ინფორმაცია საქართველოს პარლამენტში 2020 წლის მესამე კვარტალში საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნით შემოსული
განცხადებების და მათზე გაცემული პასუხების თაობაზე
№

საქმისწარმოების
დეპარტამენტში
წერილის
რეგისტრაციის
ნომერი და
თარიღი
1-9061/20
06.07.20

შემოსული
წერილის
ნომერი და
თარიღი

2

1-9093/20
06.07.20

CA00412025
10924
06.07.20

3

1-9148/20
06.07.20

4

1-9334/20
09.07.20

1

FOI/0620001
29.06.20

გამომგზავნი
ორგანიზაციის
დასახელება

„ინფორმაციის
თავისუფლების
განვითარების
ინსტიტუტი“
გიორგი
კლდიაშვილი

„მონაცემთა გაცვლის
სააგენტო“

მოქალაქე
გიგლა მაჩიტიძე

FOI/0720002
08.07.20

„ინფორმაციის
თავისუფლების
განვითარების
ინსტიტუტი“
გიორგი
კლდიაშვილი

ადრესატი

შესრულების
თარიღი და
წერილის
ნომერი

შენიშვნა

ე. სვიანაიძე

07.07.20

მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით

ე. სვიანაიძე

14.07.20

მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით

contact@parlia
ment.ge

07.07.20

მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით

ე. სვიანაიძე

14.07.20

მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით

მოკლე შინაარსი

2020 წლის საწყის 6 თვეში საქართველოს
პარლამენტის
წევრებზე
და
სხვა
თანამდებობის პირებზე გაცემული საწვავის
ოდენობა, ღირებულება და მისი გაცემის
მეთოდები. ასევე, ზემოაღნიშნულ პირებზე
განპიროვნებული
ავტომობილების
მიერ
გავლილი
კოლომეტრაჟი
და
100
კილომეტრზე საშუალო წვის მაჩვენებელი.
„მედიის განვითარების ფონდის“ იურისტის
მარიამ პატარიძის განცხადების თაობაზე,
რომელიც ითხოვს შემდეგს: ხელშეკრულების
საერთო ღირებულებიდან რამდენი დაიხარჯა
საინფორმაციო სააგენტოების მომსახურების
გაწევაზე, რომელ ონლაინ სააგენტოებში
განთავსდა საინფორმაციო მომსახურება და
კონკრეტულად
რა
მასალა
განთავდსა
დასახელებული კონტრაქტის ფარგლებში.
1992 წლიდან 2012 წლამდე საქართველოს
პარლამენტის მიერ მიღებული „ამნისტიის
შესახებ“
საქართველოს
კანონების
განმარტებითი ბარათები.
2019 წლის დეკემბერში და 2020 წლის საწყის
6
თვეში
საქართველოს
პარლამენტის
წევრებზე და სხვა თანამდებობის პირებზე
გაცემული
საწვავის
ოდენობა
და
ღირებულება. ასევე, ზემოაღნიშნულ პირებზე
განპიროვნებული
ავტომობილების
მიერ

5

2-7640/20
14.07.20

საქართველოს
პარლამენტის წევრი
კობა ნაყოფია

6

1-9603/20
14.07.20

გ-04/94-20
14.07.20

საქართველოს
ახალგაზრდა
იურისტთა
ასოციაცია
ვახუშტი მენაბდე

7

1-9604/20
14.07.20

გ-04/93-20
14.07.20

საქართველოს
ახალგაზრდა
იურისტთა
ასოციაცია
ვახუშტი მენაბდე

8

1-9605/20
14.07.20

გ-04/92-20
14.07.20

საქართველოს
ახალგაზრდა
იურისტთა

გავლილი
კოლომეტრაჟი
და
100
კილომეტრზე საშუალო წვის მაჩვენებელი.
საქართველოს IX მოწვევის პარლამენტის
წევრების
მიერ
ინიციირებული
საკანონმდებლო
ინიციატივების
ჩამონათვალი. ასევე, 2004-2012 წლებში და
2012-2020 წლებში აფხაზეთის ავტონომიური
რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს მიერ
ინიციირებული
საკანონმდებლო
ინიციატივების ჩამონათვალი. საქართველოს
IX მოწვევის პარლამენტის რომელ წევრებს
აქვთ ორმაგი მოქალაქეობა.
2020 წლის 3 თებერვლიდან 26 ივნისამდე
საპარლამენტო ფრაქციების მიერ ფრაქციის
სხდომაზე
დაბარებული
თანამდებობის
პირების თაობაზე დეტალური ინფორმაცია.
ასევე, მათ მიერ ინტერპელაციის წესით
გაგზავნილი
შეკითხვების
ასლები
და
ჩატარდა თუ არა შემდგომ ინტერპელაციის
პროცედურა.
2020 წლის 3 თებერვლიდან 26 ივნისამდე
რამდენი
„მინისტრის
საათი“
და
ინტერპელაციის პროცედურა ჩატარდა და
აღნიშნულზე პარლამენტის პლენარული
სხდომების სტენოგრაფიული ჩანაწერები;
ასევე, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის
ყოველწლიური
მოხსენება
და
მისი
სტენოგრაფიული
ჩანაწერი;
საანგარიშო
პერიოდში
საქართველოს
პარლამენტის
რეგლამენტის 152-ე მუხლის საფუძველზე
დაიბარა თუ არა საქართველოს პარლამენტმა
თანამდებობის
პირი
პარლამენტის
პლენარულ სხდომაზე.
2020 წლის 3 თებერვლიდან 26 ივნისამდე
საქართველოს პარლამენტის ნდობის ჯგუფის
მიერ
განხორციელებული
საქმიანობის

