NOTĂ PENTRU PRESĂ
Dialog regional privind reforma judiciară în țările Parteneriatului Estic
Proiect regional
Cine va beneficia?

Obiectivele proiectului

► Cetățenii, care vor beneficia de un sistem
al justiției mai independent, mai
profesional și mai eficient;
► Legislatorii, care vor putea să aibă o
contribuție mai eficientă la procesele lor
interne de reformă judiciară;
► Juriștii, care vor avea acces la o rețea
extinsă de experți dedicați reformelor
judiciare.

Cum va funcționa proiectul?

► de a consolida dialogul regional în materie de
reformă judiciară conform standardelor
europene;
► de a crește oportunitățile pentru reforma
judiciară din regiune;
► de a facilita soluții colective pentru probleme
comune;
► de a susține acțiuni la nivel național;
► de a îmbunătăți rețelele și dialogul dintre juriști.

Activitățile proiectului

► prin transmiterea celor mai bune practici
cu privire la modul de abordare a
provocărilor comune asociate reformelor
judiciare;
► stabilirea de parteneriate cu organizațiile
și instituțiile relevante;
► identificarea lecțiilor învățate în urma
proceselor de reformă judiciară aflate în
desfășurare;
► prin elaborarea de instrumente practice
pentru o reformă judiciară reușită în ceea
ce privește majoritatea aspectelor
tematice.

Cât va costa?

► Conferințe care examinează provocările
marcante asociate reformelor judiciare și care
generează idei pentru posibile soluții;
► Grupuri de lucru care analizează și abordează
cele mai problematice aspecte asociate
proceselor de reformă internă;
► Compilații de cele mai bune practici, lecții
învățate și recomandări pentru susținerea
reformelor judiciare eficiente.

Durata proiectului

► Bugetul total al proiectului este de 500
000 euro

► Programul va fi derulat în perioada 1 ianuarie
2015 - 31 decembrie 2017
► proiectul a fost lansat pe data de 10 septembrie
2015

http://eap-pcf-eu.coe.int
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Cine este responsabil pentru proiect?

Pentru mai multe informații

Proiectul este implementat de către Divizia de
Cooperare Juridică a Consiliului Europei.

► Rita Marascalchi, coordonator de proiect
rita.marascalchi@coe.int

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

