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Preamble
By this Memorandum of Cooperation (here and after Memorandum) between the Parliament of
Georgia and Civil Society Organizations (here and after Parties) the Parliament of Georgia
acknowledges the role and importance of civil society organizations in the formation of a
balanced democratic political system, human rights protection and the social and economic
development of the country. For the purpose of consolidating Georgia’s democratic system, the
Parliament of Georgia recognizes the significance of dialogue with Civil Society Organizations
and supports their involvement in the implementation of the duties defined by the Constitution
and the rules of procedure of the Parliament of Georgia.
Civil Society Organizations and the Parliament shall cooperate in a constructive manner, with
due diligence and for the best interests of the country.

Basic Provisions
1.

The Parliament of Georgia and Civil Society Organizations, in accordance with

international best practices, acknowledge the need for a uniform policy to facilitate the
development of Civil Society Organizations. Parties agree that a uniform policy on state support
for Civil Society Organizations shall be elaborated and adopted in a manner consistent with the
rules of procedure of the Parliament of Georgia, in cooperation with Civil Society Organizations
and other stakeholders.
2.

The Parliament of Georgia will strive to improve the legal and non-legal environment for

Civil Society Organizations. The Parliament of Georgia hereby confirms that every legislative
amendment affecting legal regulations of Civil Society Organizations shall be adopted through
deep and comprehensive consultation with a large range of Civil Society Organizations.
3.

The Parliament of Georgia acknowledges the Istanbul Principles for Civil Society

Organization Development Effectiveness and the Siem Reap CSO Consensus on the International

Framework for CSO Development Effectiveness as the basis for dialogue between the Parliament
and Civil Society Organizations.
4.

The Parliament of Georgia shall provide instant accessibility to information regarding

future or ongoing activities of the Parliament of Georgia, Parliamentary committees and
temporary commissions through the official webpage of the Parliament.
5.

For the purpose of effective cooperation with Civil Society Organizations every

Parliamentary committee shall appoint an official who will be responsible for communication
with Civil Society Organizations.
6.

The Parliament of Georgia will involve

Civil Society Organizations in the legislative

process by granting them the right of speech and attendance at committee hearings, in
accordance with the rules of procedure of the Parliament of Georgia.
7.

The Parliament of Georgia

Organizations

will encourage active participation by Civil Society

in significant legislative discussions regarding the Constitutional, Budgetary,

Electoral, Criminal, and Labor Codes, as well as legal regulations of the media and freedom of
assembly and association. The Parliament of Georgia will take into consideration the position of
Civil Society Organizations regarding the abovementioned legislative discussions.
8.

The Parliament of Georgia shall actively cooperate with Civil Society Organizations

during the implementation of the Rights of Supervision of the Government established by the
Constitution of Georgia. The Parliament of Georgia considers the reports, research and other
information about governmental activities submitted by Civil Society Organizations.
9.

The Parliament of Georgia and Civil Society Organizations shall discuss the challenges,

objectives and implementation of this Memorandum at their annual meeting, normally at the
beginning of a calendar year.
10.

The Parliament of Georgia shall support the implementation of this Memorandum by

providing equal, non-discriminative opportunities to every Civil Society Organization.

Entrance into Legal Force and Cancellation of Memorandum
The Memorandum will enter into legal force upon signing by the parties for an indefinite period
of time. Every Civil Society Organization shall have the right to join this Memorandum at any
time.
The Parliament of Georgia reserves the right to cancel the Memorandum by written or verbal
statement of the Speaker of the Parliament. Every Civil Society Organization has the right to
leave the Memorandum at any time by making a public statement.

Signatures of the parties:
The Parliament of Georgia:

David Usupashvili
Speaker of the Parliament of Georgia

Civil Society Organizations:


მემორანდუმზე ხელმომწერი ორგანიზაციების ჩამონათვალი:

1. სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ასოციაცია ,,სპექტრი"
2. ააიპ კავშირი პანაცეა
3. ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი
4. "ინოვაციები დემოკრატიისა და გენდერული თანასწორობისათვის".
5. სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი (CSI)
6. თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლი
7. სამოქალაქო ინტეგრაციის ფონდი
8. "ტფილისის ჰამქარი"
9. საერთაშორისო ფონდი "ლეა"
10. ებრაელ ქალთა საბჭო
11. ფონდი "კავკასიის ეკოლოგია"
12. ჯუნიორ ეჩივმენტი საქართველო
13. ადამიანის

უფლებების

დაცვისა

და

პატიმართა

სოციალური

საერთაშორისო ორგანიზაცია
14. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI)
15. "სიდა"
16. "სიქა"
17. თავისუფლებისა და დემოკრატიის განვითარების ინსტიტუტი (FDDI)
18. საქართველოს გაეროს ასოციაცია
19. დემოკრატ მესხთა კავშირი (UDM)
20. ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი (WISG)
21. ფონდი "გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში"
22. საქველმოქმედო ფონდი "საქართველოს კარიტასი"
23. პოლიტიკის და მართვის საკონსულტაციო ჯგუფი (PMCG)
24. ადამიანის უფლებათა ცენტრი
25. ენერგოეფექტურობის ფონდი (EEF)
26. ფონდი "პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის" (PFRS)
27. სამართლებრივი კვლევების ცენტრი
28. ტყიბულის განვითარების ფონდი
29. იმერეთის მხარის მეცნიერთ-კავშირი "სპექტრი"
30. საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები საქართველო
31. ველფეარ ფაუნდეიშენი
32. კავშირი ადამიანებისთვის განსაკუთრებულ ზრუნვას რომ საჭიროებენ
33. "საქართველოს ბავშვები"
34. კოალიცია "ბავშვთა და ახალგაზრდათა კეთილდღეობისთვის"
35. საარჩევნო გარემოს განვითარების ცენტრი
36. მშვიდობის, დემოკრატიის და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტი
37. სათემო განვითარების ცენტრი
38. სათემო კავშირი "ნუკრიანი"

