეგულაცია
მომხმარებლის დაცვის შესახებ
კანონების აღსრულებაზე
პასუხისმგებელ ეროვნულ
ორგანოებს შორის
თანამშრომლობის შესახებ
(რეგულაცია მომხმარებლის
დაცვის სფეროში
თანამშრომლობის შესახებ)
2006/114/EC შეცდომაში
შემყვანი და შედარებითი
რეკლამის შესახებ

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:

თ. ხულორდავა
ბ.ნაცვლიშვილი

აპარატი:

თ. ჭუმბურიძე

საქართველოს
მთავრობა

საქართველოს
ეკონომიკისა და

მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო

სსიპ კონკურენციის
სააგენტო

დარგობრივი
ეკონომიკისა და

ეკონომიკური
პოლიტიკის კომიტეტი

ადამიანის უფლებათა
დაცვისა და
სამოქალაქო

ინტეგრაციის
კომიტეტი

2019 წლის
საგაზაფხულო-
საშემოდგომო

სესია

კანონი
მიღებულია
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1999/44/EC დირექტივა
სამომხმარებლო საქონლის
გაყიდვისა და მასთან
დაკავშირებული გარანტიების
ზოგიერთი ასპექტის შესახებ

93/13/EEC დირექტივა
მომხმარებელთა
კონტრაქტებში
არასამართლიანი პირობების
შესახებ

2011/83/EU დირექტივა
მომხმარებელთა უფლებების
შესახებ

36. „საქართველოს სამოქალაქო
კოდექსში ცვლილებების
შეტანის შესახებ“
კანონპროექტის განხილვა

2015/2302 დირექტივა
მოგზაურობის, არდადეგებისა
და ტურების პაკეტების
შესახებ

2008/122/EC დირექტივა
მომხმარებელთა დაცვის
შესახებ დროის წილობრივი
განაწილების გრძელვადიანი
არდადეგების, გადაყიდვისა
და გაცვლის კონტრაქტების
ზოგიერთ ასპექტთან
დაკავშირებით

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:

თ. ხულორდავა
ბ.ნაცვლიშვილი

აპარატი:

თ. ჭუმბურიძე

საქართველოს
მთავრობა

საქართველოს
ეკონომიკისა და

მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო

სსიპ კონკურენციის
სააგენტო

დარგობრივი
ეკონომიკისა და

ეკონომიკური
პოლიტიკის კომიტეტი

ადამიანის უფლებათა
დაცვისა და
სამოქალაქო

ინტეგრაციის
კომიტეტი

2019 წლის
საგაზაფხულო-
საშემოდგომო

სესია

კანონი
მიღებულია
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37. მომხმარებელთა საკრედიტო
შეთანხმებებისა და ფინანსური
მომსახურების დისტანციური
მარკეტინგის
სფეროში საკანონმდებლო
ცვლილებების განხილვა

2002/65/EC დირექტივა
მომხმარებლის ფინანსური
მომსახურების დისტანციური
მარკეტინგის შესახებ

2008/48/EC დირექტივა
მომხმარებელთა საკრედიტო
შეთანხმებების შესახებ კომიტეტის

წევრ(ებ)ი:
თ. ხულორდავა
ბ.ნაცვლიშვილი

აპარატი:

თ. ჭუმბურიძე

საქართველოს
მთავრობა

საქართველოს
ეკონომიკისა და

მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო

სსიპ კონკურენციის
სააგენტო

დარგობრივი
ეკონომიკისა და

ეკონომიკური
პოლიტიკის კომიტეტი

ადამიანის უფლებათა
დაცვისა და
სამოქალაქო

ინტეგრაციის
კომიტეტი

2019 წლის
საგაზაფხულო-
საშემოდგომო

სესია

კანონი
მიღებულია

დასაქმება, სოციალური პოლიტიკა და თანაბარი შესაძლებლობები
38. „საქართველოს შრომის

კოდექსში ვლილებების შეტანის
შესახებ“ საკანონმდებლო
პაკეტის განხილვა

2006/54/EC დირექტივა,
რომელიც უზრუნველყოფს
დასაქმებისა და საქმიანობის
საკითხებთან მიმართებით
მამაკაცისა და ქალის თანაბარი
შესაძლებლობებისა და
თანაბარი მოპყრობის
პრინციპის განხორციელებას;

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:

ბ.ნაცვლიშვილი

აპარატი:

თ. ჭუმბურიძე
ნ.ნატროშვილი

საქართველოს
მთავრობა

იურიდიულ საკითხთა
კომიტეტი

ჯანმრთელობის
დაცვისა და

სოციალურ საკითხთა
კომიტეტი

ადამიანის უფლებათა
დაცვისა და
სამოქალაქო

2019 წლის
საგაზაფხულო

სესია

ცვლილებები
მიღებულია
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ინტეგრაციის
კომიტეტი

39. „საქართველოს შრომის
კოდექსში ვლილებების შეტანის
შესახებ“ კანონპროექტის
განხილვა

2000/43/EC დირექტივა,
რომელიც უზრუნველყოფს
რასობრივი თუ ეთნიკური
წარმომავლობის მიუხედავად
პირთა თანაბარი მოპყრობის
პრინციპის განხორციელებას

2000/78/EC დირექტივა,
რომელიც დასაქმებისა და
შრომითი საქმიანობის
საკითხებთან მიმართებით
აყალიბებს თანაბარი
მოპყრობის ზოგად
სტრუქტურას

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:

ბ.ნაცვლიშვილი

აპარატი:

თ. ჭუმბურიძე
ნ.ნატროშვილი

საქართველოს
მთავრობა

საქართველოს
ოკპუირებული

ტერიტორიებიდან
დევნილთა, შრომის,
ჯანმრთელობის და
სოციალური დაცვის

სამინისტრო;

იუსტიციის
სამინისტრო

იურიდიულ საკითხთა
კომიტეტი

დარგობრივი
ეკონომიკისა და

ეკონომიკური
პოლიტიკის კომიტეტი

ჯანმრთელობის
დაცვისა და

სოციალურ საკითხთა
კომიტეტი

ადამიანის უფლებათა
დაცვისა და
სამოქალაქო

ინტეგრაციის
კომიტეტი

2019 წლის
საშემოდგომო

სესია

ცვლილებები
მიღებულია
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40. საქართველოს შრომის კოდექსში
ცვლილებების შეტანის შესახებ“,
„საჯარო სამსახურის შესახებ“
საქართველოს კანონში
ცვლილების შეტანის თაობაზე“,
„გენდერული თანასწორობის
შესახებ“ საქართველოს კანონში
ცვლილების შეტანის თაობაზე“,
„შრომითი მიგრაციის შესახებ“,
საქართველოს კანონში
ცვლილების შეტანის თაობაზე“,
„საქართველოს
ადმინისტრაციულ
სამართალდარღვევათა
კოდექსში“, ცვლილების შეტანის
შესახებ“და „სამეწარმეო
საქმიანობის კონტროლის
შესახებ“ საქართველოს კანონში
ცვლილების შეტანის თაობაზე“
საკანონმდებლო პაკეტის
განხილვა

91/533/EEC დირექტივა
შრომითი ხელშეკრულებით
გათვალისწინებული
პირობების ან დასაქმებასთან
დაკავშირებული
ურთიერთობების შესახებ
დამსაქმებლის მიერ
დასაქმებულთა
ინფორმირების
ვალდებულების შესახებ

1999/70/EC დირექტივა
ევროპის პროფკავშირების
კონფედერაციის (ETUC),
ევროპის მრეწველთა და
დამსაქმებელთა
კონფედერაციის კავშირისა
(UNICE) და დამსაქმებელთა
და საწარმოთა ევროპული
ცენტრის (CEEP) მიერ
გაფორმებული „ვადიანი
სამუშაოს შესახებ” ჩარჩო
შეთანხმების თაობაზე;

97/81/EC დირექტივა ევროპის
მრეწველთა და
დამსაქმებელთა
კონფედერაციის კავშირის
(UNICE), დამსაქმებელთა და
საწარმოთა ევროპული
ცენტრისა (CEEP) და ევროპის
პროფკავშირების
კონფედერაციის (ETUC) მიერ
გაფორმებული „ნახევარ
განაკვეთზე სამუშაოს შესახებ”
ჩარჩო შეთანხმების თაობაზე -
დანართი: „ნახევარ
განაკვეთზე სამუშაოს შესახებ”
ჩარჩო შეთანხმება;

2002/14/EC დირექტივა,
რომელიც აყალიბებს ზოგად

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:

ბ.ნაცვლიშვილი

აპარატი:

თ. ჭუმბურიძე
ნ.ნატროშვილი

საქართველოს
მთავრობა

საქართველოს
ოკპუირებული

ტერიტორიებიდან
დევნილთა, შრომის,
ჯანმრთელობის და
სოციალური დაცვის

სამინისტრო;

იუსტიციის
სამინისტრო

იურიდიულ საკითხთა
კომიტეტი

დარგობრივი
ეკონომიკისა და

ეკონომიკური
პოლიტიკის კომიტეტი

ჯანმრთელობის
დაცვისა და

სოციალურ საკითხთა
კომიტეტი

ადამიანის უფლებათა
დაცვისა და
სამოქალაქო

ინტეგრაციის
კომიტეტი

2019 წლის
საშემოდგომო

სესია

ცვლილებები
მიღებულია
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სტრუქტურას ევროპის
თანამეგობრობაში
დასაქმებულთა
ინფორმირებისა და მათთვის
კონსულტაციების გაწევის
მიზნით – ევროპარლამენტის,
საბჭოსა და ევროკომისიის
ერთობლივი დეკლარაცია
დასაქმებულთა
წარმომადგენლობის შესახებ

92/85/EEC დირექტივა,
რომელიც ეხება ორსულ,
ახალნამშობიარევ და მეძუძურ
მუშაკთათვის შრომის
უსაფრთხო პირობებისა და
ჯანმრთელობის
გაუმჯობესების ხელშეწყობის
მიზნით ზომების შემოღებას
(მე–10 ინდივიდუალური
დირექტივა 89/391/EEC
დირექტივის მე-16(1) მუხლის
კონტექსტში);

79/7/EEC დირექტივა,
რომელიც უზრუნველყოფს
სოციალური უსაფრთხოების
საკითხებზე მამაკაცისა და
ქალის თანაბარი მოპყრობის
პრინციპების
განხორციელებას.
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41. „საქართველოს შრომის
კოდექსში ცვლილებების
შეტანის შესახებ“
კანონპორექტის განხილვა

98/59/EC დირექტივა
სამსახურიდან კოლექტიური
გათავისუფლების შესახებ
წევრ სახელმწიფოთა
კანონების დაახლოების
თაობაზე

2001/23/EC დირექტივა
საწარმოებისა და ბიზნესების
სრული ან ნაწილობრივი
გასხვისების შემთხვევაში
დასაქმებულთა უფლებების
დაცვასთან დაკავშირებით
წევრ სახელმწიფოთა
კანონების დაახლოების
თაობაზე

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:

ბ.ნაცვლიშვილი

აპარატი:

თ. ჭუმბურიძე
ნ.ნატროშვილი

საქართველოს
მთავრობა

საქართველოს
ოკპუირებული

ტერიტორიებიდან
დევნილთა, შრომის,
ჯანმრთელობის და
სოციალური დაცვის

სამინისტრო;

იუსტიციის
სამინისტრო

იურიდიულ საკითხთა
კომიტეტი

დარგობრივი
ეკონომიკისა და

ეკონომიკური
პოლიტიკის კომიტეტი

ჯანმრთელობის
დაცვისა და

სოციალურ საკითხთა
კომიტეტი

ადამიანის უფლებათა
დაცვისა და
სამოქალაქო

ინტეგრაციის
კომიტეტი

2019 წლის
საშემოდგომო

სესია

ცვლილებები
მიღებულია

42. „დასაქმების ხელშეწყობის
სერვისების შესახებ“
საქართველოს კანონპროექტის
განხილვა

ასოცირების დღის წესრიგი
2017-2020

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:

ბ.ნაცვლიშვილი

აპარატი:

თ. ჭუმბურიძე

საქართველოს
მთავრობა

საქართველოს
ოკპუირებული

ტერიტორიებიდან
დევნილთა, შრომის,
ჯანმრთელობის და

2019 წლის
საგაზაფხულო-
საშემოდგომო

სესია

ცვლილებები
მიღებულია
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სოციალური დაცვის
სამინისტრო;

იუსტიციის
სამინისტრო

იურიდიულ საკითხთა
კომიტეტი

დარგობრივი
ეკონომიკისა და

ეკონომიკური
პოლიტიკის კომიტეტი

ჯანმრთელობის
დაცვისა და

სოციალურ საკითხთა
კომიტეტი

ადამიანის უფლებათა
დაცვისა და
სამოქალაქო

ინტეგრაციის
კომიტეტი

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა
43. „სისხლისა და მისი

კომპონენტების დონორობის
შესახებ საქართველოს კანონში
ცვლილების შეტანის თაობაზე“
კანონპროექტის განხილვა

2002/98/EC დირექტივა ,
რომელიც ადგენს ადამიანის
სისხლისა და სისხლის
კომპონენტების შეგროვების,
ტესტირების, დამუშავების,
შენახვისა და განაწილების
ხარისხისა და უსაფრთხოების
სტანდარტებს

2004/33/EC დირექტივა,
რომლითაც სრულდება
ევროპარლამენტისა და საბჭოს
2002/98/EC დირექტივა,
რომელიც ეხება სისხლისა და

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:
გ. მოსიძე

აპარატი:

თ.ჭუმბურიძე

საქართველოს
მთავრობა

საქართველოს
ოკპუირებული

ტერიტორიებიდან
დევნილთა, შრომის,
ჯანმრთელობის და
სოციალური დაცვის

სამინისტრო;