გ. მიქანაძე

2-7710/20
15.07.20

ე. სვიანაიძე

28.07.20

მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით

ე. სვიანაიძე

28.07.20

მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით

ე. სვიანაიძე

28.07.20

მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით

ასოციაცია
ვახუშტი მენაბდე
საქართველოს
ახალგაზრდა
იურისტთა
ასოციაცია
ვახუშტი მენაბდე

9

1-9606/20
14.07.20

გ-04/91-20
14.07.20

10

1-9607/20
14.07.20

გ-04/90-20
14.07.20

11

1-9608/20
14.07.20

გ-04/89-20
14.07.20

12

1-9756/20
16.07.20

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

13

1-9758/20
16.07.20

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

14

1-9761/20

მოქალაქე

საქართველოს
ახალგაზრდა
იურისტთა
ასოციაცია
ვახუშტი მენაბდე
საქართველოს
ახალგაზრდა
იურისტთა
ასოციაცია
ვახუშტი მენაბდე

თაობაზე დეტალური ინფორმაცია.
2020
წლის
საგაზაფხულო
სესიის
პერიოდისათვის საქართველოს პარლამენტის
კომიტეტებში სამუშაო ჯგუფების თაობაზე,
ასევე კომიტეტის 2020 წლის სამოქმედო
გეგმები
და
კომიტეტის
სხდომებზე
დაბარებული
თანამდებობის
პირების
თაობაზე ინფორმაცია.
2020 წლის 3 თებერვლიდან 26 ივნისამდე
საქართველოს პარლამენტის კომიტეტებში
შექმნილი თემატური მოკვლევის ჯგუფების
საქმიანობის
თაობაზე
დეტალური
ინფორმაცია.
2020 წლის 3 თებერვლიდან 26 ივნისამდე
საქართველოს პარლამენტმა დააყენა თუ არა
დროებითი ან დროებითი საგამოძიებო
კომისიების შექმნის საკითხები და არსებობის
შემთხევევაში
აღნიშნულზე
დეტალური
ინფორმაცია.
2020
წლის
საგაზაფხულო
სესიის
პერიოდისათვის
მოქალაქეთა
რამდენი
წერილი/განცხადება შემოვიდა საქართველოს
პარლამენტის წევრებზე, ინდივიდუალურად
და რაოდენობა ცალ-ცალკე. ასევე, მათ მიერ
რამდენ განცხადებას გაეცა და არ გაეცა
პასუხი დადგენილ 1 თვის ვადაში.
2020
წლის
საგაზაფხულო
სესიის
პერიოდისათვის საქართველოს პარლამენტის
კომიტეტებში
შექმნილი
თემატური
მოკვლევის ჯგუფების, კომიტეტების მიერ
ჩატარებული სხდომების რაოდენობისა და
კომიტეტის
სხდომებზე
დაბარებული
თანამდებობის
პირების
თაობაზე
ინფორმაცია.
საქართველოს IX მოწვევის პარლამენტის