უზრუნველყოფის

მემორანდუმზე ხელმომწერი ორგანიზაციების ჩამონათვალი:
39. ქვემო ქართლის საზოგადოებრივ-საინფორმაციო ცენტრი
40. ასოციაცია "დეა"
41. ბრიტანული ორგანიზაცია "ვესტმინსტერის დემოკრატიის ფონდი"
42. ასოციაცია "მერკური"
43. "მედია ცენტრი კახეთი"
44. "სამოქალაქო ინიციატივა"
45. საერთო სამოქალაქო მოძრაობა მრავალფეროვანი საქართველო
46. "სამოქალაქო განათლების განვითარების მულტიეთნიკური რესურს ცენტრი"
47. ასოციაცია "ანიკა"
48. ასოციაცია "ქალი, ბავშვი და სოციუმი"
49. "ახალგაზრდა იურისტთა კავშირი"
50. "ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტთა ცენტრი"
51. ზიანი შემცირების საქართველოს ქსელი
52. კოალიცია "შინმოვლა საქართველოში"
53. ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტი
54. "უსაფრთხო სივრცე"
55. ადგილობრივი დემოკრატიის ქსელის ცენტრი
56. ფონდი "ღია საზოგადოება საქართველო"
57. ახალგაზრდა მეცნიერთა კავშირი "ინტელექტი"
58. სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ასოციაცია "ტოლერანტი"
59. ოზურგეთის ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბი
60. საერთაშორისო ბიზნესის და ეკონომიკური განვითარების ცენტრი
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

კულტურულ ურთიერთობათა ცენტრი ‐ კავკასიური სახლი
"საერთაშორისო გამჭვირვალობა ‐ საქართველო"
საზოგადოებრივი მონიტორინგის და კვლევის ცენტრი
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია
ინოვაციების და მეწარმეობის განვითარების ცენტრი
ქალები საუნივერსიტეტო განათლებით
ლანჩხუთის საინფორმაციო ცენტრი
საქართველოს დემოკრატიული განვითარების კავშირი
ქ. ფოთის სამოქალაქო განვითარებისა და ადამიანის უფლებათა ცენტრი
"ქართული ორდენი"
"მეწარმე ქალთა ფონდი"
ფონდი "სოხუმი"
საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ფილიალი
ფონდი "აფხაზინტერკონტი"
ასოციაცია "მშვიდობიანი და საქმიანი კავკასია"
ეკოხედვა/Ecovision
"ლელი" სათემო ორგანიზაცია
განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრი (CDD)
კულტურულ‐საგანმანათლებლო ცენტრი "აფხაზეთი‐ამრა"
ახალგაზრდული ალტერნატივა

მემორანდუმზე ხელმომწერი ორგანიზაციების ჩამონათვალი:
82. ლიბერალური აკადემია თბილისი
83. დუშეთის განვითარების ფონდი
84. ქუთაისის განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრი
85. ასოციაცია "გორის ინვალიდთა კლუბი"
86. ასოციაცია "გაენათი"
87. ქუთაისის საინფორმაციო ცენტრი
88. ასოციაცია "მწვანე ალტერნატივა"
89. Art Way
90. კავშირი "სვანეთის ტურიზმის ცენტრი"
91. საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრი (CSRDG)
92. სტეფანწმინდა
93. "ჩვენ ‐ ჯანსაღი მომავლისათვის"
94. "უკეთესი მომავლისათვის"
95. წამების მსხვერპლთა ფსიქო‐სოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი (GCRT)
96. ბდექ მცხეთა‐მთიანეთის კომიტეტი
97. საზოგადოებრივი დამცველი
98. ემპათია
99. ჯანმრთელი სამყარო
100.
ასოციაცია "სკოლა‐ოჯახი‐საზოგადოება"
101.
ახალგაზრდა სოციალისტები
102.
რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაცია (GARB)
103.
ასოციაცია "ათინათი"
104.
რეპატრიანტთა კავშირი
105.
იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია "თანხმობა"
106.
საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირი
107.
კონსტიტუციის 42‐ე მუხლი
108.
ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC)
109.
შავი ზღვის რეგიონული მოსწავლე‐ახალგაზრდობის ცენტრი
110.
"ბავშვი, ოჯახი, საზოგადოება"
111.
კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის
112.
განვითარებისა და სოციალური რეაბილიტაციია ცენტრი "თიარისი"
113.
პედაგოგთა კავშირი "განათლება და სამყარო"
114.
საქართველოს სკოლის მოსწავლეთა გაერთიანებების ალიანსი