ჯანმრთელობის
დაცვისა და

სოციალურ საკითხთა
კომიტეტი

2019 წლის
საშემოდგომო

სესია

ცვლილებები
მიღებულია
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სისხლის კომპონენტების
ზოგიერთ ტექნიკურ
მოთხოვნას

2005/62/EC დირექტივა,
რომლითაც სრულდება
ევროპარლამენტისა და საბჭოს
2002/98/EC დირექტივა,
რომელიც ეხება სისხლის
დაწესებულებებისათვის
ხარისხის სისტემასთან
დაკავშირებულ გაერთიანების
სტანდარტებსა და
სპეციფიკაციებს

2005/61/EC დირექტივა,
რომლითაც სრულდება
ევროპარლამენტისა და საბჭოს
2002/98/EC დირექტივა,
რომელიც ეხება
მიკვლევადობის მოთხოვნებსა
და შეტყობინებებს
სერიოზული არასასურველი
რეაქციებისა და შემთხვევების
შესახებ

ადამიანის უფლებათა
დაცვისა და
სამოქალაქო

ინტეგრაციის
კომიტეტი

44. „ადამიანის ორგანოთა
გადანერგვის შესახებ“
საქართველოს კანონში
ცვლილების შეტანის შესახებ“
კანონპროექტის განხილვა

2004/23/EC დირექტივა,
რომელიც ადგენს ადამიანის
ქსოვილებისა და უჯრედების
დონაციის, დონორებისაგან
მიღების, ტესტირების,
დამუშავების, კონსერვაციის,
შენახვისა და განაწილების
ხარისხისა და უსაფრთხოების
სტანდარტებს

2006/17/EC დირექტივა,
რომლითაც სრულდება
ევროპარლამენტისა და
საბჭოს 2004/23/EC
დირექტივა

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:
გ. მოსიძე

აპარატი:

თ.ჭუმბურიძე

საქართველოს
მთავრობა

საქართველოს
ოკპუირებული

ტერიტორიებიდან
დევნილთა, შრომის,
ჯანმრთელობის და
სოციალური დაცვის

სამინისტრო;

ჯანმრთელობის
დაცვისა და

სოციალურ საკითხთა
კომიტეტი

2019 წლის
საშემოდგომო

სესია

ცვლილებები
მიღებულია
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2006/86/EC დირექტივა,
რომლითაც სრულდება
ევროპარლამენტისა და საბჭოს
2004/23/EC დირექტივა,
რომელიც ეხება
მიკვლევადობის მოთხოვნებსა
და შეტყობინებებს
სერიოზული არასასურველი
რეაქციებისა და შემთხვევების
შესახებ და ადამიანის
ქსოვილებისა და უჯრედების
კოდირების, დამუშავების,
კონსერვაციის, შენახვისა და
განაწილების გარკვეულ
ტექნიკურ მოთხოვნებს

2010/53/EU დირექტივა
ტრანსპლანტაციისათვის
გამიზნული ადამიანის
ორგანოთა ხარისხისა და
უსაფრთხოების
სტანდარტების შესახებ
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45. „სამედიცინო მოწყობილობათა
შესახებ“ საქართველოს კანონის
პროექტის განხილვა

93/42/EEC დირექტივა
სამედიცინო მოწყობილობების
შესახებ

98/79/EC დირექტივა ინვიტრო
დიაგნოსტიკური სამედიცინო
მოწყობილობების შესახებ

90/385/EEC დირექტივა
აქტიური იმპლანტირებადი
სამედიცინო მოწყობილობების
შესახებ წევრი ქვეყნების
კანონების დაახლოების
თაობაზე

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:
გ. მოსიძე

აპარატი:

თ.ჭუმბურიძე

საქართველოს
მთავრობა

საქართველოს
ოკპუირებული

ტერიტორიებიდან
დევნილთა, შრომის,
ჯანმრთელობის და
სოციალური დაცვის

სამინისტრო;

ჯანმრთელობის
დაცვისა და

სოციალურ საკითხთა
კომიტეტი

ადამიანის უფლებათა
დაცვისა და
სამოქალაქო

ინტეგრაციის
კომიტეტი

2019 წლის
საშემოდგომო

სესია

კანონი
მიღებულია

განათლება
46. „განათლების ხარისხის

განვითარების შესახებ“
საქართველოს კანონში
ცვლილების შეტანის შესახებ“
„ზოგადი განათლების შესახებ“
საქართველოს კანონში
ცვლილების შეტანის შესახებ“
„უმაღლესი განათლების
შესახებ“ საქართველოს კანონში
ცვლილების შეტანის შესახებ“
„პროფესიული განათლების
შესახებ“ საქართველოს კანონში
ცვლილების შეტანის შესახებ“
საკანონმდებლო პაკეტის
განხილვა

98/561/EC რეკომენდაცია
უმაღლესი განათლების
ხარისხის უზრუნველყოფის
სფეროში ევროპული
თანამშრომლობის შესახებ

2008/C 111/01 რეკომენდაცია
სწავლა სიცოცხლის მანძილზე
ევროპული კვალიფიკაციების
ჩარჩოს დაარსების შესახებ
რეკომენდაცია 2006/962/EEC
სწავლა სიცოცხლის მანძილზე
ძირითადი კომპეტენციების
შესახებ.

2009/C 155/01 რეკომენდაცია
პროფესიული განათლებისა
და ტრეინინგისთვის ხარისხის

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:
ი. ფრუიძე

აპარატი:

თ. ჭუმბურიძე

საქართველოს
მთავრობა

საქართველოს
განათლებისა,
მეცნიერების,

კულტურისა და
სპორტის სამინისტრო

განათლების,
მეცნირებისა და

კულტურის კომიტეტი

2019 წლის
საშემოდგომო

სესია

ცვლილებები
მიღებულია
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უზრუნველყოფის დამოწმების
ევროპული ჩარჩოს
ჩამოყალიბების შესახებ

2241/2004/EC რეკომენდაცია
კვალიფიკაციებისა და
კომპეტენციების
გამჭვირვალობისთვის
გაერთიანების ერთიანი
ჩარჩოს შესახებ (Europass)

2006/143/EC რეკომენდაცია
უმაღლესი განათლების
ხარისხის უზრუნველყოფის
სფეროში შემდგომი
ევროპული თანამშრომლობის
შესახებ

ბუღალტრული აღრიცხვა და აუდიტიდა კორპორაციული მმართველობა

47. „ბუღალტრული აღიცხვის,
ანგარიშგებისა და აუდიტის
შესახებ საქართველოს კანონში
ცვლილების შეტანის თაობაზე“
და „მეწარმეთა შესახებ“
საქართველოს კანონში
ცვლილების შეტანის შესახებ“
საკანონმდებლო პაკეტის
განხილვა

2013/34/EU დირექტივა
"ზოგიერთი კატეგორიის
საწარმოს წლიური ფინანსური
ანგარიშგებების,
კონსოლიდირებული
ფინანსური ანგარიშგებების და
დაკავშირებული ანგარიშების
შესახებ

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:

თ.ხულორდავა

აპარატი:

თ.ჩიტაია
ე.უდესიანი

საქართველოს
მთავრობა

ფინანსთა სამინისტრო

ბუღალტრული
აღრიცხვის,

ანგარიშგების და
აუდიტის

ზედამხედველობის
სამსახური

საფინანსო-საბიუჯეტო
კომიტეტი

დარგობრივი
ეკონომიკისა და

ეკონომიკური
პოლიტიკის კომიტეტი

2019 წლის
საგაზაფხულო

სესია

ცვლილებები
მიღებულია



39

48. „მეწარმეთა შესახებ“ კანონის
პროექტის განხილვა

2007/36/EC დირექტივა,
საფონდო ბირჟაზე სავაჭროდ
ნებადართული აქციების
ემიტენტ (ჩამოთვლილ)
კომპანიებში აქციონერთა
გარკვეული უფლებების
განხორციელების თაობაზე

2012/30/EU დირექტივა,
რომელიც ადგენს
შეზღუდული
პასუხისმგებლობის საჯარო
კომპანიების კაპიტალის
წარმოშობისა და
ცვლილებების მინიმალურ
სტანდარტებს.

2011/35/EU დირექტივა,
რომელიც განსაზღვრავს
ევროკავშირის წევრი
სახელმწიფოს ტერიტორიაზე
საჯარო შეზღუდული
პასუხისმგებლობის ტიპის
კომპანიების შერწყმასთან
დაკავშირებულ წესებს.

82/891/EEC დირექტივა,
შეზღუდული
პასუხისმგებლობის საჯარო
კომპანიების გაყოფის შესახებ

89/666/EEC დირექტივა,
რომელიც ეხება მეორე
სახელმწიფოს სამართლით
დარეგულირებული
გარკვეული კატეგორიების
კომპანიების მიერ წევრ
სახელმწიფოებში
ფილიალების გახსნასთან
დაკავშირებით კომპანიის

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:

თ.ხულორდავა

აპარატი:

თ.ჩიტაია
ე.უდესიანი

საქართველოს
მთავრობა

ფინანსთა სამინისტრო

ბუღალტრული
აღრიცხვის,

ანგარიშგების და
აუდიტის

ზედამხედველობის
სამსახური

საფინანსო-საბიუჯეტო
კომიტეტი

დარგობრივი
ეკონომიკისა და

ეკონომიკური
პოლიტიკის კომიტეტი

2019 წლის
საშემოდგომო

სესია

ცვლილებები
მიღებულია
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შესახებ ინფორმაციის
განსაჯაროების მოთხოვნებს

2009/101/EC დირექტივა იმ
გარანტიების კოორდინაციის
თაობაზე, რომლებსაც,
წევრებისა და მესამე მხარეების
ინტერესების დასაცავად,
ითხოვენ კომპანიებისგან
წევრი სახელმწიფოები

49. „საქართველოს სამოქალაქო
საპროცესო კოდექსში
ცვლილების შეტანის შესახებ“
კანონის პროექტის განხილვა

ასოცირების შესახებ
შეთანხმების 21-ე მუხლის
პირველი პუნქტი

ასოცირების დღის წესრიგი
2017-2020

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:

თ.ხულორდავა

აპარატი:

თ.ჩიტაია
ე.უდესიანი

საქართველოს
მთავრობა

ფინანსთა სამინისტრო

ბუღალტრული
აღრიცხვის,

ანგარიშგების და
აუდიტის

ზედამხედველობის
სამსახური

საფინანსო-საბიუჯეტო
კომიტეტი

დარგობრივი
ეკონომიკისა და

ეკონომიკური
პოლიტიკის კომიტეტი

ადამიანის უფლებათა
დაცვისა და
სამოქალაქო

ინტეგრაციის
კომიტეტი

2019 წლის
საგაზაფხულო

სესია

ცვლილებები
მიღებულია
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ფინანსურ მომსახურებასთან დაკავშირებული წესები
50. „ფინანსური კონგლომერატების

დამატებითი
ზედამხედველობის შესახებ“
საქართველოს კანონი პროექტის
განხილვა

2002/87/EC დირექტივა,
ფინანსურ კონგლომერატში
საკრედიტო ინსტიტუტების,
სადაზღვევო კომპანიებისა და
საინვესტიციო კომპანიების
დამატებითი
ზედამხედველობის შესახებ

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:

ბ. ნაცვლიშვილი

აპარატი:
ე. უდესიანი

თ.ჩიტაია

საქართველოს
მთავრობა

ფინანსთა სამინისტრო

ეროვნული ბანკი

სსიპ დაზღვევის
სახელმწიფო

ზედამხედველობის
სამსახური

საფინანსო-საბიუჯეტო
კომიტეტი

დარგობრივი
ეკონომიკისა და

ეკონომიკური
პოლიტიკის კომიტეტი

2019 წლის
საგაზაფხულო-
საშემოდგომო

სესია

კანონი
მიღებულია

51. ფინანსური მომსახურების
სფეროში ევროკავშირის
კანონმდებლობასთან
დაახლოებისთვის
საკანონმდებლო ცვლილებების
განხილვა

ასოცირების შესახებ
შეთანხმების დანართი XV-A

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:

ბ. ნაცვლიშვილი

აპარატი:
ე. უდესიანი

საქართველოს
მთავრობა

ფინანსთა სამინისტრო

ეროვნული ბანკი

სსიპ დაზღვევის
სახელმწიფო

ზედამხედველობის
სამსახური

საფინანსო-საბიუჯეტო
კომიტეტი

დარგობრივი
ეკონომიკისა და

ეკონომიკური
პოლიტიკის კომიტეტი

2019 წლის
საგაზაფხულო-
საშემოდგომო

სესია

ცვლილებები
მიღებულია
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საჯარო შესყიდვები
52. საჯარო შესყიდვების სფეროში

ევროკავშირის
კანონმდებლობასთან
დაახლოების მიზნით
საკანონმდებლო ცვლილებების
განხილვა

მათ შორის „სახელმწიფო
შესყიდვების შესახებ“
საქართველოს კანონში
ცვლილების შეტანის თაობაზე“

2014/24/EU დირექტივა
სახელმწიფო შესყიდვების
შესახებ, რომელიც აუქმებს
2004/17 EC დირექტივას

2014/25/EU დირექტივა
წყალმომარაგების,
ენერგეტიკის, ტრანსპორტისა
და საფოსტო მომსახურების
სექტორში მოქმედი
შემსყიდველი
ორგანიზაციების მიერ
შესყიდვის შესახებ, რომელიც
აუქმებს 2004/17 EC
დირექტივას

89/665/EEC საქონლის
მიწოდებისა და სამუშაოების
სახელმწიფო შესყიდვებთან
დაკავშირებული დავების
განხილვის პროცედურების
გამოყენების თაობაზე,
შესაბამისი სამართლებრივი
რეგულაციების დანერგვის
შესახებ (დირექტივა
სახელმწიფო შესყიდვების
სფეროში დავების განხილვის
შესახებ)

92/13/EEC დირექტივა წყლის,
ენერგეტიკის, ტრანსპორტისა
და სატელეკომუნიკაციო
სექტორში მოქმედი
ორგანიზაციების მიერ
შესყიდვების პროცედურების
ევროკავშირის წესების
გამოყენების თაობაზე,
შესაბამისი სამართლევრივი

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:

ბ.ნაცვლიშვილი

აპარატი:
ე.უდესიანი

საქართველოს
მთავრობა

ეკონომიკისა და
მდგრადი

განვითარების
სამინისტრო

ფინანსთა სამინისტრო

დარგობრივი
ეკონომიკისა და

ეკონომიკური
პოლიტიკის კომიტეტი

საფინანსო საბიუჯეტო
კომიტეტი

2019 წლის
საგაზაფხულო-
საშემოდგომო

სესია

ცვლილებები
მიღებულია
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რეგულაციების დანერგვის
შესახებ (დირექტივა
სექტორების სფეროში დავების
განხილვის შესახებ)

2007/66/EC დირექტივა
რომლის საფუძველზეც
ცვლილებები შევიდა საბჭოს
დირექტივებში 89/665/EEC და
92/13/EEC სახელმწიფო
შესყიდვებთან
დაკავშირებული დავების
განხილვის პროცედურების
ეფექტიანობის ამაღლების
მიზნით.

