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15:00 – 18:25
Batumi Shota Rustaveli State University

ჟან მონეს სტუდენტური კონფერენცია
„დემოკრატია, ადამიანის უფლებები და
კანონის უზენაესობა ევროპის კავშირში“
საქართველოს კონსტიტუციის 100 წელი
2021 წლის 21 თებერვალი - ბათუმი

35/32 Ninoshvili/Rustaveli str. 6000 Batumi

ჟან მონეს კათედრა დაფინანსებულია
ევროკომისიის მიერ და მიზნად ისახავს
ევროკავშირის ღირებულებების
პოპულარიზაციას, ევროკავშირის შესახებ
კვლევებისა და სწავლების განვითარების
ხელშეწყობის გზით.

Jean Monnet Chair ”The European Union’s
fundamental values: Democracy, Rule of
Law and Protection of Human Rights” is
funded by European Commission.
Jean Monnet Activities are designed to
promote excellence in teaching and research
in the field of European Union studies.

15:00 – 15:20

Opening address
კონფერენციის გახსნა

15:00 – 15:05

მალხაზ ნაკაშიძე - ჟან მონეს კათედრის ხელმძღვანელი, ბათუმის შოთა
რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული და სოციალურ
მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი
Malkhaz Nakashidze - Jean Monnet Chair, Associate Professor, Faculty of Law and Social
Sciences, Batumi Shota Rustaveli State University

15:05 – 15:10

თამარ სირაძე - პროფესორი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილე
Tamar Siradze - Vice Rector, Professor, Batumi Shota Rustaveli State University

15:10 – 15: 15

ლევან ჯაყელი - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული
და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი, ასოცირებული პროფესორი
Levan Jakeli - Dean of Faculty of Law and Social Sciences, Associate Professor, Batumi Shota
Rustaveli State University

15:15 – 15:20

ირმა გაბინაშვილი - ნატოსა და ევროკავშირის საინფორმაციო ცენტრის აჭარის
რეგიონული წარმომადგენელი
Irma Gabinashvili - Information Center Representative of the Batumi Bureau on NATO and
the European Union

15:20 – 16:30

Panel I: European integration and the European Union’s fundamental values
I პანელი: ევროინტეგრაცია და ევროკავშირის ფუნდამენტური ღირებულებები

15:20 – 15:30

ნინო ლომაია - ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულება და ცოდნის შეფასება
საქართველოში
Nino Lomaia - Knowledge and Attitudes towards the European Union in Georgia

15:30 – 15:40

ზურაბ გუჯაბიძე - ევროკავშირის ჩამოყალიბების ისტორია: მნიშვნელობა
დაფუძნებისას და თანამედროვე მსოფლიოში
Zurab Gujabidze – History of the formation of the European Union: the importance of founding
and the modern world

15:40 – 15:50

თამარ კაკალაძე - პროფესორი მიშელ მუსხელი ევროპის კავშირის შექმნის
სათავეებთან და ევროპის ფედერალური კონსტიტუციის პროექტი
Tamar Kakaladze - Professor Michel Mouskhely at the Beginning of the Establishment of the
European Union and the Draft of the European Federal Constitution

15:50 – 16:00

ლუკა ტაკიძე - ევროპული საპარლამენტო მმართველობა და საქართველოს 1921
წლის 21 თებერვლის კონსტიტუცია;
Luka Takidze - European Parliamentary System of Government and the Constitution of Georgia
of February 21, 1921;

16:00 – 16:10

ნათია კაკალაძე - ადამიანის უფლებები საქართველოს 1921 წლის 21 თებერვლის
კონსტიტუციაში
Natia Kakaladze - Human Rights in the Constitution of Georgia of February 21, 1921

16:10 – 16:20

ანა პაიჭაძე - ევროპული სამეზობლო პოლიტიკა და საქართველო
Ana Paichadze - European Neighborhood Policy and Georgia

16:20 – 16:30

თეონა მოსიძე - ევროპის პარლამენტსა და ეროვნულ პარლამენტებს შორის
თანამშრომლობის ფორმატი და როლი ევროკავშირის მმართველობაში
Teona Mosidze - The format and role of cooperation between the European Parliament and
national parliaments in European Union governance

16:30 – 16:45

Questions & Discussion
კითხვები და დისკუსია
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16:45 – 16:55

შესვენება/ Break

16:55 – 18:05

Panel II: Human Rights and Democracy in the European Union
II პანელი: ადამიანის უფლებები და დემოკრატია ევროკავშირში

16:55 – 17:05

მარიამ ბალაძე - მართლმსაჯულება პანდემიის პირობებში საქართველოსა და
ევროკავშირის ქვეყნებში
Mariam Baladze - Justice in a period of Covid-19 pandemic in Georgia and the European Union
countries

17:05 – 17:15

თამილა სურმანიძე - ევროპის კავშირის ძირითადი პრინციპები, ღირებულებები და
მათი მნიშვნელობა საქართველოსთვის
Tamila Surmanidze - Basic principles, values and their importance for Georgia

17:15 – 17:25

ნაზი სეიდოღლი - ევროპის კავშირის მოქალაქეობა
Nazi Seidogli - Citizenship of the European Union

17:25 – 17:35

ნინო კვირიკაძე - თანაზომიერების პრინციპი ევროპის კავშირში და საქართველოში
Nino Kvirikadze - The principle of proportionality in European Union and Georgia

17:35 – 17:45

ნათელა ესაძე - ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო და საქართველო
Natela Esadze - European Court of Human Rights and Georgia

17:45 – 17:55

ქეთი მახარაძე - ადამიანის უფლებების დაცვის მექანიზმები ევროპის კავშირში
Keti Makharadze - Mechanisms to Protect Human Rights in the European Union

17:55 – 18:05

მერაბ ბერიძე - სავალდებულო გენდერული კვოტა საპარლამენტო არჩევნებისას
ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში
Merab Beridze - Mandatory Gender Quota in Parliamentary Elections in the European Union
Member States

18:05 – 18:20

Questions & Discussion
კითხვები და დისკუსია

18:20 – 18:25

Closing the conference
კონფერენციის დახურვა
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