ინფორმაცია საქართველოს პარლამენტში 2019 წლის მეოთხე კვარტალში საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნით შემოსული
განცხადებების და მათზე გაცემული პასუხების თაობაზე
№

1

საქმისწარმოების
დეპარტამენტში
წერილის
რეგისტრაციის
ნომერი და
თარიღი
1-18226/19
01.10.19

შემოსული
წერილის
ნომერი და
თარიღი

გამომგზავნი
ორგანიზაციის
დასახელება

მოქალაქე
ნიკოლოზ ოდიკაძე

2

1-18279/19
01.10.19

საინფორმაციო
სააგენტო
„ინტერპრესნიუსი“
თორნიკე კოშკაძე

3

1-18396/19
03.10.19

4

1-18418/19
03.10.19

5

1-18447/19
04.10.19

საერთაშორისო
აუდიტორული
კომპანია
„ნექსია
თიეი“
ლევან თედიაშვილი
მოქალაქე
ირინა სრედნიცკაია

6

1-18615/19

სსიპ

03.10.19

ადრესატი

შესრულების
თარიღი და
წერილის
ნომერი

შენიშვნა

ე. სვიანაიძე

01.10.19

მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით

გ. მიქანაძე

07.10.19

პასუხი
გაეგზავნა
ელფოსტით

ე. სვიანაიძე

08.10.19

პასუხი
გაეგზავნა
ელფოსტით

contact@parliam
ent.ge

03.10.19

მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით

contact@parliam
ent.ge

07.10.19

მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით

გ. მიქანაძე

16.10.19

მოკლე შინაარსი

გაზეთი
„ბათუმელები“
თედო ჯორბენაძე

-

საქართველოს პარლამენტში საქართველოს
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის
მიერ წარმოდგენილი 2018-2019 წლების
ანგარიშების
თაობაზე
დეტალური
ინფორმაცია.
ქ.
ქუთაისში
მდებარე
საქართველოს
პარლამენტის სასახლე არის თუ არა
საქართველოს პარლამენტის ბალანსზე და
თუ არა, რომელ უწყებას გადაეცა აღნიშნული
შენობა.
სოციალურ
ქსელებში,
მათ
შორის,
„ფეისბუკში“ საქართველოს პარლამენტის
წევრების
აქტივობების
სარეკლამო
გაშუქებისათვის გაწეული ხარჯების შესახებ
დეტალური ინფორმაცია.
„საქართველოს
საგადასახადო
კოდექსში
ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს
კანონი
(№5120,
13.10.2011)
და
მისი
განმარტებითი ბარათი.
საქართველოს პარლამენტში შექმნილია თუ
არა სათათბირო ორგანოები და საქართველოს
პარლამენტის რეგლამენტის ის მუხლები,
რომლებიც არეგულირებს ზემოაღნიშნულ
საკითხებს.
დღევანდელი
მდგომარეობით
რამდენმა

07.10.19

7

1-18734/19
08.10.19

საზოგადოებრივი
მაუწყებლის საკვირაო
გადაცემა
„ახალი
კვირის“ ჟურნალისტი
თამთა ჯანაძე
მოქალაქე
მეგი ბაკურიძე

8

1-18746/19
09.10.19

მოქალაქე
დალილა დავითაია

9

1-18864/19
10.10.19

პოლიტიკური პარტია
„თავისუფალი
საქართველო“
კახა კუკავა

10

1-18880/19
10.10.19

მოქალაქე
ბექა გულბანი

11

1-18987/19
11.10.19

მოქალაქე
ბადრი ჟიჟიაშვილი

12

1-19060/19
15.10.19

მოქალაქე
ნიკოლოზ ოდიკაძე

13

1-19139/19

მოქალაქე

საქართველოს პარლამენტის წევრმა დატოვა
დაგროვებითი საპენსიო სისტემა (სახელი,
გვარი, საპარლამენტო ფრაქცია).

დღევანდელი მდგომარეობით საქართველოს
პარლამენტში
საქართველოს
შრომის
კოდექსში ინიციირებული კანონპროექტები.
„ადმინისტრაციული
სახდელისაგან
გათავისუფლების შესახებ“ საქართველოს
კანონი (№4964, 18.09.2019).
1992
წლის
აგვისტოში
გამართული
საქართველოს პარლამენტის (სახელმწიფოს
საბჭო) კენჭისყრის შედეგები, რომელზეც
მიღებული იქნა გადაწყვეტილება აფხაზეთში
ჯარის შეყვანის შესახებ.

„საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების
სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში
ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს
კანონის (№5087, 03.10.2019) განმარტებითი
ბარათი.
საქართველოს პარლამენტში დღევანდელი
მდგომარეობით არის თუ არა ინიციირებული
კანონის
პროექტები,
რომლებიც
ეხება
საარსებო მინიმუმის განსაზღვრას და შრომის
საათობრივ ანაზღაურებას.
საქართველოს
პარლამენტში
შექმნილი
თემატური
მოკვლევის
ჯგუფებთან
დაკავშირებით დეტალური ინფორმაცია.
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 254-ე

№11471/2-7/19

ე. სვიანაიძე

08.10.19

მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით
მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით

contact@parliam
ent.ge

09.10.19

ე. სვიანაიძე

10.10.19
№11303/2-7/19

საქართველოს
ზოგადი
ადმინისტრაციუ
ლი კოდექსის
მე-80 მუხლის
პირველი
ნაწილის
თანახმად,
გადაეგზავნა
საქართველოს
ეროვნულ
არქივს

contact@parliam
ent.ge

10.10.19

მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით

contact@parliam
ent.ge

15.10.19

პასუხი
გაეგზავნა
ელფოსტით

ე. სვიანაიძე

25.10.19

contact@parliam

16.10.19

მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით
მასალა

16.10.19

გიორგი შუკვანი

14

1-19244/19
17.10.19

მოქალაქე
ნუნუ ბახტაძე

15

1-19559/19
22.10.19

მოქალაქე
ვეფხვია
გრიგალაშვილი

16

1-19636/19
23.10.19

მოქალაქე
სალომე ქიმერიძე

17

1-19719/19
24.10.19

მოქალაქე
ლირა თოფურიძე

18

1-19881/19
25.10.19

19

1-20196/19
30.10.19

ა(ა)იპ „დემოკრატიის
ინდექსი
საქართველო“
ეკატერინე
ციმაკურიძე
მოქალაქე
სალომე ჩადუნელი