დაბეგვრა
53. „საქართველოს საგადასახადო

კოდექსში ცვლილებების
შეტანის თაობაზე“
კანონპროექტის განხილვა

2011/64/EU დირექტივა
წარმოებული თამბაქოს
აქციზის გადასახადის
სტრუქტურისა და
განაკვეთების შესახებ

2006/112/EC დირექტივა
დამატებითი ღირებულების
გადასახადის (დღგ) საერთო
სისტემის შესახებ.

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:

ბ. ნაცვლიშვილი

აპარატი:

ე. უდესიანი

საქართველოს
მთავრობა

ფინანსთა სამინისტრო

სსიპ შემოსავლების
სამსახური

საფინანსო-საბიუჯეტო
კომიტეტი

2019 წლის
საგაზაფხულო-
საშემოდგომო

სესია

ცვლილებები
მიღებულია

სატელეკომუნიკაციო მომსახურეობა
54. „ელექტრონული

კომუნიკაციების შესახებ
საქართველოს კანონში
ცვლილების შეტანის თაობაზე“
კანონპროექტის განხილვა

ასოცირების შესახებ
შეთანხმების კარი IV,
დანართი XV-B;
სატელეკომუნიკაციო
მომსახურეობისათვის
განსაზღვრული წესები.

2002/58/EC დირექტივა
ელექტრონული

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:

ი. ფრუიძე

აპარატი:

თ. ჩიტაია

საქართველოს
მთავრობა

ეკონომიკისა და
მდგრადი

განვითარების
სამინისტრო

2019 წლის
საგაზაფხულო

სესია

ცვლილებები
მიღებულია
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კომუნიკაციების სექტორში
პერსონალური მონაცემების
დამუშავებისა და პირადი
ცხოვრების
კონფიდენციალურობის
დაცვის შესახებ

2002/19/EC დირექტივა
ელექტრონულ საკომუნიკაციო
ქსელებთან და მასთან
დაკავშირებულ ელემენტებთან
დაშვებისა და
ურთიერთჩართვის შესახებ

2002/21/EC დირექტივა
ელექტრონული
საკომუნიკაციო ქსელებისა და
მომსახურებების ზოგადი
მარეგულირებელი ჩარჩოს
შესახებ (ჩარჩო დირექტივა),
რომელიც შესწორდა
2009/140/EC დირექტივით

2002/20/EC დირექტივა
ელექტრონული
საკომუნიკაციო ქსელებისა და
მომსახურებების
ავტორიზაციის შესახებ
(ავტორიზაციის შესახებ
დირექტივა), რომელიც
შესწორდა 2009/140/EC
დირექტივით.

საქართველოს
კომუნიკაციების

ეროვნული კომისია

დარგობრივი
ეკონომიკისა და

ეკონომიკური
პოლიტიკის კომიტეტი
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55. სატელეკომუნიკაციო
მომსახურების სფეროში
ევროკავშირის
კანონმდებლობასთან
დაახლოებისთვის
საკანონმდებლო ცვლილებების
განხილვა

2002/22/EC დირექტივა
უნივერსალური
მომსახურებებისა და
ელექტრონულ საკომუნიკაციო
ქსელებსა და
მომსახურებებთან
დაკავშირებით
მომხმარებელთა უფლებების
შესახებ

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:

ი. ფრუიძე

აპარატი:

თ. ჩიტაია

საქართველოს
მთავრობა

ეკონომიკისა და
მდგრადი

განვითარების
სამინისტრო

დარგობრივი
ეკონომიკისა და

ეკონომიკური
პოლიტიკის კომიტეტი

2019 წლის
საგაზაფხულო-
საშემოდგომო

სესია

ცვლილებები
მიღებულია

56. „ელექტრონული კომერციის
შესახებ“ საქართველოს კანონის
პროექტის განხილვა

ასოცირების შესახებ
შეთანხმების კარი IV,
დანართი XV-B;

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:

ი. ფრუიძე

აპარატი:

თ. ჩიტაია

საქართველოს
მთავრობა

ეკონომიკისა და
მდგრადი

განვითარების
სამინისტრო

დარგობრივი
ეკონომიკისა და

ეკონომიკური
პოლიტიკის კომიტეტი

2019 წლის
საგაზაფხულო

სესია

კანონი
მიღებულია
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საფოსტო და საკურიერო მომსახურებასთან დაკავშირებული წესები

57. „ფოსტის შესახებ“ საქართველოს
კანონის პროექტის განხილვა

97/67/EC დირექტივა
ევროკავშირის საფოსტო
მომსახურების შიდა ბაზრის
განვითარების და
მომსახურების ხარისხის
გაუმჯობესების საერთო
წესების შესახებ

N2002/39/EC დირექტივა,
რომელიც ეხება ევროკავშირის
საფოსტო მომსახურების
შემდგომ გახსნას
კონკურენციისთვის

N2008/6/EC დირექტივა,
რომელიც ეხება ევროკავშირის
საფოსტო მომსახურების შიდა
ბაზრის სრულ
ხელმისაწვდომობას

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:

ი. ფრუიძე

აპარატი:

თ. ჩიტაია
ი. წულუკიძე

ეკონომიკისა და
მდგრადი

განვითარების
სამინისტრო

დარგობრივი
ეკონომიკისა და

ეკონომიკური
პოლიტიკის კომიტეტი

იურიდიულ საკითხთა
კომიტეტი

2019 წლის
საგაზაფხულო

სესია

კანონი
მიღებულია

სტრატეგიული მიზანი 2. ევროკავშირთან მიმართებით საგარეო პოლტიკის განსაზღვრასა და განხორციელებაში მონაწილეობა

ამოცანა 2.1. საპარლამენტო დიპლომატიის განხორციელება
58. ევროკავშირ-საქართველოს

საპარლამენტო ასოცირების
კომიტეტის (PAC) სხდომები,
შეხვედრა და ერთობლივი
განცხადებების მიღება

ასოცირების შეთანხმების 410-ე
და 411-ე მუხლები

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:

თ. ხულორდავა

აპარატი:

თ. ბორაშვილი
ნ. ნემსაძე

ევროპის პარლამენტის
ასოცირების

საპარლამენტო
კომიტეტის

მუდმივმოქმედი
საპარლამენტო

დელეგაცია

წელიწადში
ორჯერ

განცხადება,
სხდომის
ოქმი
მიღებულია,
რეკომენდაცი
ები
შემუშავებულ
ია

59. ევრონესტის საპარლამენტო
ასამბლეის, მათ შორის, ბიუროს,
კომიტეტებისა და სამუშაო
ჯგუფების საქმიანობაში
მონაწილეობა, ანგარიშების
მომზადება და დამტკიცება

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:

თ. ხულორდავა

აპარატი:

ევრონესტის
საპარლამენტო

ასამბლეის
მუდმივმოქმედი
საპარლამენტო

დელეგაცია

2019 ანგარიშები
დამტკიცებუ
ლია, ოქმები
მიღებულია
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თ. ბორაშვილი
მ. კირვალიძე

ნ. ნატროშვილი

60. ევროკავშირის წევრი
სახელმწიფოების ეროვნული
პარლამენტების ევროპულ
საქმეთა კომიტეტების
კონფერენციაში (COSAC)
მონაწილეობა

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:

თ. ხულორდავა

აპარატი:

თ.ბორაშვილი
მ. კირვალიძე

რეგულარულად 2019 სხდომის
ანგარიში

მომზადებულ
ია

61. პარლამენტთაშორისი
თანამშრომლობის პლატფორმის
- საქართველო, მოლდოვა,
უკრაინა - მუშაობაში
მონაწილეობა

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:

ი. ფრუიძე

აპარატი:

ი. წულუკიძე
თ. ბორაშვილი

ევროპარლამენტი;
მოლდოვის და

უკრაინის
პარლამენტები;

კონრად ადენაუერის
ფონდი

2019 ერთობლივი
განცხადება/
კომუნიკე,
შეხვედრის

ოქმი
მომზადებულ

ია

62. თანამშრომლობის გაღრმავება
საქართველოს პარლამენტის
ევროპასთან ინტეგრაციის
კომიტეტსა და ვიშეგრადის
ჯგუფის ქვეყნების
პარლამენტების ევროპულ
საქმეთა კომიტეტებს შორის

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:

თ. ხულორდავა

აპარატი:

თ. ბორაშვილი
ი. წულუკიძე

ვიშეგრადის ჯგუფის
ქვეყნების

პარლამენტების
ევროპულ საქმეთა

კომიტეტები

2019 ერთობლივი
განცხადებები
მიღებულია

63. ორმხრივი ურთიერთობის
გაღრმავება ევროკავშირის წევრი
ქვეყნების პარლამენტებთან

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:

თ. ხულორდავა

აპარატი:

ბორაშვილი
მ. კირვალიძე

ევროკავშირის წევრი
ქვეყნების

პარლამენტები

2019 ერთობლივი
განცხადებები
მიღებულია

და სხვა
ღონისძიებები
დაგეგმილია
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სტრატეგიული მიზანი 3. კომიტეტის მიერ საზედამხედველო ფუნქციის განხორციელება

ამოცანა 3.1. ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრ ვალდებულებათა და ევროკავშირთან დაახლოების პროცესში აღებული სხვა
ვალდებულებების შესრულებაზე ზედამხედველობა
64. ასოცირების საბჭოს მუშაობის

შესახებ ანგარიშის მოსმენა
ასოცირების შეთანხმების 404-
406-ე მუხლები

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:

თ. ხულორდავა

აპარატი:
თ. ხინთიბიძე
თ. ბორაშვილი

ნ. ნემსაძე

საგარეო საქმეთა
სამინისტრო

საგარეო
ურთიერთობათა

კომიტეტი

ყოველწლიურად
ასოცირების

საბჭოს
ჩატარებიდან ორი

თვის ვადაში

კომიტეტის
სხდომის
ოქმი,
რეკომენდაცი
ები
შემუშავებულ
ია

65. ასოცირების კომიტეტის
მუშაობის შესახებ ანგარიშის
მოსმენა

ასოცირების შეთანხმების 407-ე
მუხლი

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:

თ. ხულორდავა

აპარატი:
თ. ხინთიბიძე
თ. ბორაშვილი

ნ. ნემსაძე

საქართველოს საგარეო
საქმეთა სამინისტრო

საგარეო
ურთიერთობათა

კომიტეტი

ყოველწლიურად
ასოცირების
კომიტეტის

ჩატარების შემდეგ
ერთი თვის ვადაში

კომიტეტის
სხდომის
ოქმი;
რეკომენდაცი
ები
შემუშავებულ
ია

66. ასოცირების ქვეკომიტეტების
მიერ მიღებული
გადაწყვეტილებების თაობაზე
ინფორმაციის გამოთხოვა

ასოცირების შეთანხმების 409-ე
მუხლი

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:

თ. ხულორდავა

აპარატი:

თ. ხინთიბიძე
ე. უდესიანი

ნ.ნემსაძე
თ.ჭუმბურიძე

თ.ჩიტაია
ნ.ნატროშვილი

საქართველოს
ეკონომიკისა და

მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო

დარგობრივი
ეკონომიკისა და

ეკონომიკური
პოლიტიკის კომიტეტი

ანგარიშის მიღება
ქვეკომიტეტის

ჩატარებიდან ორი
თვის ვადაში

ჩატარებული
შეხვედრის
ანგარიში
მიღებულია
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67. საგარეო საქმეთა სამინისტროს
ანგარიშის მოსმენა ევროპული
ინტეგრაციის მიმართულებით
სამინისტროს მიერ გაწეული
საქმიანობის (მათ შორის,
ევროკავშირის პროგრამებსა და
სააგენტოებში საქართველოს
მონაწილება/ჩართვის) შესახებ

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:

თ. ხულორდავა

აპარატი:

თ. ხინთიბიძე
ი.წულუკიძე

საქართველოს საგარეო
საქმეთა სამინისტრო

საგარეო
ურთიერთობათა

კომიტეტი

წელიწადში
ორჯერ

სხდომის
ოქმი,
რეკომენდაცი
ები

68. გარემოს დაცვის სფეროში და
კლიმატთან დაკავშრებული
ქმედებების თაობაზე
ასოცირების შეთანხმებით
გათვალისწინებული
ვალდებულებების შესრულების
მიმდინარეობის შესახებ
ანგარიშის მოსმენა

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:

თ.ხულორდავა
გ. გაჩეჩილაძე
ზ. ხუციშვილი

აპარატი:
ნ. ნატროშვილი

ი. წულუკიძე

გარემოს დაცვისა და
სოფლის მეურნეობის

სამინისტრო

გარემოს დაცვისა და
ბუნებრივი

რესურსების
კომიტეტი

საგარეო საქმეთა
სამინისტრო

2019 წლის
პირველი

კვარტალი

6 თვის ანგარიშის
მოსმენა

სექტემბერი-
ოქტომბერი

სხდომის
ოქმი,
რეკომენდაცი
ები

69. სურსათის უვნებლობის,
ვეტერინარიის და მცენარეთა
დაცვის სფეროში ასოცირების
შეთანხმებით
გათვალისწინებული
ვალდებულებების შესრულების
მიმდინარეობის შესახებ
ანგარიშის მოსმენა