ე. სვიანაიძე

28.07.20

მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით

ე. სვიანაიძე

28.07.20

მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით

ე. სვიანაიძე

16.07.20

პასუხი
გაეგზავნა
ელფოსტით

ე. სვიანაიძე

30.07.20

მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით

ე. სვიანაიძე

24.07.20

პასუხი
გაეგზავნა
ელფოსტით

ე. სვიანაიძე

27.07.20

მასალა

16.07.20

ნინო ჩიფჩიური

15

1-9775/20
16.07.20

მოქალაქე
ჯაბა ბალახაშვილი

16

1-9892/20
18.07.20

„მონაცემთა გაცვლის
სააგენტო“

17

1-9907/20
20.07.20

„მონაცემთა გაცვლის
სააგენტო“

18

1-9924/20
20.07.20

19

1-9959/20
20.07.20

გ-320/20
20.07.20

„საქართველოს
დემოკრატიული
ინიციატივა“
მარი კაპანაძე

მოქალაქე
ზურაბ დანელია

წევრების თ. ხუბულურისა და ი. მაკრახიძის
მიერ
ინიციირებული
საკანონმდებლო
ინიციატივების ჩამონათვალი და მათ მიერ
პარლამენტის
პლენარული
სხდომების
საპატიო
და
არასაპატიო
მიზეზებით
გაცდენების თაობაზე ინფორმაცია. ასევე,
მათი სახელფასო სარგო თვეების მიხედვით
და მათი ბიუროების დაფინანსება წლების
მიხედვით ცალ-ცალკე.
„საქართველოს
საგადასახადო
კოდექსში
ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს
კანონის (№6817, 14.07.2020) განმარტებითი
ბარათი.
მოქალაქე ივანე პეტრიაშვილის განცხადების
თაობაზე, რომელიც ითხოვს საქართველოს IX
მოწვევის პარლამენტის წევრის ენზელ
მკოიანის
მიერ
ინიციირებული
საკანონმდებლო
ინიციატივების
ჩამონათვალი.
მოქალაქე ივანე პეტრიაშვილის განცხადების
თაობაზე, რომელიც ითხოვს საქართველოს IX
მოწვევის პარლამენტის იმ წევრების სია,
რომლებსაც საქართველოს პარლამენტში
საკანონმდებლო
ინიციატივა
ინდივიდუალურად არ წარმოუდგენიათ.
საქართველოს პარლამენტის მიერ 2016 წლის
15 დეკემბერს „სახელმწიფო საკონსტიტუციო
კომისიის
შექმნისა
და
სახელმწიფო
საკონსტიტუციო
კომისიის
დებულების
დამტკიცების
შესახებ“
საქართველოს
პარლამენტის №65 დადგენილებით შექმნილი
სახელმწიფო
საკონსტიტუციო
კომისიის
ან/და სამუშაო ჯგუფების ოქმები.
1. „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების,
არქიტექტურული
და
სამშენებლო
საქმიანობის კოდექსში ცვლილების შეტანის

გაეგზავნა
ელფოსტით

contact@parlia
ment.ge

16.07.20

მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით

contact@parlia
ment.ge

19.07.20

პასუხი
გაეგზავნა
ელფოსტით

contact@parlia
ment.ge

24.07.20
№6599/2-7/20

მასალა
გაეგზავნა
ასევე
ელფოსტით

ე. სვიანაიძე

24.07.20

მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით

contact@parlia
ment.ge

24.07.20

მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით

20

1-10087/20
21.07.20

მოქალაქე
ავთანდილ კუჭავა

21

1-10201/20
23.07.20

მოქალაქე
გელა ბოჩიკაშვილი

22

1-10203/20
23.07.20

მოქალაქე
თეიმურაზ გოგოძე

23

1-10328/20

ა(ა)იპ „დემოკრატიის

შესახებ“,
2.
„საქართველოს
სისხლის
სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის
შესახებ“, 3. „პროდუქტის უსაფრთხოებისა და
თავისუფალი
მიმოქცევის
კოდექსში
ცვლილების
შეტანის
შესახებ“
საკანონმდებლო
პაკეტი
(№07-3/376,
19.06.2019).
1. „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების,
არქიტექტურული
და
სამშენებლო
საქმიანობის კოდექსში ცვლილების შეტანის
შესახებ“,
2.
„საქართველოს
სისხლის
სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის
შესახებ“, 3. „პროდუქტის უსაფრთხოებისა და
თავისუფალი
მიმოქცევის
კოდექსში
ცვლილების
შეტანის
შესახებ“
საკანონმდებლო
პაკეტი
(№07-3/376,
19.06.2019).
საქართველოს IX მოწვევის პარლამენტის
წევრების
მიერ
ინიციირებული
კანონპროექტების ჩამონათვალი,
მათი
პარლამენტის
პლენარულ
სხდომებზე
სიტყვით გამოსვლების რაოდენობისა და მათ
მიერ საპატიო და არასაპატიო მიზეზებით
გაცდენების თაობაზე ინფორმაცია. ასევე,
რამდენ პარლამენტის წევრს დაეკისრა
სანქცია
საქართველოს
პარლამენტის
რეგლამენტის დარღვევისათვის და რამდენმა
დატოვა საპენსიო ფონდი. 2019 წელის
პირველი
იანვრიდან
დღემდე
რამდენ
პარლამენტის
წევრზე
გაიცა
უფლება
საპატიმროში
შესვლაზე
(მოთხოვნილი
წერილების და გაცემული ბრძანების ასლები).
„შეზღუდული
შესაძლებლობის
პირთა
შესახებ“ საქართველოს კანონი (№6823,
14.07.2020).
საქართველოს
პარლამენტის
გარემოს

