Партнерство заради належного врядування на 2019-2022 роки
(PGGII)
Регіональний проєкт: Посилення доступу до правосуддя через
несудові механізми правового захисту для постраждалих від
дискримінації, злочинів на ґрунті ненависті та мови ворожнечі в
країнах Східного партнерства
Яка мета проєкту?
► Вдосконалити доступ до правосуддя
потерпілим від дискримінації, злочинів на
ґрунті ненависті та мови ворожнечі через
позасудові механізми правового захисту в
країнах Східного партнерства.

Хто отримує користь від проєкту?
► Широка громадськість і
потерпілі від
дискримінації, злочинів на ґрунті ненависті та
мови ворожнечі отримають користь від
поліпшеного захисту своїх прав через
позасудові механізми.
► Органи нагляду за дотриманням рівності
та/або Секретаріати Уповноважених.
► Громадські організації, що працюють з
вразливими спільнотами, постраждалими від
дискримінації, злочинів на ґрунті ненависті та
мови ворожнечі, або представляють ці
спільноти.
► Міністерства юстиції, міністерства внутрішніх
справ, судова влада та правоохоронні органи.

Як працює проєкт?

Чого ми очікуємо досягти?

► У щільній співпраці з національними
партнерами.
► Через регіональні заходи із забезпечення
професійного навчання спираючись на
передову практику та через розширення
регіональних зв’язків і пошук спільних
рішень.
► Через
індивідуальний
підхід
до
задоволення конкретних потреб країни.
► Спирається на результати співпраці у
сфері протидії дискримінації в межах
етапу PGGІ (2015–2018 роки).

► Законодавство про протидію дискримінації,
злочинам на ґрунті ненависті й мові ворожнечі
вдосконалено
і
впроваджено
згідно
з
європейськими стандартами у сфері прав
людини.
► Поліпшено порядок та інструменти збору
дезагрегованих статистичних даних про випадки
злочинів на ґрунті ненависті.
► Зміцнено спроможність органів нагляду за
дотриманням
рівності,
Секретаріатів
Уповноважених і НУО з надання допомоги
чоловікам і жінкам із вразливих груп населення в
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розгляді скарг на дискримінацію через відповідні
позасудові механізми відшкодування.
► Серед чоловіків і жінок із вразливих груп
населення, широкої громадськості та НУО
підвищено обізнаність про роботу органів
нагляду за дотриманням рівності, Секретаріатів
Уповноважених і відповідних позасудових
механізмів відшкодування.
Скільки це коштує?

Яка тривалість проєкту?

► Загальний бюджет становить 1 714 000
євро.
► 80% фінансується Європейським Союзом
і 20% – Радою Європи. Програма
впроваджується Радою Європи.

► Проєкт діє з 1 лютого 2019 року до 31 серпня
2022 року.

Як отримати більше інформації?

Контактна інформація

► Відділ співробітництва в сфері боротьби з
мовою ворожнечі, Департамент протидії
дискримінації Ради Європи (Генеральний
Директорат з питань демократії).

Проектна група:
► Стефано Валенті, Керівник відділу (Страсбург)
stefano.valenti@coe.int
► Анжела Лонго, Менеджер проєкту (Страсбург)
angela.longo@coe.int
► Ігор Носач,
Cпеціаліст з проекту (Kиїв)
igor.nosach@coe.int

Цей регіональний проєкт охоплює країни Східного партнерства (Вірменія, Азербайджан, Грузія,
Республіка Молдова, Україна та Білорусь1) і реалізується в межах Програми «Партнерство заради
належного врядування» (етап II, який також називають PGGII).
У квітні 2014 року Європейський Союз і Рада Європи домовились, що цільові заходи співробітництва з
Вірменією, Азербайджаном, Грузією, Республікою Молдова, Україною та Білоруссю (країнами Східного
партнерства ЄС) реалізовуватимуться в межах Програми «Партнерства заради належного
врядування». Етап I Програми (PGGI) почався 2015 і завершився 2018 року; другий етап Програми
(PGGII) діє з 2019 і триватиме до серпня 2022 року.
Ці заходи співробітництва покликані зміцнити спроможність країн Східного партнерства, які, за
винятком Білорусі, є Державами-учасницями Ради Європи, здійснювати внутрішні реформи з метою
наближення цих країн до європейських стандартів у сфері прав людини, демократії та верховенства
права.

У зв’язку з політичною ситуацією в Білорусі співробітництво з цією країною було призупинено, а на період, що
залишився до завершення реалізації PGG II, відповідно до обмежувальних заходів, які були прийняті Європейським
Союзом, нових заходів не заплановано.
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