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:

თ.ხულორდავა
გ. გაჩეჩილაძე
ზ. ხუციშვილი

აპარატი:
ნ. ნატროშვილი
თ.ჭუმბურიძე

გარემოს დაცვისა და
სოფლის მეურნეობის

სამინისტრო

საგარეო საქმეთა
სამინისტრო

აგრარულ საკითხთა
კომიტეტი

დარგობრივი
ეკონომიკისა და

ეკონომიკური
პოლიტიკის კომიტეტი

2019 წლის
პირველი

კვარტალი

6 თვის ანგარიშის
მოსმენა

სექტემბერი-
ოქტომბერი

სხდომის
ოქმი,
რეკომენდაცი
ები

70. ენერგეტიკის სფეროში
ასოცირების შეთანხმებით და
ენერგეტიკული
თანამეგობრობის
ხელშეკრულებით
გათვალისწინებული

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:

თ.ხულორდავა
გ. გაჩეჩილაძე
ზ. ხუციშვილი

საქართველოს
ეკონომიკისა და

მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო

2019 წლის
პირველი

კვარტალი

6 თვის ანგარიშის
მოსმენა

სხდომის
ოქმი,
რეკომენდაცი
ები
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ვალდებულებების შესრულების
მიმდინარეობის შესახებ
ანგარიშის მოსმენა

აპარატი:
თ.ჩიტაია

დარგობრივი
ეკონომიკისა და

ეკონომიკური
პოლიტიკის კომიტეტი

სექტემბერი-
ოქტომბერი

71. ტრანსპორტის სფეროში
ასოცირების შეთანხმებით
გათვალისწინებული
ვალდებულებების შესრულების
მიმდინარეობის შესახებ
ანგარიშის მოსმენა

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:

თ. ხულორდავა

შ.ხაბარელი

აპარატი:

თ. ჩიტაია

საქართველოს
ეკონომიკისა და

მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო;

დარგობრივი
ეკონომიკისა და

ეკონომიკური
პოლიტიკის კომიტეტი

2019 წლის
პირველი

კვარტალი

6 თვის ანგარიშის
მოსმენა

სექტემბერი-
ოქტომბერი

სხდომის
ოქმი,
რეკომენდაცი
ები

72. მომხმარებელთა დაცვის,
დასაქმების, სოციალური
პოლიტიკის და თანაბარი
შესაძლებლობების, ასევე
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის სფეროში
ასოცირების შეთანხმებით
გათვალისწინებული
ვალდებულებების შესრულების
მიმდინარეობის შესახებ
ანგარიშის მოსმენა

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:

თ. ხულორდავა

ბ.ნაცვლიშვილი

აპარატი:

თ. ჭუმბურიძე

ნ.ნატროშვილი

საქართველოს შრომის,
ჯანმრთელობის და
სოციალური დაცვის

სამინისტრო

ჯანმრთელობის
დაცვისა და

სოციალურ საკითხთა
კომიტეტი

2019 წლის
პირველი

კვარტალი

6 თვის ანგარიშის
მოსმენა

სექტემბერი-
ოქტომბერი

სხდომის
ოქმი,
რეკომენდაცი
ები

73. განათლების სფეროში
ასოცირების შეთანხმებით
გათვალისწინებული
ვალდებულებების შესრულების
მიმდინარეობის შესახებ
ანგარიშის მოსმენა

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:

თ. ხულორდავა

აპარატი:

თ. ჭუმბურიძე

საქართველოს
განათლებისა და

მეცნიერების
სამინისტრო

განათლების,
მეცნიერებისა და

კულტურის კომიტეტი

2019 წლის
პირველი

კვარტალი

6 თვის ანგარიშის
მოსმენა

სექტემბერი-
ოქტომბერი

სხდომის
ოქმი,
რეკომენდაცი
ები
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74. მართლმსაჯულების,
თავისუფლების და
უსაფრთხოების თემაზე
ასოცირების შეთანხმებით
გათვალისწინებული
ვალდებულებების შესრულების
მიმდინარეობის შესახებ
ანგარიშის მოსმენა

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:

თ. ხულორდავა

აპარატი:

თ. ჩიტაია

საქართველოს
იუსტიციის
სამინისტრო

იურიდიულ საკითხთა
კომიტეტი

ადამიანის უფლებათა
დაცვისა და
სამოქალაქო

ინტეგრაციის
კომიტეტი

2019 წლის
პირველი

კვარტალი

6 თვის ანგარიშის
მოსმენა

სექტემბერი-
ოქტომბერი

სხდომის
ოქმი,
რეკომენდაცი
ები

75. ფინანსურ მომსახურებასთან,
დაბეგვრასთან და
კოორპორატიულ
მართველობასთან
დაკავშირებით ასოცირების
შეთანხმებით
გათვალისწინებული
ვალდებულებების შესრულების
მიმდინარეობის შესახებ
ანგარიშის მოსმენა

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:

თ.ხულორდავა
ბ. ნაცვლიშვილი

აპარატი:
ე. უდესიანი

თ.ჩიტაია

საქართველოს
ეკონომიკისა და

მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო

ფინანსთა სამინისტრო
დარგობრივი

ეკონომიკისა და
ეკონომიკური

პოლიტიკის კომიტეტი

საფინანსო საბიუჯეტო
კომიტეტი

2019 წლის
პირველი

კვარტალი

6 თვის ანგარიშის
მოსმენა

სექტემბერი-
ოქტომბერი

სხდომის
ოქმი,
რეკომენდაცი
ები

76. ასოცირების შეთანხმების ღრმა
და ყოველისმომცველი
თავისუფალი სივრცის შესახებ
შეთანხმების (DCFTA)
განხორციელების ეროვნული
სამოქმედო გეგმის შესრულების
წლის ანგარიშის მოსმენა

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:

თ.ხულორდავა

აპარატი:
ე. უდესიანი

საქართველოს
ეკონომიკისა და

მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო

დარგობრივი
ეკონომიკისა და

ეკონომიკური
პოლიტიკის კომიტეტი

2019 წლის
პირველი

კვარტალი

6 თვის ანგარიშის
მოსმენა

სექტემბერი-
ოქტომბერი

სხდომის
ოქმი,
რეკომენდაცი
ები
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77. საქართველოს ბიუჯეტის
შესრულების შესახებ ანგარიშის
მოსმენა, მათ შორის ასოცირების
შეთანხმების შესრულების
მიმართულებით

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:

თ.ხულორდავა

აპარატი:
ე. უდესიანი

საქართველოს
ფინანსთა სამინისტრო

საფინანსო-საბიუჯეტო
კომიტეტი

საბიუჯეტო ოფისი

2019 წლის
პირველი

კვარტალი

6 თვის ანგარიშის
მოსმენა

სექტემბერი-
ოქტომბერი

სხდომის
ოქმი,
რეკომენდაცი
ები

78. ასოცირების შეთანხმებიდან
გამომდინარე ნორმატიული
აქტების აღსრულების
მდგომარეობის შესახებ
ინფორმაციის მოსმენა

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:

თ.ხულორდავა

აპარატი:
თ. ხინთიბიძე
ე. უდესიანი

ნ.ნემსაძე
თ.ჭუმბურიძე

თ.ჩიტაია
ნ.ნატროშვილი

საქართველოს
მთავრობა

სამინისტროები

2019

სხდომის
ოქმი,
რეკომენდაცი
ები

79. ასოცირების შეთანხმების
შესრულებისა და საქართველოს
ევროკავშირსა და ნატოში
გაწევრიანების კომუნიკაციის
სამთავრობო სტრატეგიის
შესრულების შესახებ
მომზადებული ანგარიშების
მოსმენა

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:

თ.ხულორდავა

აპარატი:
თ. ხინთიბიძე
ი.წულუკიძე

თ.ჩიტაია

საგარეო საქმეთა
სამინისტრო

საგარეო
ურთიერთობათა

კომიტეტი

ყოველწლიურად სხდომის
ოქმი,
რეკომენდაცი
ები
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80. შენგენის ზონის ქვეყნებთან
ვიზის ლიბერალიზაციით
გათვალისწინებული
ვალდებულებების შესრულების
თაობაზე ანგარიშის მოსმენა

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:

თ.ხულორდავა

აპარატი:
თ. ხინთიბიძე
ი.წულუკიძე

საგარეო საქმეთა
სამინისტრო;

საქართველოს შინაგან
საქმეთა სამინისტრო

საქართველოს
იუსტიციის
სამინისტრო

წელიწადში
ორჯერ

სხდომის
ოქმი,
რეკომენდაცი
ები

81. თანამდებობის პირთა
ქონებრივი მდგომარეობის
დეკლარაციების მონიტორინგის
სისტემის ზედამხედველობა

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:
ი. ფრუიძე

აპარატი:
ე. უდესიანი

იურიდიულ საკითხთა
კომიტეტი;

ღია პარლამენტის
საბჭო;

საჯარო სამსახურის
ბიურო

2019 სხდომის
ოქმი,
რეკომენდაცი
ები

ამოცანა 3.2. კომიტეტის საზედამხედველო ფუნქციის ეფექტიანობის გაზრდა

82. სამოქალაქო საზოგადოების
მიერ ასოცირების შეთანხმების
შესრულების თემაზე
მომზადებული „ჩრდილოვანი
ანგარიშების” განხილვა

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:

თ.ხულორდავა

აპარატი:
თ. ხინთიბიძე
ე. უდესიანი

თ.ჭუმბურიძე
თ.ჩიტაია

ნ.ნატროშვილი

ეროვნული
პლატფორმა

სხვა არასამთავრობო
ორგანიზაციები

საგაზაფხულო და
საშემოდგომო

სესიების
მიმდინარეობისას

(მთავრობის
შესაბამისი

ანგარიშების
მოსმენამდე)

სხდომის
ოქმი,
რეკომენდაცი
ები
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83. ევროპასთან ინტეგრაციის
კომიტეტის მართვაში მყოფი
ვებპორტალის www.aa.ge
რეგულარული განახლება

წევრ(ებ)ი:
თ.ხულორდავა

აპარატი:
ნ. ნემსაძე

ნ. ნატროშვილი

საპარლამენტო
კომიტეტები;

რეგულარულად ვებპორტალზ
ე
განთავსებულ
ი სიახლეები

სტრატეგიული მიზანი 4. ევროკავშირში ინტეგრაციის საკითხებზე კომუნიკაციის გაუმჯობესება

ამოცანა 4.1. ევროინტეგრაციის პროცესის და მისი შედეგების შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება

84. გადაცემების ციკლი
საზოგადოებრივ მაუწყებელზე

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:

თ.ხულორდავა

აპარატი:
თ. ხინთიბიძე
მ. კირვალიძე
ი. წულუკიძე

პარლამენტის
პრესცენტრი

2019 მომზადებულ
ია და ეთერში
გაშვებულია

ტელეგადაცემ
ები

დონორი

85. რადიოგადაცემების ციკლის
მომზადება და გაშვება

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:

თ.ხულორდავა

აპარატი:
თ. ხინთიბიძე
მ. კირვალიძე
ი. წულუკიძე

პარლამენტის
პრესცენტრი

2019 მომზადებულ
ია და ეთერში
გაშვებულია

რადიოგადაცე
მები

დონორი

86. რეგიონული შეხვედრების
გეგმის შედგენა

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:

ბ. ნაცვლიშვილი

აპარატი:
თ. ხინთიბიძე

რეგიონული
პოლიტიკისა და

თვითმმართველობის
კომიტეტი

2019 მომზადებულ
ია და

დამტკიცებუ
ლია გეგმა-

გრაფიკი
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87. შეხვედრები ადგილობრივი
თვითმმართველობის
წარმომადგენლებთან

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:

ბ. ნაცვლიშვილი

კომიტეტის
აპარატის ყველა
თანამშრომელი

რეგიონული
პოლიტიკისა და

თვითმმართველობის
კომიტეტი

6 თვეში ერთხელ ჩატარებულია
შეხვედრები

და
გაშუქებულია
მედიასაშუალ

ებაში

88. საინფორმაციო შეხვედრები
სტუდენტებთან

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:

ბ. ნაცვლიშვილი

კომიტეტის
აპარატის ყველა
თანამშრომელი

განათლების,
მეცნიერებისა და

კულტურის კომიტეტი

კვარტალში
ერთხელ

ჩატარებულია
შეხვედრები

და
გაშუქებულია
მედიასაშუალ

ებაში

89. შეხვედრები ეთნიკური
უმცირესობების
წარმომადგენლებთან

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:

ბ. ნაცვლიშვილი

კომიტეტის
აპარატის ყველა
თანამშრომელი

რეგიონული
პოლიტიკისა და

თვითმმართველობის
კომიტეტი

6 თვეში ერთხელ ჩატარებულია
შეხვედრები

და
გაშუქებულია
მედიასაშუალ

ებაში

90. ღია გაკვეთილების ჩატარება
სკოლებში

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:

ბ. ნაცვლიშვილი

კომიტეტის
აპარატის ყველა
თანამშრომელი

განათლების,
მეცნიერებისა და

კულტურის კომიტეტი

კვარტალში
ერთხელ

ჩატარებულია
შეხვედრები

და
გაშუქებულია
მედიასაშუალ

ებაში

91. „ევროპა კარდაკარ“ -
შეხვედრები რეგიონების
მცხოვრებლებთან

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:

ბ. ნაცვლიშვილი

კომიტეტის
აპარატის ყველა
თანამშრომელი

რეგიონული
განვითარებისა და

ინფრასტრუქტურის
სამინისტრო

6 თვეში ერთხელ ჩატარებულია
შეხვედრები

და
გაშუქებულია
მედიასაშუალ

ებაში

დონორი

92. თემატური კამპანიების ჩატარება კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:

თ. ხულორდავა
ი. ფრუიძე

ბ. ნაცვლიშვილი

ადამიანის უფლებების
დაცვისა და
სამოქალაქო

ინტეგრაციის
კომიტეტი

2019 განხორციელე
ბულია

კამპანია, მათ
შორის, ისეთ

თემებზე

დონორი
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ხ. ხუციშვილი
გ. გაჩეჩილაძე

კომიტეტის
აპარატის ყველა
თანამშრომელი

დარგობრივი
ეკონომიკისა და

ეკონომიკური
პოლიტიკის კომიტეტი

გარემოს დაცვისა და
ბუნებრივი

რესურსების
კომიტეტი

აგრარულ საკითხთა
კომიტეტი

ჯანმრთელობის
დაცვისა და

სოციალურ საკითხთა
კომიტეტი

საგარეო საქმეთა
სამინისტრო

სსიპ საინფორმაციო
ცენტრი ნატოსა და

ევროკავშირის შესახებ

როგორიცაა
ავტ.