contact@parlia
ment.ge

24.07.20

მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით

ე. სვიანაიძე

06.08.20

მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით

ე. სვიანაიძე

28.07.20
№6738/2-7/20

ე. სვიანაიძე

29.07.20

მასალა

24.07.20

ინდექსი
საქართველო“
ეკატერინე
ციმაკურიძე

-

24

1-10329/20
24.07.20

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

25

1-10330/20
24.07.20

მოქალაქე
იან შვალბახი

26

1-10351/20
24.07.20

მოქალაქე
დევიდ კუკი

27

1-10364/20
24.07.20

მოქალაქე
გელა ბოჩიკაშვილი

28

1-10502/20
28.07.20

№27
27.07.20

გამომცემლობა „ჩემი
ხარაგაული“
ლაურა გოგოლაძე

დაცვისა
და
ბუნეწბრივი
რესურსების
კომიტეტში
შექმნილი
„თბილისში
ატმოსფერული
ჰაერის
მდგომარეობის
შესახებ“ თემატური მოკვლევის ჯგუფის
საქმიანობის თაობაზე ინფორმაცია.
საქართველოს პარლამენტმა მიიღო თუ არა
ოფიციალურად
ადამიანის
უფლებათა
დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის
კომიტეტისგან
შეზღუდული
შესაძლებლობის
მქონე
ქალებისათვის
ჯანდაცვის სერვისების ხელმისაწვდომობის
საკითხებზე მომუშავე თემატური მოკვლევის
ჯგუფის
ანგარიშით
გაცემული
რეკომენდაციები და გაცემული თითოეული
რეკომენდაციის
მიმართ
შესრულების
მდგომარეობის თაობაზე ინფორმაცია.
საქართველოს პარლამენტში გამართული
პოლიტიკური
დებატების
დროს
საქართველოს
პარლამენტის
წევრების
პარლამენტის
პლენარულ
სხდომებზე
გამოსვლების სტენოგრაფიული ჩანაწერები.
„მოქალაქეობის არმქონე პირთა სტატუსის
შესახებ“ კონვენციასთან შეერთების თაობაზე
საქართველოს პარლამენტის დადგენილება
(№5457, 09.12.2011) და ამ საერთაშორისო
კონვენციის ტექსტი (ქართულ და ინგლისურ
ენებზე).
დღევანდელი მდგომარეობით საქართველოს
IX მოწვევის პარლამენტის წევრების: ლ.
კობიაშვილის, პ. კვიჟინაძის, გ. ენუქიძის, ბ.
ოდიშარიასა
და
ი.
ხახუბიას
მიერ
ინიციირებული
საკანონმდებლო
ინიციატივების ჩამონათვალი.
საქართველოს IX მოწვევის პარლამენტის
წევრების:
კ.
ლურსმანაშვილის,
პ.
კვიჯინაძისა
და
გ.
ჭიჭინაძის
მიერ

გაეგზავნა
ელფოსტით

ე. სვიანაიძე

27.07.20

მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით

contact@parlia
ment.ge

29.07.20

მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით

contact@parlia
ment.ge

27.07.20

მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით

contact@parlia
ment.ge

27.07.20

მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით

ე. სვიანაიძე

30.07.20

მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით

29

1-10581/20
29.07.20

მოქალაქე
ხვიჩა გუნია

30

1-10589/20
29.07.20

შპს „აიმაქს გრუპი“
დავით შავთვალაძე

31

1-10663/20
30.07.20

მოქალაქე
თენგიზ ქაჩიბაია

32

1-10776/20
03.08.20

„მონაცემთა გაცვლის
სააგენტო“

33

1-10777/20
03.08.20

„მონაცემთა გაცვლის
სააგენტო“

ინიციირებული
საკანონმდებლო
ინიციატივების ჩამონათვალი და მათ მიერ
საქართველოს პარლამენტის პლენარული
სხდომების
საპატიო
და
არასაპატიო
მიზეზებით
გაცდენების
თაობაზე
ინფორმაცია.
„შეზღუდული
შესაძლებლობის
პირთა
შესახებ“ საქართველოს კანონი (№6823,
14.07.2020).
საქართველოს პარლამენტის სპიკერატის
წერილობითი სუამდგომლობა პარლამენტის
1992-1995 წლების მოწვევის დეპუტატებისა
და
თანამშრომლებისათვის
ინდივიდუალური ბინათმშენებლობისათვის
„ვარკეთილი 2“ მიწის დამაგრების შესახებ.
ასევე, ამ საკითხთან დაკავშირებით შექმნილი
ასოციაციის
(კავშირი)
სადამფუძნებლო
დოკუმენტები, წესდება და მიწის გაცემის
საკითხთან
დაკავშირებით
ჩატარებული
ასოციაციის საერთო კრების ოქმები.
„საქართველოს
წითელი
ჯვრის
საზოგადოების
შესახებ“
საქართველოს
კანონი (№968, 15.06.2017).
მოქალაქე ივანე პეტრიაშვილის განცხადების
თაობაზე, რომელიც ითხოვს იმ საქართველოს
IX
მოწვევის
პარლამენტის
წევრების
ჩამონათვალს, რომლებმაც საქართველოს
პარლამენტში
ინდივიდუალურად
და
მხოლოდ ერთი საკანონმდებლო ინიციატივა
წარმოადგინა.
მოქალაქე ივანე პეტრიაშვილის განცხადების
თაობაზე, რომელიც ითხოვს საქართველოს
პარლამენტის წევრებზე: ა. ბოლქვაძის, ე.
მკოიანის, გ. ენუქიძის, გ. მეშველიანის და კ.
ოქრიაშვილის თაობაზე შემდეგ ინფორმაციას:
რომელი მოწვევის პარლამენტის წევრები

contact@parlia
ment.ge

29.07.20

ე. სვიანაიძე

30.07.20

ა. თალაკვაძე

30.07.20
№6865/2-7/20

contact@parlia
ment.ge

03.08.20
№6980/2-7/20

contact@parlia
ment.ge

04.08.20
№7007/2-7/20

მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით
პასუხი
გაეგზავნა
ელფოსტით