მუხლის
მე-5
და
მე-6
პუნქტებთან
დაკავშირებით
განხორციელებული
ცვლილებების განმარტებითი ბარათები.
საქართველოს IX მოწვევის პარლამენტის
წევრების: გ. ბოკერიას, დ. ბაქრაძის, გ.
კანდელაკის, ს. სამადაშვილის, გ. ვოლსკის, ა.
თალაკვაძის, ი. კობახიძის, ი. ინაშვილის, ე.
კვიციანის, ა. მარშანიას, ე. მაჭავარიანისა და
თ. ჩუგოშვილის პარლამენტის პლენარულ
სხდომებზე
მნიშვნელოვან
საკითხებზე
სიტყვით გამოსვლების სტენოგრაფიული
ჩანაწერები.
საქართველოს
პარლამენტში
შექმნილი
დეზინფორმაციისა
და
პროპაგანდის
საკითხებზე თემატური მოკვლევის ჯგუფის
საბოლოო
დასკვნა
და
გაცემული
რეკომენდაციები.
„საქართველოს
პოლიტიკური
გაერთიანებების
შესახებ“
საქართველოს
ორგანული კანონის (№1028, 31.10.1997)
განმარტებითი ბარათები.
საქართველოს
პარლამენტის
წევრის
ყოველთვიური
ანაზღაურების
შესახებ
სოციალური
მომსახურების
სააგენტოში
წარსადგენად.

საქართველოს პარლამენტში დღევანდელი
მდგომარეობით არის თუ არა ინიციირებული
ახალი კანონის პროექტი „საქართველოს
ადმინისტრაციულ
სამართალდარღვათა
კოდექსი“.
საქართველოს
პარლამენტის
ახალი
რეგლამენტის
ამოქმედებიდან
დღემდე
საქართველოს პარლამენტის წევრების მიერ
პარლამენტის პლენარული და კომიტეტების

ent.ge

გაეგზავნა
ელფოსტით

ე. სვიანაიძე

29.10.19

მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით

contact@parliam
ent.ge

24.10.19

პასუხი
გაეგზავნა
ელფოსტით

contact@parliam
ent.ge

23.10.19

პასუხი
გაეგზავნა
ელფოსტით

ე. სვიანაიძე

28.10.19
№12037/215/19

პასუხი
(ცნობის სახით)
გააგზავნა
საფინანსო
უზრუნველყოფი
ს
დეპარტამენტმა

ე. სვიანაიძე

25.10.19
№12034/2-7/19

ე. სვიანაიძე

12.11.19

მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით

20

1-20204/19
30.10.19

ა(ა)იპ „დემოკრატიის
ინდექსი
საქართველო“
ეკატერინე
ციმაკურიძე

21

1-20205/19
30.10.19

ა(ა)იპ „დემოკრატიის
ინდექსი
საქართველო“
ეკატერინე
ციმაკურიძე

22

1-20253/19
31.10.19

მოქალაქე
ალექსანდრე
სელეპანოვი

23

1-20327/19
31.10.19

24

1-20329/19
01.11.19

რადიო
„თავისუფლება“
დავით გამისონია
მოქალაქე
ელენე ღვინჯილია

25

1-20385/19
01.11.19

„საქართველოს
დემოკრატიული
ინიციატივა“
გვანცა წულუკიძე

სხდომების
საპატიო
და
არასაპატიო
გაცდენების
თაობაზე
ინფორმაცია
და
პარლამენტის იმ წევრების სია, რომლებსაც
ხელფასიდან დაექვითათ თანხა გაცდენების
გამო.
საქართველოს პარლამენტში 2008, 2013, 2014
და 2019 წლებში იყო თუ არა წარმოდგენილი
„საქართველოს
ადმინისტრაციულ
სამართალდარღვევათა
კოდექსი“
კანონპროექტი და რა ეტაპზეა მითითებულ
წლებში წარმოდგენილი კანონპროექტები.
საქართველოს პარლამენტის ტერიტორიული
მთლიანობის აღდგენისა და დეოკუპაციის
საკითხებთან დაკავშირებული დროებითი
კომისიის, თავდაცვისა და უშიშროებისა და
საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტების 2019
წლის 28 ოქტომბრის ერთობლივი სხდომის
გადაწყვეტილება,
რომლითაც
დაიხურა
ზემოაღნიშნული სხდომა.
საქართველოს პარლამენტის განათლების,
მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტის
2019 წლის 30
ოქტომბრის სხდომის
აუდიოვიდეო ჩანაწერი.
საქართველოს პარლამენტის იმ წევრების სია
ფრაქციების მიხედვით, რომლებმაც დატოვეს
დაგროვებითი საპენსიო სქემა.
„საქართველოს
სისხლის
სამართლის
კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“
საქართველოს კანონის (№2393, 02.05.2014)
განმარტებითი ბარათი.
საქართველოს
უზენაესი
სასამართლოს
მოსამართლეობის კანდიდატთა დიპლომების
შესახებ
საქართველოს
პარლამენტის
იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის მიერ
განათლების
ხარისხის
განვითარების
ეროვნული
ცენტრისთვის
გაგზავნილი

ე. სვიანაიძე

01.11.19

მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით

ე. სვიანაიძე

05.11.19

პასუხი
გაეგზავნა
ელფოსტით

ე. სვიანაიძე

06.11.19
№12616/2-7/19

ე. სვიანაიძე

11.11.19

contact@parliam
ent.ge

01.11.19

ა.ოხანაშვილი
ე. სვიანაიძე

15.11.19

პასუხი
გაეგზავნა
ელფოსტით
მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით
მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით

26

1-20394/19
01.11.19

27

1-20416/19
01.11.19

ა(ა)იპ „დემოკრატიის
ინდექსი
საქართველო“
ეკატერინე
ციმაკურიძე
„Post TV“
ირმა ზარნაძე

28

1-20443/19
04.11.19

მოქალაქე
სოფია გელაშვილი

29

1-20623/19
05.11.19

მოქალაქე
ნიკოლოზ ოდიკაძე

30

1-20714/19
06.11.19

31

1-20789/19
06.11.19

32

1-20829/19
07.11.19

მოქალაქე
გუგა
აბდუშელიშვილი
ა(ა)იპ „დემოკრატიის
ინდექსი
საქართველო“
ეკატერინე
ციმაკურიძე
ა(ა)იპ „დემოკრატიის
ინდექსი
-

