Звіт діяльності депутатської групи Верховної Ради України з
міжпарламентських зв’язків з Грузією
За час діяльності депутатської міжпарламентської групи було
проведено:
- організаційне засідання, з визначення керівництва міжпарламентської
групи;
- 27 листопада 2019 року, одразу ж після формування депутатської групи,
відбулася зустріч з Головою групи дружби парламенту Грузії з парламентом
України Георгієм Мосідзе. На зустрічі було обговорено основні можливості
співпраці між парламентом Грузії та України, а також була обговорена
можливість та необхідність робочих візитів українських парламентарів до
Грузії і грузинських до України. Було домовлено, що перший візит мав би
відбутися до Грузії;
- 5 грудня 2019 року відбулося засідання депутатської групи, де частково
вирішувалися організаційні питання діяльності групи, а також можливі
напрями співпраці з парламентом Грузії. Члени депутатської групи
підтримали необхідність обміну візитами парламентських делегацій. Цього ж
дня, відбулася перша ознайомча зустріч депутатської групи з Надзвичайним
та Повноважним Послом Грузії в Україні Теймуразом Шарашенідзе та
дипломатами Посольства Грузії в Україні. На зустрічі було обговорено
основні можливі напрями співпраці парламентів Грузії та України, а також
Верховної Ради України та Посольства Грузії в Україні. Також на зустрічі було
обговорено можливість візиту українських парламентарів до Грузії;
- Під час візиту до м. Тбілісі 8-10 грудня 2019 р. для участі у заходах
восьмої пленарної сесії ПА ЄВРОНЕСТ, користуючись нагодою, провела
двосторонні зустрічі з Головою Комітету Парламенту Грузії з питань
європейської інтеграції Давідом Сонгулашвілі, а також Головою Комітету
безпеки та оборони Іраклієм Сесіашвілі. В ході цих зустрічей було обговорено
двосторонню парламентську співпрацю України та Грузії, зокрема в контексті
інтеграції України та Грузії до Європейського Союзу та НАТО.
Після ухваленого, 15 січня 2020 року, профільним Комітетом ВРУ з
питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва рішення
щодо доцільності візиту депутатської групи ВРУ з міжпарламентських
зв’язків з Грузією у 2020 році в рамках виконання Орієнтованого плану
міжнародних обмінів ВРУ на 2020 рік, 14 лютого 2020 року з цього приводу
відбулася зустріч співголів групи з Надзвичайним та Повноважним Послом
Грузії в Україні Теймуразом Шарашенідзе. На зустрічі було обговорено
можливі дати здійснення візиту української делегації та основні елементи
візиту, які мали включати: візит на лінію розмежування, офіційні зустрічі з
парламентарями, офіційні зустрічі з урядовцями та зустрічі з українською
діаспорою.
Варто відзначити, що, розуміючи та зважаючи на необхідності підтримання
двостороннього діалогу з Грузією, зокрема на парламентському рівні, оскільки
Грузія є одним з наших стратегічних партнерів, 15 січня 2020 року профільним

Комітетом ВРУ з питань зовнішньої політики та міжпарламентського
співробітництва було ухвалено рішення щодо доцільності візиту депутатської
групи ВРУ з міжпарламентських зв’язків з Грузією у 2020 році в рамках
виконання Орієнтованого плану міжнародних обмінів ВРУ на 2020 рік.
Грузинські колеги радо вітали таке рішення українського парламенту, яке для
них стало певним сигналом, що Грузія залишається стратегічним партнером
України і з того часу до початку пандемії COVID-19 відбувалася тісна
взаємодія з даного питання та інших питань двосторонньої співпраці з
співголовами та членами групи дружби парламенту Грузії, Посольством Грузії
в Україні та Посольством України в Грузії. Незважаючи на те, що через
карантинні обмеження візит не відбувся, хотіла б відзначити, що така
взаємодія максимально сприяла налагодженню двосторонніх зв’язків між
Україною та Грузією, зокрема у парламентському вимірі.
Після початку пандемії, як і на інших напрямах співпраця дещо згасла, але
перейшла в онлайн режим. Я, як співголова депутатської групи з
міжпарламентських зв’язяків з Грузією перебувала у тісному контакті з
Посольством Грузії в Україні та парламентарями минулого скликання
парламенту Грузії. Під час парламентських виборів у Грузії була у постійному
контакті з Посольством України в Грузії та Грузії в Україні для
відслідковування політичної ситуації. Після парламентських виборів також
перебуваю у контакті з новообраними парламентарями Грузії, які потенційно
можуть увійти та очолити групу дружби з Україною.
Після того, як у грузинському парламенті буде офіційно сформована група
дружби з Україною, планую організувати онлайн зустріч з її керівництвом, де
обговорити можливі напрями двосторонньої міжпарламентської співпраці
між нашими країнами.
На підставі вищевикладеного, хотіла б наголосити на важливості
двостороннього співробітництва України та Грузії, а також зазначити, що
налагодження конструктивного міжпарламентського співробітництва матиме
важливе значення не лише у контексті міжпарламентського співробітництва,
але й сприятиме нашій співпраці в рамках інтеграції до ЄС та НАТО, що
визначені в Конституції України основними зовнішньополітичними
пріоритетами нашої держави. Відповідно, розраховую на всебічну підтримку
керівництва Верховної Ради України та профільного Комітету в контексті
розвитку наших двосторонніх взаємин.
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