34

1-10799/20
03.08.20

35

1-11072/20
06.08.20

36

1-11162/20
07.08.20

37

1-10840/20
10.08.20

მოქალაქე
იოსებ ლაფანაშვილი

№190671/20
06.08.20

№2 პენიტენციური
დაწესებულება
ზურაბ ნინიაშვილი

სტუდია
„მონიტორი“
ნინო შუბითიძე

№13/44106
03.08.20

საქართველოს
გენერალური
პროკურატურა
თამუნა ვახანია

არიან და მათ მიერ ინდივიდუალურად
წარმოდგენილი
საკანონმდებლო
ინიციატივების ჩამონათვალი.
გამოცხადდა თუ არა 2020 წლის 20 ივლისს
კონკურსი
საქართველოს
პარლამენტის
იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის აპარატში
წამყვანი
სპეციალისტის
ვაკანტურ
თანამდებობაზე და რა გარემოებამ გამოიწვია
კონკურსის გამოცხადება.
მსჯავრდებულ
ლეონიდე
მიქაბერიძის
განცხადების თაობაზე, რომელიც ითხოვს
„საქართველოს
სისხლის
სამართლის
საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის
შესახებ“ საქართველოს კანონის (№3976,
08.07.2015)
საქართველოს
პარლამენტის
პლენარულ სხდომებზე პირველი, მეორე და
მესამე მოსმენებით მიღებული ვარიანტები.
2017-2020
წლებში
საქართველოს
პარლამენტის 9 წევრის შესახებ შემდეგი
ინფორმაცია:
მათ
მიერ
დასმული
წერილობითი კითხვების რაოდენობა და
ინიციირებული
კანონპროექტების
ჩამონათვალი, საქართველოს პარლამენტის
პლენარულ სხდომებზე მათი სიტყვით
გამოსვლების რაოდენობა და პლენარული
სხდომების
საპატიო
და
არასაპატიო
მიზეზებით
გაცდენების
რაოდენობა,
თანამდებობრივი სარგო და სამივლინებო
ხარჯები.
ევროკავშირის
მიერ
დაფინანსებული
პროექტის „საპარლამენტო დემოკრატიის
სისტემის
გაძლიერება
საქართველოში“
(მეორე ფაზა) მხარდაჭერით საქართველოს
პარლამენტის
თანამშრომლებისათვის
ჩატარებულ
ტრეინინგებთან/სემინარებთან
დაკავშირებული
სრულყოფილი

ა. თალაკვაძე

17.08.20
№7431/-7-1/20

ე. სვიანაიძე

11.08.20
№7321/2-7-1/20

ე. სვიანაიძე

19.08.20

გ. მიქანაძე

24.08.20
№7740/2-6/20

მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით

38

2-8528/20
12.08.20

საქართველოს
პარლამენტის წევრი
თინათინ ბოკუჩავა

39

1-11409/20
13.08.20

მოქალაქე
მამუკა ჯუღელი

40

1-11514/20
14.08.20

მოქალაქე
აპოლონ გადელია

41

1-11642/20
18.08.20

მოქალაქე
მამუკა ნოზაძე

42

1-11658/20
18.08.20

№2 პენიტენციური
დაწესებულება
ზურაბ ნინიაშვილი

დოკუმენტაცია.
საქართველოს VIII და IX მოწვევების
პარლამენტში მის მიერ ინიციირებული
კანონპროექტების
ჩამონათვალი,
პარლამენტის
პლენარულ
სხდომებზე
სიტყვით
გამოსვლების
რაოდენობა,
დასმული
წერილობითი
კითხვების
რაოდენობა, საგამოძიებო კომისიების შექმნის
ინიციატივებში მონაწილეობის რაოდენობა
და ჩამონათვალი.
2016-2020
წლებში
საქართველოს
პარლამენტის წევრის მიხეილ ყაველაშვილის
მიერ
ინიციირებული
კანონპროექტების
ჩამონათვალი, მისი პარლამენტის პლენარულ
სხდომებზე
სიტყვით
გამოსვლების
რაოდენობა,
პლენარული
სხდომების
საპატიო
და
არასაპატიო
მიზეზებით
გაცდენების
რაოდენობა,
მიღებული
თანამდებობრივი
სარგო
და
საწვავის
ხარჯების თაობაზე ინფორმაციები.
„ამნისტიისა
და
არადეკლარირებული
საგადასახადო
ვალდებულებებისა
და
ქონების
ლეგალიზაციის
შესახებ“
საქართველოს კანონი (№821, 24.12.2004) და
მისი საქართველოს პარლამენტის პლენარულ
სხდომაზე
დარიგებული
და
პირველი
მოსმენით მიღებული ვარიანტი.
საქართველოს პარლამენტში საქართველოს
სახალხო დამცველის მიერ წარმოდგენილი
ყოველწლიური ანგარიშები ინახება თუ არა
საქართველოს პარლამენტში და რა ვადით.
მსჯავრდებულ
ლეონიდე
მიქაბერიძის
განცხადების თაობაზე, რომელიც ითხოვს
2020
წლის
1
იანვრიდან
დღემდე
საქართველოს პარლამენტში ინიციირებულ
„ამნისტიის შესახებ“ კანონის პროექტებს.