სატრანსპორტ
ო

საშუალებები
ს ტექ-

ინსპექტირებ,
ნარჩენების

მართვა და ა.შ

მომზადებულ
ია ანგარიში

93. ევროპის დღეების აღნიშვნა კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:

თ. ხულორდავა
ი. ფრუიძე
გ.მოსიძე

კომიტეტის
აპარატის ყველა
თანამშრომელი

საზოგადოებასთან
ურთიერთობისა და

სამოქალაქო
ღონისძიებების

დაგეგმვის
განყოფილება;

საგარეო საქმეთა
სამინისტრო;

სსიპ საინფორმაციო
ცენტრი ნატოსა და

ევროკავშირის შესახებ

ყოველ წელს ჩატარებულია
ღონისძიება

დონორი
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94. სტუდენტური და მოსწავლეთა
კონკურსების ორგანიზება
ევროინტეგრაციის თემაზე

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:

გ.მოსიძე

კომიტეტის
აპარატის ყველა
თანამშრომელი

საზოგადოებასთან
ურთიერთობისა და

სამოქალაქო
ღონისძიებების

დაგეგმვის
განყოფილება

თებერვალი-
აპრილი, 2019

ჩატარებულია
კონკურსები
სკოლებსა და

უმაღლეს
სასწავლებლე

ბში -
თბილისსა და

სხვა
ქალაქებში

დონორი

95. აზრის ლიდერების და
პარლამენტის წევრების პოსტები
ერთიანი ჰეშთეგით სოციალურ
ქსელებში

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:

გ.მოსიძე

აპარატი:
თ. ხინთიბიძე
მ. კირვალიძე
ი. წულუკიძე

ვებპორტალის
განვითარების
განყოფილება

მარტი-აპრილი,
2019

გავრცელებუ
ლია პოსტები

ერთიანი
ჰეშთეგით

დონორი

96. სოციალურ ქსელებში
გამოწვევის სპეციალური
ორგანიზება

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:
ი.ფრუიძე

აპარატი:
თ. ხინთიბიძე
მ. კირვალიძე
ი. წულუკიძე

ვებპორტალის
განვითარების
განყოფილება

აპრილი, 2019 გავრცელებუ
ლია

‘გამოწვევა’,
რომელიც

გაზიარებულ
ია

მომხმარებლე
ბის მიერ

დონორი

97. ფოტო და ნახატების კონკურსის
ჩატარება

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:

თ. ხულორდავა

აპარატი:
თ. ხინთიბიძე
მ. კირვალიძე
ი. წულუკიძე

2019 კონკურსები
ჩატარებულია

დონორი

98. მედიაკონკურსის ჩატარება
რეგიონული მედიის
წარმომადგენლებისთვის

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:

თ. ხულორდავა

აპარატი:

პარლამენტის
პრესცენტრი

2019 მედიაკონკურ
სი

გამოცხადებუ
ლია და

ჩატარებულია

დონორი
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თ. ხინთიბიძე
მ. კირვალიძე
ი. წულუკიძე

ამოცანა 4.2. ევროინტეგრაციის საკითხებზე კომუნიკაციის პროცესის მართვა და გაუმჯობესება

99. მედიის ბაზის განახლება კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:

თ. ხულორდავა

აპარატი:
თ. ხინთიბიძე
მ. კირვალიძე

2019 მონაცემთა
ბაზა
შექმნილია

100. მედიასემინარების ჩატარება
ჟურნალისტებისთვის

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:

თ. ხულორდავა

აპარატი:
თ. ხინთიბიძე
მ. კირვალიძე

წელიწადში
ორჯერ

მედიასემინარ
ები
ჩატარებულია

დონორი

101. შეხვედრები მედიასთან კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:

თ. ხულორდავა

აპარატი:
თ. ხინთიბიძე
მ. კირვალიძე

წელიწადში
ორჯერ

შეხვედრები
ჩატარებულია

დონორი

102. მედიამონიტორინგის წარმოება კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:
ი. ფრუიძე

აპარატი:
თ. ხინთიბიძე
მ. კირვალიძე

თვეში ერთხელ მონიტორინგი
ს ანგარიში
მომზადებულ
ია

103. პრესრელიზების გავრცელება კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:

თ. ხულორდავა

აპარატი:

ორ კვირაში
ერთხელ

პრესრელიზი
მიწოდებული
ა
მედიასაშუალ
ებებთან
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თ. ხინთიბიძე
მ. კირვალიძე

104. სიახლეებისა და პოსტების
განთავსება ინტერნეტსა და
სოციალურ ქსელებში

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:

თ.ხულორდავა
ი. ფრუიძე

აპარატი:
თ. ხინთიბიძე
მ. კირვალიძე
ი. წულუკიძე

კვირაში ორჯერ პოსტი და
სიახლე
განთავსებულ
ია
სოციალური
ქსელებსა და
საიტზე

105. ფოტო და ვიდეო არქივაცია კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:
ი. ფრუიძე

აპარატი:
მ. კირვალიძე

თვეში ერთხელ ფოტო და
ვიდეო მასალა
დაარქივებუ
ლია

106. საზოგადოებისთვის კომიტეტის
საქმიანობის წლიური ანგარიშის
წარდგენა და გამოქვეყნება

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:

თ. ხულორდავა

აპარატი:
თ. ხინთიბიძე

წელიწადში
ერთხელ

სამოქმედო გეგმის განხორციელების მონიტორინგი და კომიტეტის ორგანიზაციული განვითარება
ამოცანა 1. კომიტეტის შიდა ორგანიზაციული შესაძლებლობების გაძლიერება

1. 6
7

თემატური ტრენინგები
კომიტეტისა და აპარატის
წევრებისთვის

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:

თ.ხულორდავა

აპარატი:
თ. ხინთიბიძე
ი. წულუკიძე

კვარტალში
ერთხელ

ტრენინგის
მოდული;
მონაწილეთა
სია
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2. 7
0

აპარატის თანამშრომლებისთვის
სხვა ქვეყნების ევროპულ
საქმეთა/ინტეგრაციის
კომიტეტთან გაცვლითი
პროგრამების დანერგვა

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:

თ.ხულორდავა

აპარატი:
თ. ხინთიბიძე
ი. წულუკიძე

2019 წელი გაცვლითი
პროგრამის
მონაწილეთა
რაოდენობა
დადგენილია
და
ანგარიშები
მომზადებულ
ია

3. 7
1

რეგულარული შეხვედრები
დარგობრივი კომიტეტების და
სამინისტროების საკონტაქტო
პირებთან, ვებპორტალ
www.aa.ge-ს გამართული
ფუნქციონირების
უზრუნველსაყოფად

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:

თ.ხულორდავა

აპარატი:
თ. ხინთიბიძე

ნ. ნატროშვილი
ნ. ნემსაძე

კვარტალურად შეხვედრის
ოქმები
მომზადებულ
ია და
გადაწყვეტილ
ებები
მიღებულია

4. ევროკავშირში მიმდინარე
პოლიტიკური პროცესების
შესახებ ინფორმაციის მოძიება
და კომიტეტის წევრებისთვის
მიწოდება

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:

თ.ხულორდავა

აპარატი:
თ. ბორაშვილი

ნ. ნემსაძე

კვირაში ერთხელ ანგარიშები/დ
აიჯესტი
მომზადებულ
ია

ამოცანა 2. სამოქმედო გეგმის განხორციელების მონიტორინგი
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5. სამოქმედო გეგმის შესრულების
შეფასება, ანალიზი, შესაძლო
ცვლილებების განხილვა და
გეგმაში ასახვა

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:

თ.ხულორდავა

აპარატი:
თ. ხინთიბიძე

კვარტალურად წარმოდგენი
ლია
ინფორმაცია
წინა
კვარტალში
დაგეგმილი
ღონისძიებები
ს
შესრულების
შესახებ,და
განმარტებულ
ია
შეუსრულებლ
ობის და/ან
შეფერხების
მიზეზები

6. 7
5

დონორებსა და პარტნიორებთან
თანამშრომლობის
კოორდინაციის გაძლიერება

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:

თ.ხულორდავა

აპარატი:
თ. ხინთიბიძე
ი. წულუკიძე

2019 საჭიროებათა
შეფასების
დოკუმენტი

7. ასოცირების შეთანხმებით
ნაკისრი ვალდებულებების
შესრულების შესახებ
საკოორდინაციო შეხვედრები
კომიტეტის წევრებისა და
აპარატის თანამშრომლების
მონაწილეობით

კომიტეტის
წევრ(ებ)ი:

თ.ხულორდავა

აპარატი:
თ. ხინთიბიძე

კვარტალში
ერთხელ

შეხვედრის
ოქმი
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დანართი I. საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოების
ვადები

სამართლებრივი აქტი განხორცილების
ვადა

პასუხისმგებელი პირი
კომიტეტის
წევრი

აპარატის
თანამშრომელი

დაბეგვრა 2019 ბ. ნაცვლიშვილი ე. უდესიანი
2003 წლის 27 ოქტომბრის საბჭოს 2003/96/EC დირექტივა ევროგაერთიანების ფარგლებში ენერგო
პროდუქტებისა და ელექტროენერგიის დაბეგვრის ჩარჩოს რესტრუქტურიზაციის შესახებ

2019

2011 წლის 21 ივნისის საბჭოს 2011/64/EU დირექტივა წარმოებული თამბაქოს აქციზის გადასახადის
სტრუქტურისა და განაკვეთების შესახებ

2019

2006 წლის 28 ნოემბრის საბჭოს 2006/112/EC დირექტივა დამატებითი ღირებულების გადასახადის (დღგ)
საერთო სისტემის შესახებ.

2019

ვეტერინარია 2019 ზ. ხუციშვილი
ნ. ნატროშვილი
ი. წულუკიძე

2006 წლის 1 აგვისტოს ევროკომისიის (EC) No 1177/2006 რეგულაცია ქათმებში სალმონელას
კონტროლის ეროვნული პროგრამების ფარგლებში სპეციალური კონტროლის ღონისძიებების
განხორციელების არსებული მოთხოვნების შესახებ ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს (EC) No
2160/2003 რეგულაციის იმპლემენტაციის შესახებ.

2019

2005 წლის 12 იანვრის ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს (EC) No 183/2005 რეგულაცია ცხოველის
საკვების ჰიგიენური მოთხოვნების თაობაზე.

2019

2007 წლის 14 თებერვლის ევროკომისიის (EC) No 141/2007 რეგულაცია, ევროპის პარლამენტის და
საბჭოს (EC) No 183/2005 რეგულაციის თანახმად, ცხოველის საკვების დამამზადებელი ან
კოკციდიოსტატიკის და ჰისტომონოსტატის კატეგორიის ცხოველის საკვების დანამატების ბაზარზე
განმათავსებელი საწარმო დაწესებულებების აღიარების მოთხოვნის შესახებ.

2019

2006 წლის 11 დეკემბრის ევროკომისიის 2006/130/EC დირექტივა სურსათის მწარმოებელი
ცხოველებისათვის ზოგიერთი სამედიცინო ვეტერინარული პრეპარატის ვეტერინარული რეცეპტის
მოთხოვნისგან გათავისუფლების მიზნით კრიტერიუმების დადგენის თაობაზე ევროპის პარლამენტისა
და საბჭოს 2001/82/EC დირექტივის იმპლემენტაციის შესახებ.

2019

2007 წლის 11 დეკემბრის ევროკომისიის 2007/843/EC გადაწყვეტილება, ევროპის პარლამენტის და
საბჭოს (EC) No 2160/2003 რეგულაციის თანახმად, ბანკივური ქათმების (Gallus gallus) მოსაშენებელ
გუნდებში სალმონელას კონტროლის პროგრამების დამტკიცების შესახებ და ცვლილება შეაქვს
2006/696/EC გადაწყვეტილებაში, რომელიც ეხება ქათმებისა და გამოსაჩეკი კვერცხების
იმპორტირებისათვის დადგენილი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მოთხოვნებს.

2019

2012 წლის 5 დეკემბრის კომისიის 2012/756/EU დამნერგავი გადაწყვეტილება, რომელიც ეხება კივის
ბაქტერიული კიბოს Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto-ს
გაერთიანებაში შემოტანის და გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.

2019

Nika
Highlight

Nika
Highlight

Nika
Highlight

Nika
Highlight
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2003 წლის 17 ნოემბრის ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს (EC) No 2160/2003 რეგულაცია სალმონელასა
და სხვა განსაზღვრული საკვებისმიერი ზოონოზური აგენტების კონტროლის შესახებ.