წერილების, მიღებული პასუხებისა და
თანდართული დოკუმენტების, ასევე ამ
საკითხებზე
იურიდიულ
საკითხთა
კომიტეტის ხელთ არსებული მასალების
ასლები.
საქართველოს
იურიდიულ
საკითხთა
კომიტეტში შექმნილი სამუშაო ჯგუფის მიერ
მოსამართლეობის
კანდიდატთა
მიმართ
შესაბამისობის
შესახებ
ამ
დრომდე
შედგენილი ყველა დოკუმენტი.
იმ
საპარლამენტო
ასამბლეების
ჩამონათვალი, სადაც საქართველოს ჰყავს
მუდმივმოქმედი
დელეგაცია.
ასევე,
საქართველოს პარლამენტში საპარლამენტო
ასამბლეების
ვიზიტების
თაობაზე
ინფორმაცია (წელი, შეხვედრის თემა, ვინ იყო
თავმჯდომარე და არსებული ფოტო/ვიდეო
მასალა).
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 837-ე
მუხლში
შეტანილი
ცვლილებების
განმარტებითი ბარათი.
საქართველოს პარლამენტის მუდმივმოქმედი
საპარლამენტო საბჭოებში და პარლამენტის
კომიტეტებში თემატური მოკვლევისა და
სამუშაო
ჯგუფების
შექმნის
გადაწყვეტილებები და დებულებები.
საქართველოს პარლამენტის აპარატში არის
თუ არა დასაქმებული მოქალაქე ნ. ჩაჩანიძე.

ე. სვიანაიძე

15.11.19

მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით

გ. მიქანაძე

14.11.19

მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით

contact@parliam
ent.ge

04.11.19

ე. სვიანაიძე

19.11.19

პასუხი
გაეგზავნა
ელფოსტით
მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით

contact@parliam
ent.ge

08.11.19

2019
წლის
ოქტომბერში
ჩატარებული
საქართველოს პარლამენტის ეთიკის საბჭოს
სხდომების ოქმები.

ე. სვიანაიძე

08.11.19

2017-2019 წლებში დაიხურა თუ არა
საქართველოს პარლამენტის ბიუროს სხდომა.

ე. სვიანაიძე

07.11.19

პასუხი
გაეგზავნა
ელფოსტით
პასუხი
გაეგზავნა
ელფოსტით

პასუხი
გაეგზავნა

საქართველო“
ეკატერინე
ციმაკურიძე
ა(ა)იპ „დემოკრატიის
ინდექსი
საქართველო“
ეკატერინე
ციმაკურიძე

33

1-20898/19
07.11.19

34

1-20960/19
08.11.19

35

1-20968/19
08.11.19

03-5773
07.11.19

36

1-20975/19
08.11.19

06.11.19

37

1-21017/19
11.11.19

38

2-19956/19
11.11.19

ა(ა)იპ „დემოკრატიის
ინდექსი
საქართველო“
ეკატერინე
ციმაკურიძე
„საერთაშორისო
გამჭვირვალობასაქართველო“
ეკა გიგაური

შპს
იურიდიული
კომპანია
„პრაიმ
ლიგალი“
ნანა არაყიშვილი
მოქალაქე
მარიამ ჭულუხაძე

იურიდიულ
საკითხთა კომიტეტი
დავით მათიკაშვილი

არსებობის შემთხვევაში გადაწყვეტილებები
სხდომების დახურვის შესახებ და მათი დღის
წესრიგები.
საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და
უშიშროების კომიტეტის მიერ 2017−2019
წლებში ჩატარებული სხდომების თაობაზე
ინფორმაცია, მათ შორის, რამდენი იყო
დახურული. ასევე, დახურული სხდომების
დღის წესრიგები და გადაწყვეტილებები
სხდომის დახურვის თაობაზე.
საქართველოს
პარლამენტში
რეგისტრირებული
ლობისტის
თაობაზე
ინფორმაცია.

საქართველოს პარლამენტს/კომიტეტებს და
განათლების
ხარისხის
განვითარების
ეროვნულ ცენტრს/განათლების მართვის
საინფორმაციო სისტემას შორის მიმოწერილი
წერილების
ასლები
საქართველოს
გენერალური
პროკურორის
შალვა
თადუმაძის
დიპლომის
ნამდვილობის
დადგენასთან დაკავშირებით.
რა
ეტაპზეა
სამშენებლო
კომპანიების
ამნისტირების
თაობაზე
საქართველოს
პარლამენტში
ინიციირებული
კანონპროექტები.
2016
წლიდან
დღემდე
საქართველოს
პარლამენტის
საპარლამენტო
ფრაქციის
„ქართული
ოცნება“
წევრების
მიერ
ინიციირებული კანონპროექტები.
მსჯავრდებულ
გიორგი
გუმბერიძის
განცხადების თაობაზე, რომელიც ითხოვს
საქართველოს
სისხლის
სამართლის
კოდექსის 137-ე მუხლის პირველ ნაწილთან
დაკავშირებით
ინფორმაციას,
კერძოდ,

ელფოსტით

ე. სვიანაიძე

18.11.19

მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით

ე. სვიანაიძე

12.11.19

მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით

ე. სვიანაიძე

18.11.19

მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით

ე. სვიანაიძე

11.11.19

მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით

contact@parliam
ent.ge

11.11.19

მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით

ე. სვიანაიძე

11.11.19
№12816/2-7/19

39

2-20086/19
12.11.19

40

1-21185/19
12.11.19

41

1-21383/19
14.11.19

42

1-21435/19
14.11.19

28-19
14.11.19

„საქართველოს
ცხოველთა დაცვისა
და
გადარჩენის
საზოგადოება“
თეიმურაზ წიქორიძე

43

1-21519/19

15.11.19

„ქუთაისიპოსტი“

03-5782
11.11.19

იურიდიულ
საკითხთა კომიტეტი
დავით მათიკაშვილი
„საერთაშორისო
გამჭვირვალობასაქართველო“
ეკა გიგაური