ე. სვიანაიძე

14.08.20
№2-8583/20

ე. სვიანაიძე

19.08.20

ე. სვიანაიძე

14.08.20
№7414/2-7-1/20

ა. თალაკვაძე

18.08.20

ე. სვიანაიძე

18.08.20
№7576/2-71/20

მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით

პასუხი
გაეგზავნა
ელფოსტით

43

1-11672/20
18.08.20

მოქალაქე
მამუკა ნოზაძე

44

1-11756/20
19.08.20

მოქალაქე
სალომე გოგოლაური

45

1-11779/20
20.08.20

მოქალაქე
გვანცა ბაიდოშვილი

46

1-11849/20
21.08.20

47

1-11979/20
24.08.20

48

1-11981/20
24.08.20

49

1-11982/20
24.08.20

12/08/20
20.08.20

179/01
24.08.20

„ინოვაციებისა
და
რეფორმების
ცენტრი“
გიორგი
გაბრიელაშვილი

ა(ა)იპ „დემოკრატიის
ინდექსი
საქართველო“
ეკატერინე
ციმაკურიძე
ა(ა)იპ „დემოკრატიის
ინდექსი
საქართველო“
ეკატერინე
ციმაკურიძე
„ერთიანი
ნაციონალური
მოძრაობა“
მოქალაქეთა

საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ
საქართველოს
პარლამენტში
2009-2010
წლებში
წარმოდგენილი
ყოველწლიურ
ანგარიშების ის ნაწილები, რომლებიც ეხება
უშუალოდ მის მიმართ განხორციელებულ
უკანონო ქმედებებს.
საქართველოს IX მოწვევის პარლამენტის
წევრების სპეციალობისა და აკადემიური
სტატუსის შესახებ ინფორმაცია.
საინვესტიციო
დავების
გადაწყვეტის
საერთაშორისო
კონვენციის
თაობაზე
ინფორმაცია.
საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი
ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის
კომიტეტის დასკვნები 2019-2022 წლების
ძირითადი
მაკროეკონომიკური
პროგნოზებისა
და
საქართველოს
სამინისტროების
ძირითადი
მიმართულებების
ინფორმაციაზე
და
„საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო
ბიუჯეტის შესახებ“ კანონის პროექტების
პირველად და გადამუშავებულ ვარიანტებზე.
საქართველოს პარლამენტის ბიუროს 2020
წლის 31 აგვისტოს დღის წესრიგი.

ა. თალაკვაძე

24.08.20
№7725/2-7-1/20

ე. სვიანაიძე

03.09.20

ე. სვიანაიძე

21.08.20

ე. სვიანაიძე

26.08.20

ე. სვიანაიძე

31.08.20

მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით

რა
გეგმით
აპირებს
საქართველოს
პარლამენტი მუშაობის განახლებას 2020
წლის საშემოდგომო სესიაზე, როგორც
კანონშემოქმედებითი, ისე საზედამხედველო
ფუნქციების განხორციელების კუთხით.
„ერთიანი
ნაციონალური
მოძრაობა“
მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების
წარდგენით
არჩეული
პარლამენტის
წევრების, მის მიერ შექმნილი ფრაქციებისა

ე. სვიანაიძე

01.09.20

მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით

ა. თალაკვაძე
გ. მიქანაძე

27.08.20
№7829/2-7-1/20

პასუხი
გაეგზავნა
ელფოსტით
პასუხი
გაეგზავნა
ელფოსტით
მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით

186/01
27.08.20

პოლიტიკური
გაერთიანება
გრიგოლ ვაშაძე
„ერთიანი
ნაციონალური
მოძრაობა“
მოქალაქეთა
პოლიტიკური
გაერთიანება
გრიგოლ ვაშაძე

და ფრაქციის წევრთა ჩამონათვალი.

საქართველოს პარლამენტის იმ წევრთა
ვინაობა,
რომლებმაც
საქართველოს
პარლამენტის წევრის თანამდებობა დაიკავეს
„ერთიანი
ნაციონალური
მოძრაობა“
მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების
მიერ პროპორციული საარჩევნო სისტემით
წარდგენილი პარტიული სიის საფუძვლით.

ა. თალაკვაძე

02.09.20
№8037/2-7/20

საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ
საქართველოს პარლამენტში 2008 წელს
წარმოდგენილი ყოველწლიურ ანგარიშის ის
ნაწილი, რომელიც ეხება უშუალოდ მის
მიმართ
განხორციელებულ
უკანონო
ქმედებებს.
საქართველოს პარლამენტის წევრის ირაკლი
ხახუბიას და საქართველოს პარლამენტის
ყოფილი წევრის ვასილ ჩიგოგიძის შესახებ
შემდეგი ინფორმაცია: მათ მიერ დასმული
წერილობითი კითხვების რაოდენობა და
ინიციირებული
კანონპროექტების
ჩამონათვალი, საქართველოს პარლამენტის
პლენარულ სხდომებზე მათი სიტყვით
გამოსვლების რაოდენობა და პლენარული
სხდომების
საპატიო
და
არასაპატიო
მიზეზებით
გაცდენების
რაოდენობა,
თანამდებობრივი სარგო და სამივლინებო
ხარჯები.
საქართველოს პარლამენტის იმ წევრთა
ვინაობა,
რომლებმაც
საქართველოს
პარლამენტის წევრის თანამდებობა დაიკავეს
„საქართველოს
პატრიოტთა
ალიანსი“
მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების
მიერ პროპორციული საარჩევნო სისტემით

