NOTĂ PENTRU PRESĂ
Reformarea legislației și a practicii electorale
și dezvoltarea cooperării regionale în materie electorală
Proiect regional
Cine va beneficia?

Obiectivele proiectului

► Electoratul în general, care va beneficia
de îmbunătățirea legii și practicii
electorale
► Organizațiile societății civile care
monitorizează alegerile
► Părțile electorale implicate în
desfășurarea alegerilor, mai exact:
► Comisia Electorală Centrală și comisiile
electorale de la toate nivelurile
► Judecătorii care soluționează litigii
electorale
► Parlamentul, Guvernul, partidele politice,
mandatarii, observatorii

Cum va funcționa proiectul?

► de a îmbunătăți legislația privind alegerile și
partidele politice în vederea asigurării
conformității cu standardele internaționale
► de a spori capacitatea Comisiei Electorale
Centrale și a organismelor electorale la toate
nivelurile în vederea organizării de alegeri în
conformitate cu standardele internaționale
► de a consolida mecanisme în vederea
abordării și soluționării litigiilor electorale
► de a îmbunătăți observarea alegerilor la nivel
național
► de a crește rata de participare a femeilor
candidate la alegeri, inclusiv din rândul
minorităților
► de a asigura egalitatea de tratament a
candidaților prin proceduri transparente de
finanțare a campaniilor și finanțarea partidelor
politice
► de a consolida cooperarea interparlamentară
pe probleme electorale

Activitățile proiectului

► Prin schimburi de experiență bilaterale și
multilaterale, în special conferințe
► În colaborare cu rețeaua de ONG-uri
pentru observarea alegerilor și cu
membrii săi, organisme de gestionare
electorală, partide politice, judecători,
avocați și jurnaliști, printre alții
► În colaborare cu delegații ale UE din
fiecare țară a Parteneriatului Estic,
precum și cu alți actori internaționali cheie
(OSCE/BIDDO, PNUD, IDEA, IND, printre
alții), pentru a eficientiza și a maximiza

► Conferințe și reuniuni multilaterale pentru
organismele de gestionare electorală (Comisii
electorale centrale) și alte părți electorale
implicate
► Redactarea de manuale și instrumente pentru
observatorii interni, inter alia, cu privire la tehnici
de redactare a rapoartelor, interpretarea
principiilor din patrimoniul electoral al Europei,
soluționarea litigiilor electorale, finanțarea
partidelor politice etc.
► Studiu regional privind reprezentarea politică a
femeilor

http://eap-pcf-eu.coe.int
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impactul activităților

► Schimburi inter pares și vizite de studiu, sesiuni
de instruire, ateliere, conferințe; acțiuni de
sensibilizare
► Dezvoltarea de metodologii de observare
► Elaborarea de recomandări pentru părțile
electorale implicate
► Activități de sensibilizare pentru parlamentele
naționale

Cât va costa?

Durata proiectului

► Bugetul total al proiectului este de 1 350
000 euro

► Programul va fi derulat în perioada 1 ianuarie
2015 - 31 decembrie 2017
► Proiectul a fost lansat pe data de 16 februarie
2015

Cine este responsabil pentru proiect?

Pentru mai multe informații

Proiectul este implementat de către Divizia

► Ana Rusu, Ana.RUSU@coe.int;
► Pierre Garrone Pierre.GARRONE@coe.int;
► Alessandro Mancini,
Alessandro.MANCINI@coe.int

► de Asistență Electorală și Recensământ a
Consiliului Europei, DG I
► Comisia de la Veneția
► Adunarea parlamentară

http://eap-pcf-eu.coe.int
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În aprilie 2014, Uniunea Europeană și Consiliul Europei au convenit ca activitățile de cooperare vizate
cu Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Republica Moldova, Ucraina și Belarus - țările Parteneriatului Estic al
UE - să fie implementate în baza unui „Cadru de cooperare programatică” (CCP).
Aceste activități de cooperare vor consolida capacitatea țărilor Parteneriatului Estic, care sunt și țări
membre ale Consiliului Europei, cu excepția Belarus, de a implementa reformele interne, pentru a le
aduce mai aproape de standardele europene în domeniile drepturilor omului, democrației și statului de
drept.
Bugetul total al CCP pentru 2015-2017 este de 33,8 milioane de euro.

http://eap-pcf-eu.coe.int