მოქალაქე
არსენ დევრისაშვილი

აღნიშნულზე არის თუ არა ინიციირებული
პროექტი.
შპს „საბა&ლუკას“ გენერალური დირექტორის
პაატა კაჭარავას განცხადების თაობაზე.
საქართველოს პარლამენტის გენდერული
თანასწორობის საბჭოს მიერ მიწოდებული
ინფორმაციის შესაბამისად, საქართველოს
პარლამენტის
ხუთი
კომიტეტის
მიერ
ნამუშევარი შესაბამის კანონპროექტებზე
გენდერული
ზეგავლენის
შეფასების
დოკუმენტები.
საქართველოს პარლამენტში არის თუ არა
ინიციირებული კანონპროექტი, რომელიც
ეხება ზეგანაკვეთურ და ღამის საათებში
შესრულებულ
სამუშაოებს
და
მის
ანაზღაურებას.
„შინაურ
ბინადარ
ცხოველთა
კეთილდღეობის შესახებ“, „საქართველოს
ადმინისტრაციულ
სამართალდარღვევათა კოდექსში
ცვლილების შეტანის შესახებ“, „საქართველოს
სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების
შეტანის
შესახებ“,
„სურსათის/ცხოველის
საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და
მცენარეთა დაცვის კოდექსში ცვლილების
შეტანის
შესახებ“,
„ლიცენზიებისა
და
ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში
ცვლილების
შეტანის
თაობაზე“
და
„საქართველოს ორგანულ
კანონში
„ადგილობრივი
თვითმმართველობის
კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ“
საკანონმდებლო
პაკეტი
(№07-3/337,
07.05.2019) და ზემოაღნიშნულზე არსებული
დასკვნები.
საქართველოს IX მოწვევის პარლამენტის

რ. კაკულია
ე. სვიანაიძე

26.11.19

პასუხი
გაეგზავნა
ელფოსტით

ე. სვიანაიძე
რ. კაკულია
ს. კილაძე
ა.ოხანაშვილი
ა. ზოიძე
მ.ყაველაშვილი

26.11.19
№13358/2-7/19

contact@parliam
ent.ge

14.11.19

მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით

ე. სვიანაიძე

14.11.19

მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით

ე. სვიანაიძე

27.11.19

15.11.19

ლანა კოკაია

44

1-21580/19
15.11.19

მოქალაქე
გუგა
აბდუშელიშვილი

45

1-21611/19
18.11.19

მოქალაქე
ანა ვახტანგაძე

46

1-21614/19
18.11.19

მოქალაქე
ანა ვახტანგაძე

47

1-21672/19
18.11.19

48

1-21726/19
19.11.19

007/2019
16.11.19

ა(ა)იპ „ახალი თაობა
დემოკრატიული
საქართველოსთვის“
ტატიანა ხოხიაშვილი
ა(ა)იპ „დემოკრატიის
ინდექსი
საქართველო“
ეკატერინე
ციმაკურიძე

მაჟორიტარი დეპუტატების სია და მათ მიერ
ინიციირებული
კანონპროექტების
ჩამონათვალი.
ამასთანავე,
მათ
მიერ
საქართველოს
პარლამენტის
პლენარულ
სხდომების
საპატიო
და
არასაპატიო
მიზეზებით გაცდენებისა და მათი სიტყვით
გამოსვლების
რაოდენობის
თაობაზე
ინფორმაცია.
2019 წელს საქართველოს პარლამენტში
იურიდიული პროფესიის მიმართულებით
გამოცხადებული
ვაკანსიების
თაობაზე
დეტალური ინფორმაცია. ამასთანავე, მიიღო
თუ არა მონაწილეობა მოქალაქე ნ. ჩაჩანიძემ
ზემოაღნიშნულ ვაკანსიებში და კონკურსის
რა ეტაპები გაიარა.
საქართველოს IX მოწვევის პარლამენტის
წევრების მიერ 2019 წლის 31 ოქტომბრამდე
პარლამენტის
პლენარულ
სხდომებზე
სიტყვით გამოსვლების რაოდენობა.
საქართველოს IX მოწვევის პარლამენტის
წევრების მიერ 2019 წლის 31 ოქტომბრამდე
პარლამენტის
პლენარულ
სხდომების
საპატიო
და
არასაპატიო
გაცდენების
თაობაზე.
ამასთანავე,
მათ
მიერ
ინიციირებული
კანონის
პროექტების
ჩამონათვალი.
რა თანხა დაიხარჯა 2019 წელს საქართველოს
კონსტიტუციური
კანონის
პროექტების
საყოველთაო-სახალხო
განხილვებისათვის
შექმნილი კომისიის სამუშაოდ.
საქართველოს
უზენაესი
სასამართლოს
მოსამართლეობის
კანდიდატთა
მიმართ
გაგზავნილი
კორესპონდენცია
კვალიფიკაციასთან დაკავშირებით და მათ
მიერ
აღნიშნულზე
წარმოდგენილი
დოკუმენტაცია.

№13365/2-7/19

ე. სვიანაიძე
მ. ასათიანი

25.11.19

პასუხი
გაეგზავნა
ელფოსტით

ე. სვიანაიძე

21.11.19

პასუხი
გაეგზავნა
ელფოსტით

ე. სვიანაიძე

22.11.19

მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით

ე. სვიანაიძე

25.11.19

პასუხი
გაეგზავნა
ელფოსტით

ე. სვიანაიძე

22.11.19

მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით

49

1-21727/19
19.11.19

50

1-21824/19
20.11.19

ა(ა)იპ „დემოკრატიის
ინდექსი
საქართველო“
ეკატერინე
ციმაკურიძე
მოქალაქე
ელენე ღვინჯილია

