
53 473,04 33240,00

პერიოდი ხარჯი

4.03-18.03 2021

14 237,67              

18.04-22.04 2021

5 201,33                

18.01-23.012021 6 642,93                

16.05-20.05 2021 5 810,26                

14,06-17,06. 2021 4 201,64                

13.07-17,07 2021 5 242,51                

13,09-16,09-17,09-22,09 2021 9 307,22                

8,02-11,02 -2022 3 995,09                   

13.10-16.10 2021 4 277,08                   

10.10-12.10 2021 3 300,21                   

20,10-23,10 2021 658,22                       

9,11-10,11 2021 3 697,88                   

17,11-21,11  /   22,11-
24,11  /   25,11-27,11

2022

11 182,76                 

6,12-10,12
2022

7 012,75                   

13,01-15,01
2021

3 701,08                   

16,01-19,01
2022

4 228,88                   

21,02-22,02
2022

1 612,11                   

3.03-5.03-6.03-9.03
2022

10 123,99

7739,13 0,00

386,69 81,32

1 282,57                                                                          1 019,23 

6340,68 4031,71

119865,67 92162,31

გაწეული დანახარჯი -  2021 

წლის 1 ოქტომბრიდან 2022 

წლის მარტის ჩათვლით

53790,05

ყველა პერიოდის ხარჯის ჯამი 

გაწეული დანახარჯი -  2020 

წლის 11 დეკემბრიდან 2021 

წლის სექტემბრის ჩათვლით

ხელფასი (თანამდებობრივი სარგო; საავადმყოფო ფურცელი; სადეპუტატო 

უფლებამოსილების თანხა.)

სრული სამივლინებო ხარჯი

ევროკავშირის ეროვნული 

პარლამენტების ევროპულ საქმეთა 

კომიტეტების კონფერენციის (COSAC) 

პლენარულ სხდომაში და 

ევროპარლამენტის პლენარულ 

სესიაში მონაწილეობის მიზნით

50 643,56                                                                    

ადგილი მიზანი

ევროპარლამენტის წევრებთან 

ორმხრივი შეხვედრების გამართვისა 

და საქართველოს პრემიერ-

მინისტრის თავმჯდომარეობით 

ასოცირების საბჭოს სხდომაში 

მონაწილეობის მიზნით

ქ.ბრიუსელი

ქ. პარიზი და 

ქ.სტრასბურგ

ი

ხარჯი თანაშემწეთათვის

ფინანსური ინფორმაცია - მაკა ბოჭორიშვილი

ევრონესტის საპარლამენტო 

ასამბლეის სხდომაში მონაწილეობისა 

და ევროკავშირის ინსტიტუტების 

მაღალი რანგის პირებთან 

შეხვედრების გამართვის მიზნით

ქ.ბრიუსელი

ხარჯის ტიპი

კავშირგაბმულობის საშუალებებით სარგებლობის ხარჯი

ქ.ლისაბონი

პორტუგალიის ეროვნული ასამბლეის 

თავდაცვის. საგარეო ურთიერთობათა 

და ევროპულ საქმეთა კომიტეტების 

თავმჯდომარეებთან და 

საქართველოს პარლამენტის 

მეგობრობის ჯგუფის 

ხელმძღვანელთან შეხვედრების 

გამართვის მიზნით

ევროპარლამენტის წევრებთან. 

ევროკომისიის. ევროპული საგარეო 

ქმედებების სამსახურისა და ნატოს 

შტაბ-ბინის წარმომადგენლებთან 

მაღალი დონის შეხვედრების 

გამართვის მიზნით

ქ.ბრიუსელი

ღონისძიებაში "ასოციაციის მე-4 

გაცვლითი ფორუმი" მონაწილეობისა 

და უკრაინის რადასა და საგარეო 

საქმეთა სამინისტროს 

წარმომადგენლებთან ორმხრივი 

შეხვედრების გამართვის მიზნით

ევრონესტის საპარლამენტო 

ასამბლეის თანა-პრეზიდენტის 

რანგში აღმოსავლეთ პარტნიორობის 

სამიტის მოსამზადებელ და საგარეო 

საქმეთა მინისტერიალის საკითხებზე 

სამუშაო შეხვედრებში მონაწილეობის 

მიზნით

საფრანგეთის რესპუბლიკის 

ეროვნული ასამბლეისა და სენატის 

წარმომადგენლებთან შეხვედრების 

გამართვის მიზნით

ირლანდიის პარლამენტში საგარეო 

ურთიერთობათა და თავდაცვის 

კომიტეტების გაერთიანებულ 

სხდომაზე საქართველო-

ევროკავშირის გეგმებზე სასაუბროდ 

ირლანდიის საკანონმდებლო და 

აღმასრულებელი ხელისუფლების 

მაღალი რანგის პირებთან. ასევე 

ბიზნესის სექტორის 

წარმომადგენლებთან შეხვედრების 

გამართვის მიზნით;                               

ევრონესტის საპარლამენტო 

ასამბლეის ასოცირებული ქვეყნების 

სამუშაო ჯგუფის სხდომაში 

მონაწილეობისა და 

ევროპარლამენტის წევრებთან 

შეხვედრების გამართვის მიზნით;                                 

ლიეტუვის აღმასრულებელი და 

საკანონმდებლო ხელისუფლების 

მაღალი რანგის წარმომადგენლებთან 

შეხვედრების გამართვის მიზნით.