2019

ბუღალტრული აღრიცხვა და აუდიტი და კორპორაციული მმართველობა 2019 თ. ხულორდავა
თ. ჩიტაია
ე.უდესიანი

2007 წლის 11 ივლისის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2007/36/EC დირექტივა, საფონდო ბირჟაზე
სავაჭროდ ნებადართული აქციების ემიტენტ (ჩამოთვლილ) კომპანიებში აქციონერთა გარკვეული
უფლებების განხორციელების თაობაზე

2019

1978 წლის 25 ივლისის საბჭოს მეოთხე, 78/660/EEC დირექტივა, რომელიც ეფუძნება ხელშეკრულების
54-ე მუხლის 3(g) ქვეპუნქტს გარკვეული კატეგორიის კომპანიების წლიური ანგარიშების შესახებ

2019

2006 წლის 17 მაისის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2006/43/EC დირექტივა წლიური ანგარიშებისა და
კონსოლიდირებული ანგარიშების კანონით დადგენილი აუდიტის განხორციელების შესახებ

2019

1976 წლის 13 დეკემბრის საბჭოს მეორე, 77/91/EEC დირექტივა, იმ გარანტიების კოორდინაციის
თაობაზე, რომლებსაც, წევრებისა და სხვა მხარეთა ინტერესების დასაცავად, ითხოვენ კომპანიებისგან
წევრი სახელმწიფოები ხელშეკრულების 58-ე მუხლის მეორე პუნქტიდან გამომდინარე, რომელიც
დაკავშირებულია შეზღუდული პასუხისმგებლობის საჯარო კომპანიების ჩამოყალიბებასთან და მათი
კაპიტალის შენარჩუნებასა და შეცვლასთან, რათა ამგვარი გარანტიები გახადონ თანაბარი, და რომელიც
შესწორდა 92/101/EEC, 2006/68/EC და 2009/109/EC დირექტივებით

2019

1983 წლის 13 ივნისის საბჭოს მეშვიდე, 83/349/EEC დირექტივა, რომელიც ეფუძნება ხელშეკრულების
54-ე მუხლის 3(g) ქვეპუნქტს კონსოლიდირებული ანგარიშების შესახებ

2019

2002 წლის 19 ივლისის ევროპარლამენტისა და საბჭოს (EC) N 1606/2002 რეგულაცია საერთაშორისო
საბუღალტრო სტანდარტების გამოყენების შესახებ

2019

2009 წლის 16 სექტემბრის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2009/101/EC დირექტივა 2019
1978 წლის 9 ოქტომბრის საბჭოს მესამე, 78/855/EEC დირექტივა, რომელიც ეფუძნება ხელშეკრულების
54-ე მუხლის 3(g) ქვეპუნქტს შეზღუდული პასუხისმგებლობის საჯარო კომპანიების შერწყმის შესახებ,
და რომელიც შესწორდა 2007/63/EC და 2009/109/EC დირექტივებით

2019

1982 წლის 17 დეკემბრის საბჭოს მეექვსე, 82/891/EEC დირექტივა, რომელიც ეფუძნება ხელშეკრულების
54-ე მუხლის 3(g) ქვეპუნქტს შეზღუდული პასუხისმგებლობის საჯარო კომპანიების გაყოფის შესახებ,
და რომელიც შესწორდა 2007/63/EC და 2009/109/EC დირექტივებით

2019

1989 წლის 21 დეკემბრის საბჭოს მეთერთმეტე, 89/666/EEC დირექტივა, რომელიც ეხება მეორე
სახელმწიფოს სამართლით დარეგულირებული გარკვეული კატეგორიების კომპანიების მიერ წევრ
სახელმწიფოებში ფილიალების გახსნასთან დაკავშირებით კომპანიის შესახებ ინფორმაციის
განსაჯაროების მოთხოვნებს

2019

ტრანსპორტი 2019
თ.ხულორდავა
შ. ხაბარელი

თ. ჩიტაია

2008 წლის 24 სექტემბრის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2008/68/EC დირექტივა სახიფათო ტვირთის
შიდა ტრანსპორტირების შესახებ საერთაშორისო გადაზიდვებში ჩართული ყველა სატრანსპორტი
საშუალებისთვის

2019

2006 წლის 20 დეკემბრის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2006/126/EC დირექტივა მართვის მოწმობების
თაობაზე (რამოდენიმე დებულება)

2019



64

2002 წლის 11 მარტის ევროპარლამენტისა და საბჭოს დირექტივა 2002/15/EC, მოძრავ საგზაო
ტრანსპორტთან დაკავშირებული საქმიანობის განმახორციელებელ პირთა სამუშაო დროის
ორგანიზების შესახებ

2019

2007 წლის 23 ოქტომბრის ევროპარლამენტისა და საბჭოს (EC) N 1370/2007 რეგულაცია
საზოგადოებრივი სამგზავრო სარკინიგზო და საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებების შესახებ
(განსაზღვრული დებულებები)

2019

2009 წლის 21 ოქტომბრის ევროპარლამენტისა და საბჭოს (EC) N 1071/2009 რეგულაცია, რომელიც
ადგენს ავტოსატრანსპორტო ოპერატორის დასაქმების მიზნით შესასრულებელი პირობების შესახებ
საერთო წესებს

2019

2006 წლის 15 მარტის ევროპარლამენტისა და საბჭოს (EC) N 561/2006 რეგულაცია საგზაო
ტრანსპორტთან დაკავშირებული გარკვეული სოციალური კანონმდებლობის ჰარმონიზაციის შესახებ

2019

1985 წლის 20 დეკემბრის საბჭოს (EEC) N 3821/85 რეგულაცია საგზაო ტრანსპორტში ხმის ჩამწერი
მოწყობილობების შესახებ

2019

2006 წლის 15 მარტის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2006/22/EC დირექტივა საგზაო ტრანსპორტის
ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული სოციალური კანონმდებლობის შესახებ საბჭოს (EEC) N 3820/85
და (EEC) N 3821/85 რეგულაციების იმპლემენტაციის მინიმალური პირობების შესახებ

2019

2010 წლის 22 სექტემბრის ევროპარლამენტისა და საბჭოს N 913/2010 რეგულაცია (ევროკავშირი)
კონკურენტული ტვირთისთვის ევროპული სარკინიგზო ქსელის თაობაზე

2019

2007 წლის 23 ოქტომბრის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2007/59/EC დირექტივა იმ მატარებლის
მემანქანეთა სერტიფიცირების შესახებ, რომლებიც მართავენ ლოკომოტივებსა და მატარებლებს
გაერთიანების სარკინიგზო სისტემაში

2019

2008 წლის 24 სექტემბრის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2008/68/EC დირექტივა სახიფათო ტვირთის
შიდა ტრანსპორტირების შესახებ (შიდა გადაზიდვაში ჩართული ავტ. საშუალებებისათვის)

2019

გარემოს დაცვა 2019 გ. გაჩეჩილაძე
ნ. ნატროშვილი
ი. წულუკიძე

2008 წლის 21 მაისის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2008/50/EC დირექტივა ატმოსფერული ჰაერის
ხარისხისა და ევროპაში უფრო სუფთა ჰაერის შესახებ
- ეროვნული კანონმდებლობის მიღება და კომპეტენტური ორგანოების განსაზღვრა

2019

2004 წლის 15 დეკემბრის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2004/107/EC დირექტივა ატმოსფერულ ჰაერში
დარიშხანის, კადმიუმის, ვერცხლისწყლის, ნიკელის და პოლიციკლური არომატული
ნახშირწყალბადების შემცველობის შესახებ

2019

2000 წლის 23 ოქტომბრის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2000/60/EC დირექტივა წყლის GE/EU/Annex
XXVI/ge 12 პოლიტიკის სფეროში საზოგადოებრივი მოქმედებისათვის ჩარჩოს შემუშავების შესახებ,
2455/2001/EC გადაწყვეტილებით შეტანილი შესწორებების შესაბამისად

2019

2007 წლის 23 ოქტომბრის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2007/60/EC დირექტივა წყალდიდობის
რისკების შეფასებისა და მართვის შესახებ

2019

1991 წლის 21 მაისის საბჭოს 91/271/EEC დირექტივა ურბანული ჩამდინარე წყლის გაწმენდის შესახებ,
98/15/EC დირექტივითა და N 1882/2003 რეგულაციით შეტანილი ცვლილებების შესაბამისად

2019

1998 წლის 3 ნოემბრის საბჭოს 98/83/EC დირექტივა ადამიანის მოხმარებისათვის განკუთვნილი წყლის
ხარისხის შესახებ, (EC) N 1882/2003 რეგულაციით შეტანილი ცვლილებების შესაბამისად

2019
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1991 წლის 12 დეკემბრის საბჭოს 91/676/EEC დირექტივა სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში
გამოყენებული ნიტრატებით დაბინძურებისაგან წყლების დაცვის შესახებ, (EC) N 1882/2003
რეგულაციით შეტანილი ცვლილებების შესაბამისად

2019

1996 წლის 9 დეკემბრის 96/82/EC დირექტივა სახიფათო ნივთიერებების გამოყენებასთან
დაკავშირებული დიდი ავარიების საფრთხეების შესახებ, 2003/105/EC დირექტივით და (EC) N 1882/2003
რეგულაციით შეტანილი შესწორებების შესაბამისად: - ეროვნული კანონმდებლობის მიღება და
კომპეტენტური ორგანო(ებ)ის განსაზღვრა და შესაბამის კომპეტენტურ ორგანოებს შორის ეფექტიანი
საკოორდინაციო მექანიზმების ჩამოყალიბება

2019

2008 წლის 17 ივნისის ევროპარლამენტისა და საბჭოს (EC) N 689/2008 რეგულაცია სახიფათო ქიმიური
ნივთიერებების იმპორტისა და ექსპორტის შესახებ.

2019

დასაქმება, სოციალური პოლიტიკა და თანაბარი შესაძლებლობები 2019 ბ. ნაცვლიშვილი
თ. ჭუმბურიძე
ნ.ნატროშვილი

2000 წლის 29 ივნისის საბჭოს 2000/43/EC დირექტივა, რომელიც უზრუნველყოფს რასობრივი თუ
ეთნიკური წარმომავლობის მიუხედავად პირთა თანაბარი მოპყრობის პრინციპის
განხორციელებას

2019

2000 წლის 27 ნოემბრის საბჭოს 2000/78/EC დირექტივა, რომელიც დასაქმებისა და შრომითი საქმიანობის
საკითხებთან მიმართებით აყალიბებს თანაბარი მოპყრობის ზოგად სტრუქტურას

2019

1991 წლის 14 ოქტომბრის საბჭოს 91/533/EEC დირექტივა შრომითი ხელშეკრულებით
გათვალისწინებული პირობების ან დასაქმებასთან დაკავშირებული ურთიერთობების შესახებ
დამსაქმებლის მიერ დასაქმებულთა ინფორმირების ვალდებულების შესახებ

2019

1999 წლის 28 ივნისის საბჭოს 1999/70/ECდირექტივა ევროპის პროფკავშირების კონფედერაციის (ETUC),
ევროპის მრეწველთა და დამსაქმებელთა კონფედერაციის კავშირისა (UNICE)და დამსაქმებელთა და
საწარმოთა ევროპული ცენტრის (CEEP) მიერ გაფორმებული “ვადიანი სამუშაოს შესახებ” ჩარჩო
შეთანხმების თაობაზე

2019

2002 წლის 11 მარტის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2002/14/EC დირექტივა, რომელიც აყალიბებს
ზოგად სტრუქტურას ევროპის თანამეგობრობაში დასაქმებულთა ინფორმირებისა და მათთვის
კონსულტაციების გაწევის მიზნით – ევროპარლამენტის, საბჭოსა და ევროკომისიის ერთობლივი
დეკლარაცია დასაქმებულთა წარმომადგენლობის შესახებ

2019

2006 წლის 5 ივლისის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2006/54/EC დირექტივა, რომელიც
უზრუნველყოფს დასაქმებისა და საქმიანობის საკითხებთან მიმართებით მამაკაცისა და ქალის
თანაბარი შესაძლებლობებისა და თანაბარი მოპყრობის პრინციპის განხორციელებას

2019

1992 წლის 19 ოქტომბრის საბჭოს 92/85/EEC დირექტივა, რომელიც ეხება ორსულ, ახალნამშობიარევ და
მეძუძურ მუშაკთათვის შრომის უსაფრთხო პირობებისა და ჯანმრთელობის გაუმჯობესების
ხელშეწყობის მიზნით ზომების შემოღებას (მე–10 ინდივიდუალური დირექტივა 89/391/EEC
დირექტივის მე-16(1) მუხლის კონტექსტში)

2019

1978 წლის 19 დეკემბრის საბჭოს 79/7/EEC დირექტივა, რომელიც უზრუნველყოფს სოციალური
უსაფრთხოების საკითხებზე მამაკაცისა და ქალის თანაბარი მოპყრობის პრინციპების განხორციელებას

2019

1998 წლის 20 ივლისის საბჭოს 98/59/EC დირექტივა სამსახურიდან კოლექტიური გათავისუფლების
შესახებ წევრ სახელმწიფოთა კანონების დაახლოების თაობაზე

2019
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2001 წლის 12 მარტის საბჭოს 2001/23/EC დირექტივა საწარმოებისა და ბიზნესების სრული ან
ნაწილობრივი გასხვისების შემთხვევაში დასაქმებულთა უფლებების დაცვასთან დაკავშირებით წევრ
სახელმწიფოთა კანონების დაახლოების თაობაზე

2019

1989 წლის 30 ნოემბრის საბჭოს 89/654/EEC დირექტივა სამუშაო ადგილზე უსაფრთხოებისა და
ჯანმრთელობის მინიმალური მოთხოვნების თაობაზე (პირველი ინდივიდუალური დირექტივა
89/391/EEC დირექტივის მე-16(1) მუხლის კონტექსტში)

2019

2009 წლის 16 სექტემბრის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2009/104/EC დირექტივა სამუშაო
ადგილზე მუშაკთა მიერ სამუშაო მოწყობილობების გამოყენებისათვის უსაფრთხოებისა და
ჯანმრთელობის მინიმალური მოთხოვნების თაობაზე (მეორე ინდივიდუალური დირექტივა
89/391/EEC დირექტივის მე16(1) მუხლის კონტექსტში – 89/655/EEC დირექტივის კოდიფიკაცია,
რომელიც შესწორდა 95/63/EC და 2001/45/EC დირექტივებით)