51

1-21828/19
20.11.19

მოქალაქე
თამარ გეგეშიძე

52

1-21835/19
21.11.19

მოქალაქე
ანი ხურშუდიანი

53

1-21840/19
21.11.19

მოქალაქე
ანი ხურშუდიანი

54

1-21854/19
21.11.19

03-5789
21.11.19

„საერთაშორისო
გამჭვირვალობასაქართველო“
ეკა გიგაური

55

1-21872/19
21.11.19

26/12599
21.11.19

საქართველოს
სახალხო სამცველის
აპარატი
მიხეილ შარაშიძე

საქართველოს პარლამენტის 40 წევრის
საქართველოს პარლამენტის პლენარულ და
კომიტეტის
სხდომებზე
სიტყვით
გამოსვლების
რაოდენობის
თაობაზე
ინფორმაცია.
„საქართველოს
სისხლის
სამართლის
კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“
საქართველოს კანონის (№944, 01.06.2017)
განმარტებითი ბარათი.
„ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის შესახებ“
1999 წლის 30 აპრილის საქართველოს
კანონის განმარტებითი ბარათი.
„საქართველოს საერთო სასამართლოების
მოსამართლეთა
დისციპლინური
პასუხისმგებლობისა და დისციპლინური
სამართალწარმოების შესახებ“ საქართველოს
კანონის
(№150,
23.02.2000)
თაობაზე
ინფორმაცია.
„საერთო
სასამართლოების
შესახებ“
საქართველოს ორგანული კანონი (№2257,
04.12.2009) ინგლისურ ენაზე ნათარგმნი.
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ
წარმოდგენილი „საქართველოს 2019 წლის
სახელმწიფო ბიუჯეტის 3 თვის შესრულების
მიმოხილვა“
(№1-8476/19,
30.04.2019)
რომელმა კომიტეტებმა განიხილეს და
როდის. ასევე, ზემოაღნიშნულზე საფინანსოსაბიუჯეტო კომიტეტის დასკვნა.
„საქართველოს
სამოქალაქო
საპროცესო
კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების
შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონის
(№3435,
13.07.2006)
საქართველოს
პარლამენტის
პლენარულ
სხდომაზე
პირველი, მეორე და მესამე მოსმენებით და
იურიდიულ
საკითხთა
კომიტეტში
განხილვების სტენოგრაფიული ჩანაწერები.

ე. სვიანაიძე

21.11.19

პასუხი
გაეგზავნა
ელფოსტით

contact@parliam
ent.ge

20.11.19

მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით

contact@parliam
ent.ge

20.11.19

contact@parliam
ent.ge

21.11.19

პასუხი
გაეგზავნა
ელფოსტით
პასუხი
გაეგზავნა
ელფოსტით

contact@parliam
ent.ge

21.11.19

ე. სვიანაიძე

02.12.19
№13519/2-7/19

გ. მიქანაძე

22.11.19
№13265/2-7/19

პასუხი
გაეგზავნა
ელფოსტით

56

2-20708/19
22.11.19

საქართველოს
პარლამენტის წევრი
ირმა ნადირაშვილი

57

1-21946/19
22.11.19

58

1-21947/19
22.11.19

59

1-21961/19
22.11.19

ა(ა)იპ „დემოკრატიის
ინდექსი
საქართველო“
ეკატერინე
ციმაკურიძე
ა(ა)იპ „დემოკრატიის
ინდექსი
საქართველო“
ეკატერინე
ციმაკურიძე
„ნეტგაზეთი“
ლუკა პერტაია

60

1-21978/19
22.11.19

61

1-22064/19
25.11.19

25.11.19

62

1-22111/19
26.11.19

26.11.19

№2
პენიტენციური
დაწესებულება
გიორგი ჩხეიძე
„მმართველობის
მონიტორინგის
ცენტრი“
სალომე
კვირიკაშვილი

„მმართველობის
მონიტორინგის
ცენტრი“

საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის
20-22 ნოემბერს იტალიაში მივლინებისა და
სამივლინებო ხარჯების თაობაზე დეტალური
ინფორმაცია.
საქართველოს პარლამენტში მიმდინარეობს
თუ არა მუშაობა ახალ საქართველოს
ადმინისტრაციულ
სამართალდარღვევათა
კოდექსზე ან მოქმედის რეფორმირებასთან
დაკავშირებით.
საქართველოს პარლამენტში მიმდინარეობს
თუ არა მუშაობა ახალ საქართველოს
ადმინისტრაციულ
სამართალდარღვევათა
კოდექსზე ან მოქმედის რეფორმირებასთან
დაკავშირებით.
2019 წლის 19-22 ნოემბრის ჩათვლით
პერიოდში
იმყოფებოდნენ
თუ
არა
საზღვარგარეთ საქართველოს პარლამენტის
თავმჯდომარე
არჩილ
თალაკვაძე
და
საქართველოს პარლამენტის წევრი გოჩა
ენუქიძე.
ამასთანავე,
აღნიშნულზე
სამივლინებო
ხარჯების
თაობაზე
ინფორმაცია.
გერმანული
სისხლის
სამართლის
და
სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსების
ქართულ ენაზე თარგმანები.
2018 წლის 1 იანვრიდან 2019 წლის 25
ნოემბრამდე საქართველოს პარლამენტის
მიერ კონკრეტულად რომელ სოციალურ
ქსელებში, ელექტრონულ საკომუნიკაციო
საშუალებებში და ელექტრონულ მედია
გამოცემებში რა თანხებია დახარჯული
სხვადასხვა მასალების რეკლამირებისა და
განთავსებისათვის სათითაოდ.
2018 წლის 1 იანვრიდან 2019 წლის 26
ნოემბრამდე საქართველოს პარლამენტის
წევრების
მიერ
განხორციელებული

