ღია პარლამენტის დღე
საერთაშორისო კონფერენცია ღია მმართველობის პარტნიორობის გლობალური
სამიტის ფარგლებში
დღის წესრიგი
სამშაბათი, 17 ივლისი, 2018 წ.
პლენარულ სხდომათა დარბაზი, საქართველოს პარლამენტი
რუსთაველის გამზირი #8; თბილისი, საქართველო
11:00-12:00

რეგისტრაცია / ყავა-ჩაი

ადგილი: სხდომათა დარბაზის ფოიე
12:00-12:05
12:05-13:00

მისასალმებელი სიტყვა:
- ირაკლი კობახიძე, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე
მაღალი დონის განხილვები/ძირითადი მომხსენებლები

მოდერატორი:
-

ნილს სკოტი, გაეროს მუდმივი კოორდინატორი / გაეროს განვითარების
პროგრამის მუდმივი წარმომადგენელი საქართველოში

მომხსენებლები:
-

13:00-14:00

ირაკლი კობახიძე, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე
სანჯეი პრადჰანი, აღმასრულებელი დირექტორი, ღია მმართველობის
პარტნიორობა (OGP)
ჰაიდი ჰაუტალა, ევროპარლამენტის ვიცე-პრეზიდენტი (ვიდეო გზავნილი)
ჰელენ კლარკი, ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP) ელჩი
სენატორი ბლანკა ოველარი, „ParlAmericas” ღია პარლამენტების ქსელის
პრეზიდენტი

პანელი I – საკანონმდებლო ჩართულობის პოლიტიკა: კარგი პრაქტიკის მაგალითები,
გამოწვევები და განვითარებისათვის აუცილებელი ნაბიჯები
საკანონმდებლო ჩართულობის პოლიტიკა ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP)
მმართველმა კომიტეტმა 2016 წლის სექტემბერში დაამტკიცა. აღნიშნული, ღია
მმართველობის პარტნიორობისთვის (OGP) მნიშვნელოვან წინგადადგმულ ნაბიჯს
წარმოადგენდა, პარტნიორობაში ხელისუფლების სხვადასხვა შტოების მონაწილეობის
კუთხით. მას შემდეგ, მრავალი პარლამენტი შეუერთდა ღია მმართველობის
პარტნიორობის (OGP) პლატფორმას და ეროვნული სამოქმედო გეგმების ფარგლებში,
შეიმუშავა ვალდებულებები. სესია მიზნად ისახავს არსებული გამოწვევებისა და
შესაძლებლობების განხილვას, აგრეთვე ღია მმართველობის პარტნიორობაში (OGP)
საპარლამენტო ჩართულობის საუკეთესო მაგალითების გაზიარებას. ამასთან, სესიაზე
პარლამენტარები და პროცესებში აქტიურად ჩართული პირები, სხვადასხვა
სახელმწიფოების
მაგალითზე,
წარმოადგენენ
საკუთარ
მოსაზრებებს
ღია
მმართველობის
მოძრაობაში
საპარლამენტო
ჩართულობის
გაზრდასთან
დაკავშირებით.

მოდერატორი:
-

მუკელანი დიმბა, ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP) მმართველი

კომიტეტის თანათავმჯდომარე

მომხსენებლები:
რენდი ბუასონო, კანადის წარმომადგენელთა პალატის წევრი, „ParlAmericas“
ჩრდილოეთ ამერიკის ღია პარლამენტის ქსელის ვიცე-პრეზიდენტი
- გორდანა კომიჩი, სერბეთის პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე
- ირინა ფრუიძე, ღია მმართველობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭოს
თავმჯდომარე, საქართველოს პარლამენტი
- მარია ბარონი, აღმასრულებელი დირექტორი, Directorio Legislativo, არგენტინა
- ფილემონ კიპლაგატ საბულე, ელგეო მარაკვეტის ადგილობრივი
საკანონმდებლო ორგანოს თავმჯდომარე, კენიის რეპუბლიკა
მოკლე პრეზენტაციები I - ტექნოლოგიები და ინოვაციები საპარლამენტო
დემოკრატიისათვის
-

14:00 - 14:30

პანელი ეძღვნება ინოვაციური ტექნოლოგიების გამოყენების გზით, საპარლამენტო
ღიაობისა და გამჭვირვალობის, მოქალაქეების ჩართულობის, შემუშავებული
პოლიტიკისა და პარლამენტისადმი საზოგადოების ნდობის გაზრდას. დისკუსია
დაეთმობა საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის მაგალითებისა და ქვეყნების
გამოცდილებების განხილვას.