2019

1990 წლის 29 მაისის საბჭოს დირექტივა 90/270/EEC მონიტორიან დანადგარებთან მუშაობისთვის
უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის მინიმალური მოთხოვნების შესახებ (მეხუთე ინდივიდუალური
დირექტივა 89/391/EEC დირექტივის მე-16(1) მუხლის კონტექსტში)

2019

მომხმარებელთა პოლიტიკა 2019
ბ. ნაცვლიშვილი
თ. ხულორდავა

თ. ჭუმბურიძე

2002 წლის 23 სექტემბრის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2002/65/EC დირექტივა მომხმარებლის
ფინანსური მომსახურების დისტანციური მარკეტინგის შესახებ

2019

2008 წლის 23 აპრილის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2008/48/EC დირექტივა მომხმარებელთა
საკრედიტო შეთანხმებების შესახებ

2019

1998 წლის 16 თებერვლის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 98/6/EC დირექტივა მომხმარებელთა დაცვის
შესახებ მომხმარებელთათვის შეთავაზებული პროდუქტების ფასების მითითებისას

2019

2005 წლის 11 მაისის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2005/29/EC დირექტივა, შიდა ბაზარზე კომპანიასა
და მომხმარებელს შორის არასამართლიანი სავაჭრო პრაქტიკის შესახებ (“დირექტივა არასამართლიანი
სავაჭრო პრაქტიკის შესახებ”)

2019

2004 წლის 27 ოქტომბრის ევროპარლამენტისა და საბჭოს (EC) 2006/2004 რეგულაცია მომხმარებლის
დაცვის შესახებ კანონების აღსრულებაზე პასუხისმგებელ ეროვნულ ორგანოებს შორის
თანამშრომლობის შესახებ (რეგულაცია მომხმარებლის დაცვის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ)

2019

2006 წლის 12 დეკემბრის ევროპარლამენტისა და საბჭოს დირექტივა 2006/114/EC შეცდომაში შემყვანი
და შედარებითი რეკლამის შესახებ

2019

1999 წლის 25 მაისის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 1999/44/EC დირექტივა სამომხმარებლო საქონლის
გაყიდვისა და მასთან დაკავშირებული გარანტიების ზოგიერთი ასპექტის შესახებ

2019

1993 წლის 5 აპრილის საბჭოს 93/13/EEC დირექტივა მომხმარებელთა კონტრაქტებში არასამართლიანი
პირობების შესახებ

2019

1997 წლის 20 მაისის ევროპარლამენტისა და საბჭოს დირექტივა 97/7/EC მომხმარებელთა დაცვის
შესახებ დისტანციურ კონტრაქტებთან მიმართებით

2019

1985 წლის 20 დეკემბრის საბჭოს 85/577/EEC დირექტივა მომხმარებელთა დაცვის შესახებ ბიზნეს
ოფისიდან დაშორებით მოლაპარაკებულ კონტრაქტებთან მიმართებით

2019

1990 წლის 13 ივნისის საბჭოს 90/314/EEC დირექტივა მოგზაურობის, არდადეგებისა და ტურების
პაკეტების შესახებ

2019
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2009 წლის 14 იანვრის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2008/122/EC დირექტივა მომხმარებელთა დაცვის
შესახებ დროის წილობრივი განაწილების გრძელვადიანი არდადეგების, გადაყიდვისა და გაცვლის
კონტრაქტების ზოგიერთ ასპექტთან დაკავშირებით

2019

2011/83/EU დირექტივა მომხმარებელთა უფლებების შესახებ 2019

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა 2019 გ. მოსიძე
თ. ჭუმბურიძე

2003 წლის 27 იანვრის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2002/98/EC დირექტივა, რომელიც ადგენს
ადამიანის სისხლისა და სისხლის კომპონენტების შეგროვების, ტესტირების, დამუშავების, შენახვისა
და განაწილების ხარისხისა და უსაფრთხოების სტანდარტებს

2019

2004 წლის 22 მარტის ევროკომისიის 2004/33/EC დირექტივა, რომლითაც სრულდება
ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2002/98/EC დირექტივა, რომელიც ეხება სისხლისა და სისხლის
კომპონენტების ზოგიერთ ტექნიკურ მოთხოვნას

2019

2005 წლის 30 სექტემბრის ევროკომისიის 2005/62/EC დირექტივა, რომლითაც სრულდება
ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2002/98/EC დირექტივა, რომელიც ეხება სისხლის
დაწესებულებებისათვის ხარისხის სისტემასთან დაკავშირებულ გაერთიანების სტანდარტებსა და
სპეციფიკაციებს

2019

2005 წლის 30 სექტემბრის ევროკომისიის 2005/61/EC დირექტივა, რომლითაც სრულდება
ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2002/98/EC დირექტივა, რომელიც ეხება მიკვლევადობის მოთხოვნებსა
და შეტყობინებებს სერიოზული არასასურველი რეაქციებისა და შემთხვევების შესახებ

2019

2004 წლის 31 მარტის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2004/23/EC დირექტივა, რომელიც ადგენს
ადამიანის ქსოვილებისა და უჯრედების დონაციის, დონორებისაგან მიღების, ტესტირების,
დამუშავების, კონსერვაციის, შენახვისა და განაწილების ხარისხისა და უსაფრთხოების სტანდარტებს

2019

2006 წლის 8 თებერვლის ევროკომისიის 2006/17/EC დირექტივა, რომლითაც სრულდება
ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2004/23/EC დირექტივა, რომელიც ეხება ადამიანის ქსოვილებისა და
უჯრედების დონაციის, დონორებისაგან მიღების და ტესტირების გარკვეულ ტექნიკურ მოთხოვნებს

2019

2006 წლის 24 ოქტომბრის ევროკომისიის 2006/86/EC დირექტივა, რომლითაც სრულდება
ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2004/23/EC დირექტივა, რომელიც ეხება მიკვლევადობის მოთხოვნებსა
და შეტყობინებებს სერიოზული არასასურველი რეაქციებისა და შემთხვევების შესახებ და ადამიანის
ქსოვილებისა და უჯრედების კოდირების, დამუშავების, კონსერვაციის, შენახვისა და განაწილების
გარკვეულ ტექნიკურ მოთხოვნებს

2019

2010 წლის 7 ივლისის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2010/53/EU დირექტივა ტრანსპლანტაციისათვის
გამიზნული ადამიანის ორგანოთა ხარისხისა და უსაფრთხოების სტანდარტების შესახებ

2019

1993 წლის 14 ივნისის საბჭოს 93/42/EEC დირექტივა სამედიცინო მოწყობილობების შესახებ 2019
1998 წლის 27 ოქტომბრის ევროპის პარლამენტის და საბჭოს 98/79/EC დირექტივა ინვიტრო
დიაგნოსტიკური სამედიცინო მოწყობილობების შესახებ

2019

1990 წლის 20 ივნისის საბჭოს 90/385/EEC დირექტივა აქტიური იმპლანტირებადი სამედიცინო
მოწყობილობების შესახებ წევრი ქვეყნების კანონების დაახლოების თაობაზე

2019

2009 წლის 30 ნოემბრის ევროპის პარლამენტის და საბჭოს 2009/142/EC დირექტივა აიროვან საწვავზე
მომუშავე მოწყობილობების შესახებ

2019
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ფინანსურ მომსახურებასთან დაკავშირებული წესები 2019 ბ. ნაცვლიშვილი ე. უდესიანი

2002 წლის 16 დეკემბრის ევროპარლამენტისა და საბჭოს დირექტივა 2002/87/EC, ფინანსურ
კონგლომერატში საკრედიტო ინსტიტუტების, სადაზღვევო კომპანიებისა და საინვესტიციო
კომპანიების დამატებითი ზედამხედველობის შესახებ

2019

2007 წლის 5 სექტემბრის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2007/44/EC დირექტივა, რომლითაც შესწორდა
საბჭოს 92/49/EEC დირექტივა და 2002/83/EC, 2004/39/EC, 2005/68/EC და 2006/48/EC დირექტივები,
რომლებიც ეხება ფინანსურ სექტორში მფლობელობის ზრდისა და წილის შესყიდვის პრუდენციული
შეფასებისათვის საპროცედურო წესებსა და შეფასების კრიტერიუმებს

2019

2009 წლის 25 ნოემბრის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2009/138/EC დირექტივა სადაზღვევო ბიზნესის
დაწყებისა და ფუნქციონირების შესახებ

2019

2009 წლის 13 ივლისის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2009/65/EC დირექტივა მიმოქცევად ფასიან
ქაღალდებში კოლექტიური ინვესტიციების განსახორციელებლად შექმნილ საწარმოსთან (UCITS)
მიმართებაში, კანონების, რეგულაციებისა და ადმინისტრაციული დებულებების კოორდინაციის
შესახებ

2019

2007 წლის 19 მარტის ევროკომისიის 2007/16/EC დირექტივა, რომელიც ხელს უწყობს საბჭოს 85/611/EEC
დირექტივის - მიმოქცევად ფასიან ქაღალდებში კოლექტიური ინვესტიციების განსახორციელებლად
შექმნილ საწარმოსთან (UCITS) მიმართებაში, კანონების, რეგულაციებისა და ადმინისტრაციული
დებულებების კოორდინაციის შესახებ (შესწორება) აღსრულებას და რომელიც ეხება ზოგიერთი
ტერმინის განსაზღვრას

2019

2007 წლის 13 ნოემბრის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2007/64/EC დირექტივა შიდა ბაზარზე
საგადახდო მომსახურებების შესახებ

2019

ენერგეტიკა 2019
გ. გაჩეჩილაძე
თ.ხულორდავა

თ. ჩიტაია

დირექტივა N 2010/75/EU-ის V დანართი სამრეწველო ემისიების შესახებ (დაბინძურების
ინტეგრირებული პრევენცია და კონტროლი)

2019

2009 წლის 13 ივლისის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2009/72/EC დირექტივა ელექტროენერგიის შიდა
ბაზრისათვის საერთო წესების შესახებ

2019

2009 წლის 23 აპრილის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2009/28/EC დირექტივა განახლებადი ენერგიის
წყაროებიდან ენერგიის გამოყენების ხელშეწყობის შესახებ

2019

2010 წლის 19 მაისის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2010/30/EU დირექტივა ენერგომოხმარების
პროდუქტების მიერ მოხმარებული ენერგიისა და სხვა წყაროების ეტიკეტირების და პროდუქციის
თაობაზე სტანდარტული ინფორმაციის მითითების შესახებ

2019

2012 წლის 25 ოქტომბრის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2012/27/EU დირექტივა ენერგოეფექტურობის
შესახებ

2019

2009 წლის 13 ივლისის ევროპარლამენტისა და საბჭოს N 714/2009 (EC) რეგულაცია ელექტროენერგიის
ტრანს-სასაზღვრო გაცვლის სისტემებზე დაშვების პირობების შესახებ, რომლითაც გაუქმდა რეგულაცია
(EC) N 1228/2003

2019



69

2009 წლის 4 თებერვლის ევროკომისიის (EC) N 107/2009 რეგულაცია, რომელიც ახორციელებს
ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2005/32/EC დირექტივას მოდემების ეკო-დიზაინის მოთხოვნებთან
მიმართებით

2019

2010 წლის 10 ნოემბრის ევროკომისიის (EU) N 1016/2010 რეგულაცია, რომელიც უზრუნველყოფს
ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2009/125/EC დირექტივის განხორციელებას
საყოფაცხოვრებო ჭურჭლის სარეცხი მანქანების ეკოდიზაინის მოთხოვნების შესახებ

2019

2010 წლის 19 მაისის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2010/31/EU დირექტივა შენობების
ენერგოეფექტურობის შესახებ

2019

2006 წლის 18 იანვრის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2005/89/EC დირექტივა ელექტროენერგიის
მიწოდებისა და ინფრასტრუქტურაში ინვესტირების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ზომების
შესახებ

2019

2008 წლის 17 დეკემბრის ევროკომისიის (EC) N 1275/2008 რეგულაცია, რომელიც ახორციელებს
ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2005/32/EC დირექტივას, ელექტრო და ელექტრონული საყოფაცხოვრებო
და საოფისე მოწყობილობების მიერ მოლოდინის და გამორთულ რეჟიმში ელექტროენერგიის
მოხმარების ეკოდიზაინის მოთხოვნებთან მიმართებით

2019

2009 წლის 22 ივლისის ევროკომისიის (EC) N 641/2009 რეგულაცია, რომელიც ახორციელებს
ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2005/32/EC დირექტივას პროდუქტში ინტეგრირებული კონდიცირებისა
და გათბობის სისტემების ცირკულარის ეკოდიზაინის მოთხოვნებთან მიმართებით

2019

ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2009 წლის 25 ნოემბრის (EC) N 1222/2009 რეგულაცია საწვავის
გამოყენების ეფექტიანობისა და სხვა მნიშვნელოვან პარამეტრებთან მიმართებაში საბურავების
ეტიკეტირების შესახებ

2019

2010 წლის 10 ნოემბრის ევროკომისიის რეგულაცია (EU) N 1015/2010, რომელიც უზრუნველყოფს
ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2009/125/EC დირექტივის განხორციელებას, საყოფაცხოვრებო სარეცხი
მანქანების ეკოდიზაინის მოთხოვნების შესახებ

2019

მცენარეთა დაცვა 2019 ზ. ხუციშვილი
ნ. ნატროშვილი
ი. წულუკიძე

1966 წლის 14 ივნისის საბჭოს 66/401/EEC დირექტივა საკვები კულტურების თესლით ვაჭრობის
თაობაზე.