უკრაინა

ქ.ბრიუსელი

ირლანდია, 

საფრანგეთი, 

ლიეტუა

212027,98

ავტომობილის მარკა და გამოშვების წელი -  [toyota 2015] საწვავის ხარჯი

ევროპარლამენტის პლენარულ 

სესიაზე საგარეო და უსაფრთხოების 

პოლიტიკისა და საგარეო და 

თავდაცვის პოლიტიკის შესრულების 

შემაჯამებელი ანგარიშების 

განხილვაზე დასასწრებად, 

ევროპარლამენტის წევრებთან, 

საგარეო ურთიერთობების 

კომიტეტის თავმჯდომარესთან, 

ევრონესტის საპარლამენტო 

ასამბლეის თანაპრეზიდენტთან, 

სამხრეთ კავკასიის დელეგაციის 

წევრებთან და ასევე პოლიტიკურ 

ჯგუფებთან ორმხრივი შეხვედრების 

გასამართავად.

ქ.ბრიუსელი

ყველა ხარჯის ჯამი 

დაზღვევის ხარჯი

ქ.ბრიუსელი

ევროპარლამენტის, ევროკომისიის, 

ევროპის საბჭოს, ნატოს შტაბ-ბინისა 

და ევროპის წამყვანი კვლევითი 

ორგანიზაციების 

წარმომადგენლებთან მაღალი დონის 

შეხვედრების გამართვის მიზნით

ქ.ბრიუსელი

ევროპარლამენტის, ევროკომისიისა 

და ევროპის საბჭოს 

წარმომადგენლებთან მაღალი დონის 

შეხვედრების გამართვის მიზნით

საპარლამენტო დონეზე 

"ასოცირებული ტრიოს ფარგლებში 

თანამშრომლობის გაღრმავებისა და 

საქართველოსა და უკრაინას შორის 

საპარლამენტო დიპლომატიის 

გააქტიურების მიზნით

ქ. კიევი

ევროკავშირი-საქართველოს 

საპარლამენტო ასოცირების 

კომიტეტის მე-10 სხდომის მუშაობაში 

მონაწილეობის მიზნით

ქ.ბრიუსელი

ქ.სტრასბურგ

ი და 

ქ.ბრიუსელი

ევროპარლამენტის წევრებთან, 

ევროკომისიისა და ევროპული 

საგარეო ქმედებების სამსახურის 

წარმომადგენლებთან მაღალი დონის 

შეხვედრების გამართვის მიზნით

ქ.პარიზი

ევრონესტის საპარლამენტო 

ასამბლეის (EURONEST PA) პოლიტიკურ 

საკითხთა. ენერგეტიკული 

უსაფრთხოების. ეკონომიკური 

ინტეგრაციისა და სოციალურ 

საკითხთა კომიტეტების სხდომებში 

მონაწილეობის მიზნით

ევროპარლამენტის პლენარულ 

სესიაზე ერთიანი საგარეო და 

უსაფრთხოების პოლიტიკისა (CFSP) და 

ერთიანი უსაფრთხოებისა და 

თავდაცვის პოლიტიკის (CSDP) შესახებ 

ევროპარლამენტის რეზოლუციების 

განხილვასა და მიღებაში 

მონაწილეობის მიზნით. აგრეთვე 

საქართველოს საკითხზე მომუშავე 

ევროპარლამენტის წევრებთან. მათ 

შორის. ევრონესტის საპარლამენტო 

ასამბლეის თანაპრეზიდენტთან და 

ევროკავშირი-საქართველოს 

ასოცირების საპარლამენტო 

კომიტეტის თავმჯდომარეებთან. 

ორმხრივი შეხვედრებისა და 

ევროპარლამენტში სხვადასხვა 

პოლიტიკური ჯგუფების 

წარმომადგენლებთან შეხვედრების 

გამართვის მიზნით

ევროკავშირის ეროვნული 

პარლამენტების ეროვნულ საქმეთა 

კომიტეტების კონფერენციის (COSAC) 

ფარგლებში კომიტეტების 

თავმჯდომარეებთან შეხვედრების 

გამართვის მიზნით

ქ.სტრასბურგ

ი

ქ.პარიზი

ქ.ერევანი

დ
ეტ
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უ
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