ა. თალაკვაძე

03.09.20
№8061/2-7/20

ე. სვიანაიძე

14.09.20

ა. თალაკვაძე

02.09.20
№8038/2-7/20

50

1-12156/20
27.08.20

51

1-12160/20
27.08.20

მოქალაქე
მამუკა ნოზაძე

52

1-12205/20
31.08.20

სტუდია
„მონიტორი“
ნინო შუბითიძე

53

1-12303/20
01.09.20

73-01/09
01.09.20

„საქართველოს
პატრიოტთა
ალიანსი“
მოქალაქეთა
პოლიტიკური
გაერთიანება

მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით

54

1-12523/20
04.09.20

ირმა ინაშვილი
მოქალაქე
გიორგი ოკუჯავა

55

1-12761/20
10.09.20

მოქალაქე
ბექა გულბანი

56

1-12846/20
11.09.20

57

1-12855/20
11.09.20

მოქალაქე
მარიამ თაბაგარი

58

1-12894/20
14.09.20

მოქალაქე
მერი დავითაძე

59

1-12895/20

მოქალაქე

15
11.09.20

ს.ს. „ჯანმრთელობა“
ემზარ გაგნიძე

წარდგენილი პარტიული სიის საფუძვლით.
„ადგილობრივი
თვითმმართველობის
კოდექსი“ (№1958, 05.02.2014), „ადგილობრივი
მოსაკრებლების შესახებ“ (№1401, 29.05.1998),
„ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის შესახებ“
(№5277,
11.07.2007),
„საქართველოს
მოქალაქეთა და საქართველოში მცხოვრებ
უცხოელთა
რეგისტრაციის,
პირადობის
(ბინადრობის) მოწმობისა და საქართველოს
მოქალაქეთა პასპორტის გაცემის წესის
შესახებ“ (№323, 27.06.1996) საქართველოს
კანონების კონსოლიდირებული ვერსიები.
საქართველოს კონსტიტუციაში 2017-2020
წლებში
შეტანილი
საკონსტიტუციო
ცვლილებების განმარტებითი ბარათები.
საქართველოს
პარლამენტში
მის
მიერ
წარმოდგენილ
საკანონმდებლო
წინადადებაზე „საქართველოს საგადასახადო
კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“
საქართველოს
კანონის
პროექტთან
დაკავშირებით
საფინანსო-საბიუჯეტო
კომიტეტის დასკვნა.
„საჯარო რეესტრის შესახებ“ საქართველოს
კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
საქართველოს კანონის (№4850, 25.06.2019)
განმარტებითი ბარათი.
საქართველოს IX მოწვევის პარლამენტის
წევრის ანზორ ბოლქვაძის აქტივობების
თაობაზე ინფორმაცია, კერძოდ: მის მიერ
ინიციირებული
კანონპროექტების
ჩამონათვალი, საქართველოს პარლამენტის
პლენარული
სხდომების
საპატიო
და
არასაპატიო მიზეზებით გაცდენებისა და
სიტყვით
გამოსვლების
რაოდენობის
თაობაზე ინფორმაცია.
„საერთაშორისო კერძო სამართლის შესახებ“

ა. თალაკვაძე

08.09.20
№8167/2-7/20

contact@parlia
ment.ge

11.09.20

ა. თალაკვაძე

14.09.20
№8340/2-7/20

ე. სვიანაიძე

11.09.20

მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით

contact@parlia
ment.ge

23.09.20

მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით

contact@parlia

14.09.20

პასუხი

მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით

14.09.20

გოჩა ოყროშიძე

60

1-12896/20
14.09.20

მოქალაქე
ცისია კირვალიძე

61

1-12953/20
14.09.20

მოქალაქე
გიორგი იასაშვილი

62

1-12976/20
15.09.20

მოქალაქე
იოსებ ლაფაჩიშვილი

63

1-13266/20
21.09.20

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

64

1-13297/20
21.09.20

21.09.20

საინფორმაციო
სააგენტო
„ქუთაისიპოსტი“
თეკლე მორგოშია

65

1-13348/20

36/09/20

„ინოვაციებისა

და

საქართველოს კანონის (№1361, 29.04.1998)
განმარტებითი
ბარათი,
საქართველოს
პარლამენტის შესაბამისი კომიტეტებისა და
ექსპერტების დასკვნები.
განცხადების
ტექსტი
არასწორად
და
ხარვეზებით იყო გამოგზავნილი და ეთხოვა
განცხადების ხელმეორედ გამოგზავნა.
საქართველოს
პარლამენტის
საფინანსოსაბიუჯეტო კომიტეტის 2020 წლის 10
სექტემბრის აუდიოვიდეოჩანაწერი.
რა გარემოებამ და საჭიროებამ გამოიწვია
საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ
საკითხთა კომიტეტის აპარატში წამყვანი
სპეციალისტის
და
ამავე
აპარატის
ანალიტიკურ
ჯგუფში
ასევე,
წამყვანი
სპეციალისტის
თანამდებობებზე
დასაკავებლად 2020 წლის 8 სექტემბერს
გამოცხადებული კონკურსის გამოცხადება.
საქართველოს
პარლამენტის
საგარეო
ურთიერთობისა
და
თავდაცვისა
და
უშიშროების
კომიტეტებში
შექმნილი
დეზინფორმაციისა
და
პროპაგანდის
საკითხებზე მომუშავე თემატური მოკვლევის
ჯგუფის საქმიანობის თაობაზე ინფორმაცია.
საქართველოს IX მოწვევის პარლამენტის 11
წევრის
მიერ
განხორციელებული
აქტივობების თაობაზე ინფორმაცია, კერძოდ:
მათ მიერ ინიცირებული კანონპროექტების
ჩამონათვალი, საქართველოს პარლამენტის
პლენარული
სხდომების
საპატიო
და
არასაპატიო მიზეზებით გაცდენები და
პლენარულ სხდომებზე მათი სიტყვით
გამოსვლების რაოდენობა. ასევე, მათი
წლიური სახელფასო ანაზრაურების თაობაზე
ინფორმაცია.
საქართველოს
პარლამენტის
აპარატში