გ. მიქანაძე

25.11.19
№2-20743/19

ე. სვიანაიძე

29.11.19

პასუხი
გაეგზავნა
ელფოსტით

ა. თალაკვაძე

29.11.19

პასუხი
გაეგზავნა
ელფოსტით

contact@parliam
ent.ge

25.11.19

პასუხი
გაეგზავნა
ელფოსტით

ა. თალაკვაძე

27.11.19
№13374/2-7/19

ე. სვიანაიძე

05.12.19

პასუხი
გაეგზავნა
ელფოსტით

ე. სვიანაიძე

06.12.19

პასუხი
გაეგზავნა
ელფოსტით

63

1-22143/19
26.11.19

სალომე
კვირიკაშვილი
მოქალაქე
ნიკოლოზ ოდიკაძე

64

1-22196/19
27.11.19

მოქალაქე
ნიკოლოზ ოდიკაძე

65

1-22225/19
27.11.19

ა(ა)იპ „დემოკრატიის
ინდექსი
საქართველო“
ეკატერინე
ციმაკურიძე

66

1-22377/19
29.11.19

მოქალაქე
ნიკოლოზ ოდიკაძე

67

1-22548/19
03.12.19

შპს „ბიემჯი“
ლევან თაღიაშვილი

მივლინებებისა და სამივლინებო ხარჯების
თაობაზე დეტალური ინფორმაცია.
საქართველოს პარლამენტის მუდმივმოქმედი
საპარლამენტო
საბჭოებში,
საგარეო
ურთიერთობათა, ადამიანის უფლებათა და
სამოქალაქო
ინტეგრაციის,
დარგობრივი
ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის,
სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა და
ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ
საკითხთა
კომიტეტებში
შექმნილი
თემატური
მოკვლევისა
და
სამუშაო
ჯგუფების თაობაზე დეტალური ინფორმაცია.
2018 წლის 6 დეკემბრიდან 2019 წლის 1
აგვისტომდე საქართველოს პარლამენტის
ნდობის ჯგუფის მიერ გაწეული საქმიანობის
თაობაზე დეტალური ინფორმაცია.
2019
წლის
სექტემბრიდან
დღემდე
ინტერპელაციის
წესით
დასმული
შეკითხვებისა
და
მათზე
გაცემული
პასუხების ასლები. ასევე, მათი საქართველოს
პარლამენტის
პლენარულ
სხდომებზე
განხილვის თარიღები.
2018 წლის 6 დეკემბრიდან 2019 წლის 1
აგვისტომდე
გამოიყენეს
თუ
არა
საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის
40-ე და 41-ე მუხლებით გათვალისწინებული
პროცედურები საქართველოს პარლამენტის
ადამიანის
უფლებათა
დაცვისა
და
სამოქალქო
ინტეგრაციის,
იურიდიულ
საკითხთა, თავდაცვისა და უშიშროების,
დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური
პოლიტიკისა
და
სპორტისა
და
ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტებმა.
სახელმწიფოს მიერ რა თანხა ჯდება წლის
განმავლობაში საშუალოდ საქართველოს
პარლამენტის
წევრი,
როგორც

ე. სვიანაიძე

10.12.19

მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით

ე. სვიანაიძე

03.12.19

მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით

ე. სვიანაიძე

28.11.19

მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით

ე. სვიანაიძე

11.12.19

მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით

ე. სვიანაიძე

10.12.19

პასუხი
გაეგზავნა
ელფოსტით

68

1-22585/19
04.12.19

მოქალაქე
გელა ბოჩიკაშვილი

69

1-22675/19
04.12.19

მოქალაქე
თორნიკე ფუტკარაძე

70

1-22718/19
04.12.19

მოქალაქე
თამთა ჯიჯავაძე

71

1-22800/19
05.12.19

72

1-22834/19
05.12.19

73

1-23004/19
06.12.19

116
05.12.19

გამომძიებელ
ჟურნალისტთა
გაერთიანება
„აი ფაქტი“
მანანა ღოღობერიძე
ა(ა)იპ „დემოკრატიის
ინდექსი
საქართველო“
ეკატერინე
ციმაკურიძე

მოქალაქე
ნიკოლოზ ოდიკაძე

მაჟორიტარული წესით არჩეული, ასევე
პროპორციული
სიით
არჩეული(
(თანამდებობრივი სარგო, პრემია, დანამატი,
სამივლინებო ხარჯები).
საქართველოს
პარლამენტის
ახალი
რეგლამენტის
ამოქმედების
შემდეგ
საქართველოს
პარლამენტის
წევრების
პარლამენტის პლენარული და კომიტეტის
სხდომების
გაცდენების
თაობაზე
ინფორმაცია. ასევე, რა სანქციები იყო
გამოყენებული
აღნიშნულთან
დაკავშირებით.
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“
საქართველოს კანონის (№1775, 24.06.2005)
განმარტებითი ბარათი.
რამდენ
ყოფილ
დეპუტატს
ერიცხება
დღევანდელი მდგომარეობით პენსია და
რამდენია პენსიის ოდენობა.
2019 წლის 22
ნოემბრიდან დღემდე
საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის
არჩილ თალაკვაძის ოფიციალურ facebook
გვერდისათვის პოსტების დასპონსორებაში
დახარჯული თანხის თაობაზე ინფორმაცია.
რომელი რიცხვიდან და რა ვადით არის
შეზღუდული/აკრძალული
საქართველოს
პარლამენტის შენობაში დაინტერესებული
პირების
დაშვება,
რა
მიზეზით.
რა
დროებითი წესი მოქმედებს და ვისზე
ვრცელდება
დადგენილი
შეზღუდვები.
ასმასთანავე, იმ გადაწყვეტილების ასლი,
რომლის საფუძველზეც 2019 წლის 17
ნოემბრიდან
პარლამენტში
შესასვლელი
საშვების
დაშვება
არის
შეზღუდული/აკრძალული.
საქართველოს
პარლამენტის
აგრარულ
საკითხთა, განათლების, მეცნიერებისა და

contact@parliam
ent.ge

09.12.19

მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით

ე. სვიანაიძე

05.12.19

მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით

ე. სვიანაიძე

04.12.19
№13655/2-7/19

contact@parliam
ent.ge

09.12.19

პასუხი
გაეგზავნა
ელფოსტით

ე. სვიანაიძე

09.12.19

მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით

ე. სვიანაიძე

13.12.19

მასალა
გაეგზავნა

74

1-23034/19
09.12.19

მოქალაქე
ნიკოლოზ ოდიკაძე

75

1-23156/19
09.12.19

მოქალაქე
სალომე ქიმერიძე

76

1-23266/19
09.12.19

03-5804
09.12.19

„საერთაშორისო
გამჭვირვალობა
საქართველო“
ლიკა საჯაია

1-23747/19
10.12.19

სპ/9-01/19
10.12.19

ადვოკატთა
იურისტთა
საერთაშორისო
ობსელვატორია
გრიგოლ გაგნიძე

77

-

და

კულტურის, დიასპორისა და კავკასიის
საკითხთა, თავდაცვისა და უშიშროების,
საფინანსო-საბიუჯეტო და სპორტისა და
ახალგაზრდულ საკითხთა კომიტეტების
მიერ
ზოგიერთ
საკითხებზე
განხორციელებულ
საპარლამენტო
კონტროლთან დაკავშირებით ინფორმაცია.
მინისტრის საათთან და ენტერპელაციის
წესთან
დაკავშირებით
დეტალური
ინფორმაცია
ინფორმაცია
და
ზემოაღნიშნულზე
საქართველოს
პარლამენტის
პლენარული
სხდომების
სტენოგრაფიული
ჩანაწერები.
ასევე,
ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რომელი
ნორმის საფუძველზე და ვინ მიიღო
გადაწყვეტილება,
რომ
პარლამენტის
პლენარულ სხდომაზე სუს-ის უფროსის
არჩევა
განხილვის
გარეშე
უნდა
ჩატარებულიყო.
„საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ
კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების
შეტანის შესახებ“ საქრათველოს კანონის
(№772, 02.03.2001) განმარტებითი ბარათი.
2019 წლის პირველი იანვრიდან დღემდე
საქართველოს პარლამენტის წევრების მიერ
ინიციირებული
კანონპროექტების
ჩამონათვალი
და
მათი
პარლამენტის
პლენარულ
სხდომებზე
სიტყვით
გამოსვლების
რაოდენობის
თაობაზე
ინფორმაცია.
საქართველოს
პარლამენტის
მიერ
საპროკურორო საბჭოს წევრობაზე ასარჩევ
კანდიდატის თუ რეკომენდატორების მიერ
რამდენი და რა რაოდენობის დოკუმენტი
იქნა
წარმოდგენილი
თარიღისა
და
ფურცლების
რაოდენობის
მითითებით