2019

2012 წლის 18 სექტემბრის კომისიის (EU) No 844/2012 დამნერგავი რეგულაცია ადგენს აქტიური
ნივთიერებების განახლების პროცედურების განხორციელებისთვის საჭირო დებულებებს
ევროპარლამენტისა და საბჭოს No 1107/2009 რეგულაციის გათვალისწინებით, რომელიც ეხება
მცენარეთა დაცვის საშუალებების ბაზარზე განთავსებას.

2019

2008 წლის 29 სექტემბრის საბჭოს 2008/90/EC დირექტივა ხილის წარმოებისთვის განკუთვნილი ხილის
გასამრავლებელი მასალებით და მცენარეებით ვაჭრობის თაობაზე.

2019

1966 წლის 14 ივნისის საბჭოს 66/402/EEC დირექტივა მარცვლოვნების თესლით ვაჭრობის თაობაზე. 2019
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1998 წლის 20 ივლისის საბჭოს 98/56/EC დირექტივა დეკორატიული მცენარეების გასამრავლებელი
მასალით ვაჭრობის თაობაზე.

2019

2002 წლის 13 ივნისის საბჭოს 2002/54/EC დირექტივა ჭარხლის თესლით ვაჭრობის თაობაზე. 2019
2012 წლის 5 დეკემბრის კომისიის 2012/756/EU დამნერგავი გადაწყვეტილება, რომელიც ეხება კივის
ბაქტერიული კიბოს Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto-ს
გაერთიანებაში შემოტანის და გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.

2019

2002 წლის 13 ივნისის საბჭოს 2002/55/EC დირექტივა ბოსტნეულის თესლით ვაჭრობის თაობაზე. 2019

სატელეკომუნიკაციო მომსახურეობა 2019 ი. ფრუიძე თ. ჩიტაია

2002 წლის 7 მარტის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2002/21/EC დირექტივა ელექტრონული
საკომუნიკაციო ქსელებისა და მომსახურებების ზოგადი მარეგულირებელი ჩარჩოს შესახებ (ჩარჩო
დირექტივა), რომელიც შესწორდა 2009/140/EC დირექტივით (გამოიყენება ამ დირექტივის მხოლოდ
გარკვეული დებულებები)

2019

2002 წლის 7 მარტის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2002/20/EC დირექტივა ელექტრონული
საკომუნიკაციო ქსელებისა და მომსახურებების ავტორიზაციის შესახებ (ავტორიზაციის შესახებ
დირექტივა), რომელიც შესწორდა 2009/140/EC დირექტივით.

2019

2002 წლის 7 მარტის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2002/19/EC დირექტივა ელექტრონულ
საკომუნიკაციო ქსელებთან და მასთან დაკავშირებულ ელემენტებთან დაშვებისა და ურთიერთჩართვის
შესახებ (დაშვების მინიჭების შესახებ დირექტივა), რომელიც შესწორდა 2009/140/EC დირექტივით
(გამოიყენება ამ დირექტივის გარკვეული დებულებები)

2019

2002 წლის 12 ივლისის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2002/58/EC დირექტივა ელექტრონული
კომუნიკაციების სექტორში პერსონალური მონაცემების დამუშავებისა და პირადი ცხოვრების
კონფიდენციალურობის დაცვის შესახებ (პირადი ცხოვრების კონფიდენციალურობისა და
ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ დირექტივა), რომელიც შესწორდა 2009/136/EC დირექტივით
(გამოიყენება ამ დირექტივის ზოგიერთი დებულება)

2019

2002 წლის 7 მარტის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2002/22/EC დირექტივა უნივერსალური
მომსახურებებისა და ელექტრონულ საკომუნიკაციო ქსელებსა და მომსახურებებთან დაკავშირებით
მომხმარებელთა უფლებების შესახებ (უნივერსალური მომსახურების შესახებ დირექტივა), რომელიც
შესწორდა 2009/136/EC დირექტივით

2019

სურსათის უვნებლობა 2019 გ.გაჩეჩილაძე თ. ჭუმბურიძე

2006 წლის 22 დეკემბრის ევროკომისიის (EC) No 2023/2006 რეგულაცია სურსათთან შეხებაში მყოფი
მასალებისა და ნივთების კარგი საწარმოო პრაქტიკის შესახებ

2019

2004 წლის 6 აპრილის ევროკომისიის (EC) No 641/2004 რეგულაცია, (EC) No 1829/2003 რეგულაციის
იმპლემენტაციის დეტალური წესების შესახებ, რომელიც შეეხება ახალი გენმოდიფიცირებული
სურსათისა და ცხოველის საკვების ავტორიზების გამოყენებას და არსებული პროდუქტისა და გენ-
მოდიფიცირებული ნივთიერების, რომელსაც ხელი შეეწყო შესაბამისი რისკის შეფასების მეშვეობით,
შემთხვევითი ან ტექნიკურად გარდაუვალი არსებობის შეტყობინებას

2019

2013 წლის 27 მარტის ევროკომისიის 2013/165 რეკომენდაცია მარცვლეულსა და მარცვლეულის
პროდუქტებში T-2 და HT-2 ტოქსინების შესახებ

2019
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1997 წლის 29 ივლისის ევროკომისიის 97/618/EC რეკომენდაცია იმ ინფორმაციის მეცნიერული
ასპექტების და პრეზენტაციის შესახებ, რომელიც აუცილებელია ახალი სახეობის სურსათისა და საკვები
ინგრედიენტების ბაზარზე განსათავსებლად საჭირო განცხადებების მხარდასაჭერად და საწყისი
შეფასების ანგარიშების მოსამზადებლად ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს (EC) No
258/97 რეგულაციის შესაბამისად

2019

2007 წლის 21 მაისის ევროკომისიის 2007/363/EC გადაწყვეტილება სახელმძღვანელოების შესახებ,
რომლებიც დაეხმარება წევრ ქვეყნებს ერთიანი ინტეგრირებული მრავალწლიანი ეროვნული
კონტროლის გეგმის შემუშავებაში ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს (EC) No 882/2004 რეგულაციის
გათვალისწინებით

2019

2012 წლის 9 მარტის ევროკომისიის (EU) No 231/2012 რეგულაცია, რომელიც ადგენს ევროპის
პარლამენტისა და საბჭოს (EC) No 1333/2008 რეგულაციის მე-2 და მე-3 დანართებში მოცემული
საკვებდანამატების სპეციფიკაციებს

2019

1997 წლის 27 იანვრის ევროპის პარლამენტის და საბჭოს (EC) No 258/97 რეგულაცია ახალი სახეობის
სურსათისა და მისი ინგრედიენტების შესახებ

2019

საერთაშორისო საზღვაო ტრანსპორტი 2019 თ.ხულორდავა თ. ჩიტაია

2006 წლის 15 თებერვლის ევროპარლამენტისა და საბჭოს (EC) N 336/2006 რეგულაცია, გაერთიანების
ფარგლებში საერთაშორისო უსაფრთხოების მართვის კოდექსის იმპლემენტაციის შესახებ

2019

2009 წლის 23 აპრილის ევროპარლამენტისა და საბჭოს (EC) N 392/2009 რეგულაცია, რომელიც ეხება
უბედური შემთხვევების დროს ზღვით მგზავრების გადამყვანთა პასუხისმგებლობას

2019

2009 წლის 23 აპრილის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2009/21/EC დირექტივა დროშის სახელმწიფოს
მოთხოვნებთან შესაბამისობის თაობაზე

2019

2009 წლის 23 აპრილის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2009/16/EC დირექტივა ნავსადგურის
სახელმწიფო კონტროლის თაობაზე

2019

2009 წლის 6 მაისის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2009/45/EC დირექტივა სამგზავრო გემების
უსაფრთხოების წესებისა და სტანდარტების შესახებ.

2019

1999 წლის 29 აპრილის საბჭოს დირექტივა 1999/35/EC რეგულარული სატრანსპორტოსაშუალებების
გადამზიდავი ბორნის უსაფრთხო ფუნქციონირებისთვის სავალდებულო შემოწმების სისტემისა და
მაღალსიჩქარიანი სამგზავრო გემის მომსახურებების შესახებ

2019

2001 წლის 4 დეკემბრის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2001/96/EC დირექტივა, რომლითაც
ჩამოყალიბდა სატვირთო გემებზე ტვირთის უსაფრთხო ჩატვირთვისა დაგადმოტვირთვის
ჰარმონიზებული მოთხოვნები და პროცედურები

2019

2000 წლის 27 ნოემბრის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2000/59/EC დირექტივა ნავსადგურში გემების
მიერ გენერირებული და ტვირთების ნარჩენების მიმღებიმოწყობილობების შესახებ

2019

2010 წლის 20 ოქტომბრის 2010/65/EU დირექტივა გაერთიანების წევრი სახელმწიფოების
ნავსადგურებში შემოსული ან/და ნავსადგურებიდან გასული გემების ფორმალობებთან
დაკავშირებული ანგარიშების შესახებ

2019

1999 წლის 21 ივნისის საბჭოს 1999/63/EC დირექტივა, რომელიც ეხება “მეზღვაურთა სამუშაო დროის
ორგანიზების შესახებ“ შეთანხმებას, რომელიც გაფორმდა ევროგაერთიანების გემთმფლობელთა

2019
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ასოციაციასა (ECSA) და ევროკავშირში ტრანსპორტისმუშაკთა გაერთიანებების ფედერაციას (FST)
შორის – დანართი: „მეზღვაურთა სამუშაო დროის ორგანიზების შესახებ”ევროპული შეთანხმება
1999 წლის 13 დეკემბრის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 1999/95/EC დირექტივა გაერთიანების
ნავსადგურებში შემოსული გემების ბორტზე მეზღვაურთა სამუშაო საათებთან მიმართებით
დებულებების ამოქმედების თაობაზე

2019

საჯარო შესყიდვები 2019 ბ.ნაცვლიშვილი ე.უდესიანი

2014/24/EU დირექტივა სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ, რომელიც აუქმებს 2004/17 EC დირექტივას 2019
2014/25/EU დირექტივა წყალმომარაგების, ენერგეტიკის, ტრანსპორტისა და საფოსტო მომსახურების
სექტორში მოქმედი შემსყიდველი ორგანიზაციების მიერ შესყიდვის შესახებ, რომელიც აუქმებს 2004/17
EC დირექტივას

2019

89/665/EEC საქონლის მიწოდებისა და სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებული
დავების განხილვის პროცედურების გამოყენების თაობაზე, შესაბამისი სამართლებრივი რეგულაციების
დანერგვის შესახებ (დირექტივა სახელმწიფო შესყიდვების სფეროში დავების განხილვის შესახებ)

2019

92/13/EEC დირექტივა წყლის, ენერგეტიკის, ტრანსპორტისა და სატელეკომუნიკაციო სექტორში
მოქმედი ორგანიზაციების მიერ შესყიდვების პროცედურების ევროკავშირის წესების გამოყენების
თაობაზე, შესაბამისი სამართლევრივი რეგულაციების დანერგვის შესახებ (დირექტივა სექტორების
სფეროში დავების განხილვის შესახებ)

2019

2007/66/EC დირექტივა რომლის საფუძველზეც ცვლილებები შევიდა საბჭოს დირექტივებში 89/665/EEC
და 92/13/EEC სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის პროცედურების
ეფექტიანობის ამაღლების მიზნით.

2019

კლიმატთან დაკავშირებული ქმედებები 2019 გ. გაჩეჩილაძე ნ. ნატროშვილი

2006 წლის 17 მაისის ევროპარლამენტისა და საბჭოს (EC) N 842/2006 რეგულაცია ზოგიერთი
ფტორირებული სათბურის გაზების შესახებ. - დანართი XXVII.
- ეროვნული კანონმდებლობის მიღება და კომპეტენტური ორგანო(ებ)ის განსაზღვრა

2019

2009 წლის 16 სექტემბრის ევროპარლამენტისა და საბჭოს (EC) N 1005/2009 რეგულაცია ოზონის შრის
დამშლელი ნივთიერებების შესახებ.

2019

საფოსტო და საკურიერო მომსახურებასთან დაკავშირებული წესები 2019 ი. ფრუიძე
თ. ჩიტაია
ი. წულუკიძე

97/67/EC დირექტივა ევროკავშირის საფოსტო მომსახურების შიდა ბაზრის განვითარების და
მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების საერთო წესების შესახებ

2019

2002 წლის 10 ივნისის N2002/39/EC დირექტივა, რომლითაც ცვლილებები შევიდა N97/67/EC
დირექტივაში, რომელიც ეხება ევროკავშირის საფოსტო მომსახურების შემდგომ გახსნას
კონკურენციისთვის

2019

2008 წლის 20 თებერვლის ევროპის პარლამენტის და საბჭოს N2008/6/EC დირექტივა, რომლითაც
ცვლილებები შევიდა N97/67/EC დირექტივაში, რომელიც ეხება ევროკავშირის საფოსტო მომსახურების
შიდა ბაზრის სრულ ხელმისაწვდომობას

2019

განათლება ვადა არ არის
განსაზღვრული

ი. ფრუიძე თ. ჭუმბურიძე
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98/561/EC რეკომენდაცია უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სფეროში ევროპული
თანამშრომლობის შესახებ
2008/C 111/01 რეკომენდაცია სწავლა სიცოცხლის მანძილზე ევროპული კვალიფიკაციების ჩარჩოს
დაარსების შესახებ
რეკომენდაცია 2006/962/EEC სწავლა სიცოცხლის მანძილზე ძირითადი კომპეტენციების შესახებ.
2009/C 155/01 რეკომენდაცია პროფესიული განათლებისა და ტრეინინგისთვის ხარისხის
უზრუნველყოფის დამოწმების ევროპული ჩარჩოს ჩამოყალიბების შესახებ
2241/2004/EC რეკომენდაცია კვალიფიკაციებისა და კომპეტენციების გამჭვირვალობისთვის
გაერთიანების ერთიანი ჩარჩოს შესახებ (Europass)
2006/143/EC რეკომენდაცია უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სფეროში შემდგომი
ევროპული თანამშრომლობის შესახებ