ment.ge

გაეგზავნა
ელფოსტით

contact@parlia
ment.ge

14.09.20

ე. სვიანაიძე

18.09.20
№8532

ა. თალაკვაძე

29.09.20
№8909/2-7/20

ე. სვიანაიძე

05.10.20

ე. სვიანაიძე

01.10.20
№9001/2-7/20

გ. მიქანაძე

05.10.20

პასუხი
გაეგზავნა
ელფოსტით

პასუხი
გაეგზავნა
ელფოსტით

მასალა

22.09.20

22.09.20

რეფორმების
ცენტრი“
გიორგი
გაბრიელაშვილი
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1-13471/20
24.09.20

მოქალაქე
გიორგი ჩუხრუკიძე

67

1-13474/20
24.09.20

232333/25
24.09.20

№8 პენიტენციური
დაწესებულება
ნოდარ ქინქლაძე

68

1-13475/20
24.09.20

232332/25
24.09.20

№8 პენიტენციური
დაწესებულება
ნოდარ ქინქლაძე

დამტკიცებული შეფასების წესი (2018-2020)
და შეფასების ფორმები. ასევე, რომელიმე 3
მოხელის შეფასების ოქმები და მათი სამუშაო
აღწერილობები. 2018 და 2019 წლების
შეფასების ანგარიშები და 2019 წლის
პროფესიული განვითარების ანგარიში და
წლიური
გეგმა.
2019
წელს
თანამშრომლებისათვის
ჩატარებული
ტრეინინგების ჩამონათვალი.
„არაგვის დაცული ლანდშაფტის შექმნისა და
მართვის
შესახებ“
(№7102,
16.09.2020),
„თრუსოს დაცული ლანდშაფტის შექმნისა და
მართვის შესახებ“ (№7103, 16.09.2020) და
„ფშავ-ხევსურეთის დაცული ტერიტორიებისა
და მართვის შესახებ“ (№2237, 16.04.2014)
საქართველოს
კანონების
განმარტებითი
ბარათები.
მსჯავრდებულ
ნიკოლოზ
გოცირიძის
განცხადების თაობაზე, რომელიც ითხოვს
სადოქტორო
ხარისხის
პროგრამაზე
ჩასარიცხი აბიტურიებტებისათვის საჭირო
გამოცდების პროგრამა ფილოსოფიის და
ფსიქოლოგიის განხრით.

მსჯავრდებულ
ნიკოლოზ
გოცირიძის
განცხადების თაობაზე, რომელიც ითხოვს
ინფორმაციას
საქართველოში
იმპორტირებული
თამბაქოს
ნაწარმის
მოცულობის თაობაზე 2019-2020 წლებში
თვეების მიხედვით.

გაეგზავნა
ელფოსტით

ე. სვიანაიძე

24.09.20
№8714/2-7/20

ს. კილაძე
ე. სვიანაიძე

24.09.20
№8718/2-7/20

ს. კილაძე
ე. სვიანაიძე

24.09.20
№8717/2-7/20

საქართველოს
ზოგადი
ადმინისტრაციუ
ლი კოდექსის
მე-80 მუხლის
პირველი
ნაწილის
თანახმად,
გადაეგზავნა
საქართველოს
განათლების,
კულტურის,
მეცნიერებისა და
სპორტის
სამინისტრო
საქართველოს
ზოგადი
ადმინისტრაციუ
ლი კოდექსის
მე-80 მუხლის
პირველი

ნაწილის
თანახმად,
გადაეგზავნა
საქართველოს
ფინანსთა
სამინისტროს

69

1-13628/20
28.09.20

მოქალაქე
გიორგი წიკლაური

70

1-13733/20
30.09.20

მოქალაქე
გიორგი ოქროპირიძე

„სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო
სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში
ცვლილების
შეტანის
თაობაზე“
კანონპროექტის
(№07-2/496,
06.07.2020)
თაობაზე ინფორმაცია.
ინფორმაცია თუ რომელი ლიცენზიით
ქვეყნდება
საქართველოს
პარლამენტის
ოფიციალურ ვებგვერდზე ფოტოსურათები.

contact@parlia
ment.ge

28.09.20

მასალა
გაეგზავნა
ელფოსტით

contact@parlia
ment.ge

05.10.20

პასუხი
გაეგზავნა
ელფოსტით