ელფოსტით

ე. სვიანაიძე

16.12.19

მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით

contact@parliam
ent.ge

09.12.19

მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით

ე. სვიანაიძე

10.12.19

მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით

გ. მიქანაძე

17.12.19

პასუხი
გაეგზავნა
ელფოსტით

78

1-23797/19
10.12.19

მოქალაქე
ირმა ზარნაძე

79

1-23867/19
10.12.19

მოქალაქე
ლეილა არხოშაშვილი

80

1-23907/19
10.12.19

81

1-24192/19
11.12.19

შპს
„აი-ვი-ეფ
ჯორჯიას“
წარმომადგენელი
სოფია კვიკვინია
მოქალაქე
კახაბერ მელიქიძე

82

1-24215/19
11.12.19

მოქალაქე
კონსტანტინე
ხოფერია

83

1-24345/19
11.12.19

მოქალაქე
ირმა ზარნაძე

84

1-24763/19
12.12.19

FOI12/19103

„ინფორმაციის
თავისუფლების

საქართველოს პარლამენტში 2019 წლის 31
ოქტომბრიდან 20 ნოემბრის ჩათვლით.
2008 და 2011 წლებში საქართველოს
პარლამენტში წარმოდგენილ საქართველოს
კონსტიტუციაში
ცვლილებებთან
დაკავშირებით
ინფორმაციის
თაობაზე,
კერძოდ, მათი ინიციატორებისა და მათზე
კენჭისყრის შედეგების თაობაზე.
საქართველოს
პარლამენტში
მის
მიერ
წარმოდგენილ
საკანონმდებლო
წინადადებაზე
ყველა
მასალა,
რაც
საფუძვლად დაედო იურიდიულ საკითხთა
კომიტეტის დასკვნას. ასევე, საქართველოს
პარლამენტის
იურიდიულ
საკითხთა
კომიტეტის 2019 წლის 25 ნოემბრის სხდომის
ვიდეოჩანაწერიც.
საქართველოს პარლამენტმა მიიღო ან არის
თუ არა ინიციირებული კანონპროექტი,
რომელიც
ეხება
ექსტრაკორპორული
განაყოფიერების (სუროგაციის) საკითხებს.
„ადმინისტრაციული
სახდელისაგან
გათავისუფლების შესახებ“ საქართველოს
კანონი (№4964, 18.09.2019).
საქართველოს პარლამენტში იგეგმება თუ არა
საქართველოს
შრომის
კოდექსში
ცვლილებების განხილვა, რომელიც ეხება
ძირითადად კერძო სექტორს.
2019 წელს საქართველოს პარლამენტში
წარმოდგენილ
საქართველოს
კონსტიტუციაში
ცვლილებებთან
დაკავშირებით
ინფორმაციის
თაობაზე,
კერძოდ, მისი ინიციატივის ვარიანტი,
განხილვის სტენოგრამა და მისი კენჭისყრის
შედეგები.
2018-2019 წლებში შრომის ანაზრაურების
ფონდში, ვაკანტური პოზიციების შედეგად

გ. მიქანაძე

11.12.19

მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით

contact@parliam
ent.ge

17.12.19

მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით

ე. სვიანაიძე

11.12.19

პასუხი
გაეგზავნა
ელფოსტით

contact@parliam
ent.ge

11.12.19

contact@parliam
ent.ge

11.12.19

მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით
მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით

გ. მიქანაძე

12.12.19

მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით

ე. სვიანაიძე

24.12.19

მასალა
გაეგზავნა

09.12.19

განვითარების
ინსტიტუტი
გიორგი კლდიაშვილი

85

1-24822/19
12.12.19

ადვოკატი
მამუკა ნოზაძე

86

1-25006/19
12.12.19

მოქალაქე
სოფო მებონია

87

1-25443/19
13.12.19

მოქალაქე
სოფო მებონია

88

2-22259/19
13.12.19

იურიდიულ
საკითხთა კომიტეტი
დავით მათიკაშვილი

89

1-25495/19
16.12.19

მოქალაქე
ნიკოლოზ ოდიკაძე

წარმოქმნილი ეკონომიის ოდენობა და მის
ფარგლებში
გაწეული
ხარჯების
ჩამონათვალი;
დღეის
მდგომარეობით
ბალანსზე
რიცხული
ავტომობილების
ჩამონათვალი, გაცემული საწვავის ოდენობა
(ლიტრი) და ღირებულება და მისი გაცემის
მეთოდები;
ყოველთვიური
ლიმიტების
განსაზღვრის
შესახებ
სამართლებრივი
აქტების ასლები; მოქმედი საშტატო ნუსხა,
განსაზღვრული თანამდებობრივი სარგოების
მითითებით;
მიმდინარე
დავების
ჩამონათვალი, დავის საგნის და დღეის
მდგომარეობით არსებული სასამართლო
ინსტანციის მითითებით და ა.შ.
საქართველოს
უზენაესი
სასამართლოს
მოსამართლეობის კანდიდატთა კენჭისყრის
შედეგები.
„კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ“
საქართველოს
კანონში
ცვლილებების
შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონის
(№1115, 23.10.2001) განმარტებითი ბარათი.
„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონში
ცვლილებებისა და დამატების შეტანის
თაობაზე“ საქართველოს კანონის (№4581,
28.03.2007) განმარტებითი ბარათი.
ადვოკატ
ჯემალ
შელიას
განცხადების
თაობაზე, რომელიც ითხოვს საქართველოს
სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში
2005 წლის 25 მარტს და 2006 წლის 28 აპრილს
შეტანილი
ცვლილებების
განმარტებით
ბარათებს.
2018 წლის 6 დეკემბრიდან 2019 წლის 1
აგვისტომდე საქართველოს პარლამენტის
ზოგიერთმა კომიტეტებმა დაიბარეს თუ არა
თანამდებობის პირები კომიტეტის სხდომაზე
კომიტეტის
წევრთა
უმრავლესობის

