Parteneriatul pentru Buna Guvernare 2019-2022 (PBGII)
Proiect regional: Consolidarea accesului la justiție prin mecanisme
non-judiciare de compensare pentru victimele discriminării, ale
infracțiunilor motivată de ură și ale discursurilor de incitare la ură
Care este obiectivul?
► Consolidarea accesului la justiție pentru
victimele discriminării, ale infracțiunilor
motivate de ură și ale discursurilor de incitare
la ură prin mecanisme non-judiciare de
compensare în țările Parteneriatului estic.

Care sunt beneficiarii proiectului?
► Publicul larg și victimele discriminării, ale
infracțiunilor motivate de ură și ale discursurilor de
incitare la ură vor beneficia de o protecție
îmbunătățită a drepturilor lor prin mecanisme nonjudiciare de compensare.
► Organismele pentru egalitate și/sau Oficiile
Avocatului Poporului.
► Organizațiile societății civile care lucrează cu /
reprezintă comunități vulnerabile.
► Ministerele de Justiție, Ministerele Afacerilor
Interne, agenții judiciare și servicii de aplicare a
legii.

Cum funcționează proiectul?

Care sunt rezultatele așteptate?

► În strânsă cooperare cu partenerii naționali.
► Cu activități regionale pentru sprijinirea
instruirii colegilor pe baza bunelor practici și
pentru îmbunătățirea relațiilor regionale și a
soluțiilor comune.
► Cu o abordare adaptată pentru a satisface
nevoile concrete ale țării.
► Acest proiect pornește de la rezultatele
cooperării în domeniul anti-discriminării
obținute în cadrul PBG Faza I (2015-2018).

► Legislația privind combaterea discriminării, a
infracțiunilor motivate de ură și a discursurilor de
incitare la ură este îmbunătățită și implementată în
corespundere cu standardele europene privind
drepturile omului.
► Sunt consolidate în continuare procedurile și
instrumentele pentru colectarea descentralizată a
datelor privind infracțiunile motivate de ură.
► Este sporită capacitatea organismelor pentru
egalitate / Oficiilor Avocatului Poporului și ale ONGurilor de a susține bărbații și femeile din grupurile
vulnerabile să formuleze plângeri în cazurile de
discriminare folosind mecanismele non-judiciare de
compensare relevante.
► Cunoștințele legate de activitatea organismelor
pentru egalitate / Oficiile Avocatului Poporului și de
mecanismele non-judiciare de compensare sunt
îmbunătățite în rândul femeilor și bărbaților din

http://partnership-governance2-eu.coe.int

comunitățile vulnerabile, al publicului larg și al ONGurilor.
► Actorii naționali sunt mobilizați și dotați pentru a
aborda discursul de ură în mod cooperant, în
conformitate cu standardele din domeniul drepturilor
omului.

Care sunt costurile?

Care este durata proiectului?

► Bugetul total este de 1,714,000 euro.
► Este finanțat în proporție de 80% de Uniunea
Europeană și de 20% de Consiliul Europei.
Programul este implementat de Consiliul
Europei.

► Proiectul se derulează între 1 februarie 2019 și 31
august 2022.

Cum se pot obține informații suplimentare?

Persoane de contact:

► Unitatea pentru cooperare și combatere a
discursului instigator la ură, din cadrul
Departamentului
Anti-discriminare
al
Consiliului Europei (Direcția Generală
Democrație).

Echipa proiectului:
► Stefano Valenti, Șef al Unității (Strasbourg)
stefano.valenti@coe.int
► Angela Longo, Manager de Proiect (Strasbourg)
angela.longo@coe.int
► Elena Moisei, Ofițer de Proiect (Chișinău)
elena.moisei@coe.int

Acesta este un proiect regional care acoperă țările Parteneriatului estic (Armenia, Azerbaidjan, Georgia,
Republica Moldova, Ucraina și Belarus1), implementat în cadrul programului Parteneriatul pentru Buna
Guvernare (Faza II, denumit și PBGII).
În luna aprilie 2014, Uniunea Europeană și Consiliul Europei au convenit implementarea activităților de cooperare
orientată cu Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Republica Moldova, Ucraina și Belarus – țările Parteneriatului estic
UE – în cadrul programului Parteneriat pentru Buna Guvernare. Faza I a programului (PBGI) a început în anul
2015 și a fost finalizat în anul 2018; a doua fază a programului (PBGII) a fost lansată în anul 2019 și se va
desfășura până în august 2022.
Aceste activități de cooperare vizează consolidarea capacității țărilor Parteneriatului estic, care sunt State
membre ale Consiliului Europei, cu excepția Belarusului, de implementare a reformelor interne pentru o mai bună
aliniere cu standardele europene în domeniul drepturilor omului, al democrației și al statului de drept.

Din cauza situației politice din Belarus, activitățile de cooperare cu această țară au fost suspendate și deocamdată
nu sunt planificate noi acțiuni pentru perioada rămasă de implementare a PGG II, în conformitate cu măsurile restrictive
adoptate de Uniunea Europeană.
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