მომხსენებლები:
ლევან ავალიშვილი, პროგრამების დირექტორი, ინფორმაციის თავისუფლების
განვითარების ინსტიტუტი (IDFI)
- დოქტორი რებეკა რუმბული, კვლევების ხელმძღვანელი, mySociety
- რიმა კავას, მმართველობისა და კოლაბორაციული სწავლების დირექტორი,
საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტი (IRI)
- კრჟიშტოფ იზდებსკი, საბჭოს წევრი და პოლიტიკის დირექტორი, ფონდი
ePaństwo, პოლონეთი
სადილი
-

14:30 – 15:30

ადგილი: შოთა რუსთაველის დარბაზი
15:30 – 16:45

პანელი II - გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული პარლამენტები
რა იგულისხმება ,,ღიაობაში“? აუცილებელია თუ არა პარლამენტის წევრების ქცევის
რეგულირება? სად არის ლობიზმისათვის საპარლამენტო პროცესებში განკუთვნილი
ადგილი?
პანელი პარლამენტის წევრების ეთიკის კოდექსების შემუშავებასთან და ლობისტების
რეგისტრაციასთან დაკავშირებულ აუცილებელ ღონისძიებებს მიეძღვნება. დისკუსია
საკანონმდებლო ხელისუფლებისა და ექსპერტების გადმოსახედიდან არსებულ
გამოწვევებსა და გლობალურ ტენდენციებზე გაამახვილებს ყურადღებას.

მოდერატორი:
-

ლორა ტორნტონი, ეროვნულ დემოკრატიული ინტიტუტის (NDI)
საქართველოს ოფისის დირექტორი

მომხსენებლები:
-

თამარ ჩუგოშვილი, პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე,
საქართველოს პარლამენტი
რეინჰოლდ ლოპატკა, ევროკავშირთან ურთიერთობების კომიტეტის
თავმჯდომარე, ავსტრიის რესპუბლიკის ეროვნული საბჭო
პაულინა ნუნესი, პრეზიდენტი, გამჭვირვალობის ორპალატიანი ჯგუფი, ჩილეს
დეპუტატთა პალატა
თამარ ნედზარი, უფროსი მრჩეველი, ეთიკის კომიტეტი, აშშ კონგრესის
წარმომადგენელთა პალატა
ჯაკოპო ლეონე, დემოკრატიული მმართველობის ოფიცერი, OSCE/ODIHR

16:45 - 17:30

მოკლე პრეზენტაციები II - ტექნოლოგიები და ინოვაციები საპარლამენტო
დემოკრატიისათვის
პანელი ეძღვნება ინოვაციური ტექნოლოგიების გამოყენების გზით, საპარლამენტო
ღიაობისა და გამჭვირვალობის, მოქალაქეების ჩართულობის, შემუშავებული
პოლიტიკისა და პარლამენტისადმი საზოგადოების ნდობის გაზრდას. დისკუსია
დაეთმობა საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის მაგალითებისა და ქვეყნების
გამოცდილებების განხილვას. ასევე განხილული იქნება, თუ როგორ შეიძლება
მონაწილეობითი კანონშემოქმედების (crowdlaw) გამოყენება საკანონმდებლო პროცესის
ყველა საფეხურზე და აღნიშნულის შედეგად, როგორ შეიძლება პროცესის ხარისხისა
და ანგარიშვალდებულების გაუმჯობესება.

მომხსენებლები:
ლევან სამადაშვილი, პროგრამის დირექტორი, USAID საქართველოს კარგი
მმართველობის ინიციატივა (GGI)
- ლია ჰანნი, უფროსი ექსპერტი, ელექტრონული მმართველობის აკადემია,
ესტონეთი
- ნორა დემპსი, უფროსი მრჩეველი ინოვაციის საკითხებში, სახელმწიფო
დეპარტამენტი, ვირტუალური სტუდენტური ფედერალური სამსახური
- გიორგი თოფურია - უფროსი ანალიტიკოსი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა
(TI) - საქართველო
სამომავლო ნაბიჯები: ღია პარლამენტის ელექტრონული ქსელი
-

17:30 - 17:45

მომხსენებლები:
სკოტ ჰუბლი, მმართველობის პროგრამის დირექტორი, ეროვნულდემოკრატიული ინსტიტუტი (NDI)
- დევინ ო’შონესი, პროგრამების დირექტორი, ვესტმინსტერის დემოკრატიის
ფონდი
მიღება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის, ბატონი ირაკლი კობახიძის
სახელით
-

18:00

ადგილი: საქართველოს პარლამენტის ეზო.