ელფოსტით

contact@parliam
ent.ge

13.12.19

contact@parliam
ent.ge

13.12.19

contact@parliam
ent.ge

13.12.19

ე. სვიანაიძე

17.12.19
№14113/2-7/19

ე. სვიანაიძე

24.12.19

მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით
მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით
მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით

მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით

90

1-25568/19
16.12.19

„სტუდია მონიტორი“
ნინო ზურიაშვილი

91

1-25815/19
19.12.19

მოქალაქე
ელენე ღვინჯილია

92

1-25837/19
19.12.19

93

1-25881/19
19.12.19

94

1-25952/19
20.12.19

ა(ა)იპ „დემოკრატიის
ინდექსი
საქართველო“
ეკატერინე
ციმაკურიძე

95

1-25983/19
23.12.19

მოქალაქე
ნიკოლოზ ოდიკაძე

09-0216/812
19.12.19

აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის
უმაღლესი
საბჭოს
ადამიანის უფლებათა
დაცვის
საკითხთა
კომიტეტი
ცოტნე ანანიძე
ადვოკატი
ჯემალ შელია

მოთხოვნით.
„საქართველოს
უმაღლესი
განათლების
განვითარების ძირითადი მიმართულებების
შესახებ“
საქართველოს
პარლამენტის
დადგენილების
(№1324,
01.03.2002)
განმარტებითი ბარათი.
„საქართველოს
სისხლის
სამართლის
კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“
საქართველოს კანონის (№2395, 30.05.2018)
განმარტებითი ბარათი.

ე. სვიანაიძე

16.12.19
№14097/2-7/19

contact@parliam
ent.ge

19.12.19

„პოლიტიკური ნიშნით დაპატიმრებულ
და პოლიტიკური ნიშნით დევნილ პირთა
შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის
დადგენილება (№76-Iს, 05.12.2019).

გ. მიქანაძე

19.12.19
№14200/2-7/19

საქართველოს
სისხლის
სამართლის
საპროცესო კოდექსში 2005 წლის 25 მარტს და
2006
წლის
28
აპრილს
შეტანილი
ცვლილებების განმარტებითი ბარათები.
საქართველოს პარლამენტის 2019 წლის
საშემოდგომო
სესიაზე
ჩატარებული
საქართველოს პარლამენტის პლენარული
სხდომებისა და კომიტეტის სხდომების
რაოდენობა. ასევე, საანგარიშო პერიოდში
საქართველოს პარლამენტის წევრების მიერ
პარლამენტის პლენარული და კომიტეტის
სხდომების
საპატიო
და
არასაპატიო
მიზეზებით
გაცდენების
თაობაზე
ინფორმაცია.
საქართველოს პარლამენტის ჯანმრთელობის
დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტმა
გამოითხოვა
თუ
არა
ინფორმაცია
საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის
41-ე მუხლის საფუძველზე 2018 წლის 6

ე. სვიანაიძე

20.12.19

გაეცა ზეპირი
პასუხი

ე. სვიანაიძე

08.01.20

მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით

contact@parliam
ent.ge

26.12.19

პასუხი
გაეგზავნა
ელფოსტით

მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით

96

1-26024/19
23.12.19

გ-19-9/3995
20.12.19

97

1-26089/19
24.12.19

საქართველოს
კომუნიკაციების
ეროვნულ
კომისიასთან
არსებული
მომხმარებელთა
ინტერესების
საზოგადოებრივი
დამცველი
გვანცა ჩხეიძე
მოქალაქე
ნიკოლოზ ოდიკაძე

98

1-26344/19
27.12.19

მოქალაქე
თორნიკე ფუტკარაძე

99

1-26378/19
30.12.19

პოლიტიკური
გაერთიანება

დეკემბრიდან 2019 წლის 1 აგვისტომდე.
ამასთან, დადებითი პასუხის შემთხვევაში
განუსაზღვრა თუ არა კომიტეტმა შესაბამის
სუბიექტს ინფორმაციის წარდგენის ვადა და
ფორმა( წერილობითი/ზეპირი).
„დამოუკიდებელი
ეროვნული
მარეგულირებელი
ორგანოების
შესახებ“
საქართველოს კანონის (№1666, 13.09.2002) II1
თავში
შეტანილი
ყველა
ცვლილების
განმარტებითი ბარათები.

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის
159-ე მუხლის მე-9 პუნქტის შესაბამისად,
საქართველოს პარლამენტის ნდობის ჯგუფს
2018 წლის 6 დეკემბრიდან 2019 წლის 1
აგვისტომდე
წარუდგინეს
თუ
არა
ინფორმაცია საქართველოს შინაგან საქმეთა
სამინისტრომ, საქართველოს სახელმწიფო
უსაფრთხოების სამსახურმა, საქართველოს
დაზვერვის სამსახურმა და სპეციალური
პენიტენციურმა სამსახურმა.
„საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების
შეტანის
შესახებ“
საქართველოს
კონსტიტუციურ
კანონში
ცვლილების
შეტანის თაობაზე“ (№2071, 23.03.2018),
„სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის
საკუთრების შესახებ“ (№4848, 25.06.2019) და
„დაგროვებითი პენსიის შესახებ“ (№3303,
21.07.2018)
საქართველოს
კანონების
განმარტებითი ბარათები.
საქართველოს
პარლამენტის
მიერ
განათლების
ხარისხის
განვითარების

ე. სვიანაიძე

24.12.19

მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით

contact@parliam
ent.ge

26.12.19

მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით

ე. სვიანაიძე

30.12.19

მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით

ა. თალაკვაძე

31.12.19
№14605/2-7/19

„ერთიანი
ნაციონალური
მოძრაობა“
გრიგოლ ვაშაძე

ეროვნული ცენტრიდან გამოთხოვილი და
მიღებული დოკუმენტაცია შალვა თადუმაძის
დიპლომთან დაკავშირებით.

