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ორგანული კანონი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის შესახებ
მომხსენებელი: მარიამ მეღვინეთუხუცესი, ინვესტორთა საბჭოს სამდივნო

საქართველოს მოქალაქეების დროებითი დასაქმება ევროკავშირში
მომხსენებელი: ქრისტოფერ შლუტერი, თავმჯდომარე, ევროკავშირ-საქართველოს ბიზნეს
საბჭო
3.

გადახდისუუნარობის რეფორმა
მომხსენებელი: გიორგი ჯუღელი, ინვესტორთა საბჭოს სამდივნო

სხვადასხვა :
ფინანსური მომსახურების სამუშაო ჯგუფის ჩამოყალიბება
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