Примітки для преси
Реформування виборчого законодавства та практики,
розвиток регіональної співпраці з питань виборів
Регіональний проект
Хто відчує переваги?

Завдання проекту

► Електорат загалом, який відчує
переваги покращення системи
конституційного правосуддя
► Інститути громадянського суспільства,
які здійснюють моніторинг виборів
► Зацікавлені сторони виборчого
процесу, задіяні у проведенні виборів, а
саме:
► Центральна виборча комісія і виборчі
комісії на всіх рівнях
► Судді, які розглядають справи щодо
порушення виборчого законодавства
► Парламент, уряд, політичні партії,
уповноважені особи, спостерігачі

Як буде здійснюватися проект?
► Завдяки двосторонньому і
багатосторонньому обміну досвідом,
зокрема під час конференцій
► Через співпрацю з мережею
громадських організацій і її членами, з
метою спостереження під час виборів,
зокрема з органами управління
виборчим процесом, політичними
партіями, суддями, адвокатами і
журналістами

► покращити дотримання законодавства про
вибори і політичні партії для забезпечення
відповідності міжнародним стандартам
► зміцнення потенціалу Центральної виборчої
комісії і виборчих органів на всіх рівнях, з
метою організації виборів відповідно до
міжнародних стандартів
► посилення механізмів розгляду і вирішення
справ щодо порушення виборчого
законодавства
► покращити якість спостереження під час
загальнонаціональних виборів
► збільшити кількість жінок-кандидатів на
виборах, зокрема представниць
національних меншин
► забезпечити рівноправне ставлення до
кандидатів, завдяки прозорості здійснення
фінансування кампанії і фінансування
політичних партій
► посилити співпрацю між депутатами з
виборчих питань

Діяльність у межах проекту
► Багатосторонні конференції і зустрічі для
органів управління виборчим процесом
(центральних виборчих комісій) й інших
зацікавлених сторін виборчого процесу
► Укладання посібників і матеріалів для
національних спостерігачів, зокрема стосовно
методики написання звітів, трактування
принципів електоральної спадщини Європи,
вирішення спорів щодо порушення виборчого
законодавства, фінансування політичних
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► Спільно з делегаціями ЄС в кожній
країні-учасниці Східного партнерства,
також із залученням інших провідних
міжнародних організацій (зокрема
ОБСЄ/БДІПЛ, ПР ООН, МІДСВ, НДІМП
США), з метою збільшення
ефективності і досягнення
максимального результату від
проведених заходів

Скільки буде коштувати проект?
► Сукупний бюджет проекту становить
1 350 000 євро

Хто несе відповідальність за
проект?
Імплементація проекту покладена на:
► Відділ виборчої допомоги і статистики
ГД І Ради Європи
► Венеціанську комісію
► Парламентську асамблею

партій тощо.
► Регіональне дослідження представництва
жінок в політиці
► Обмін досвідом для спільного навчання,
навчальні поїздки, курси підготовки, семінари,
конференції, інформаційно-роз’яснювальні
заходи
► Розробка методології спостереження за
виборами
► Розробка рекомендацій стосовно
зацікавлених сторін виборчого процесу
► Інформаційно-роз’яснювальні заходи для
національних парламентів

Тривалість проекту
► Програма буде проводитись з 1 січня 2015 р.
по 31 грудня 2017 р.
► Проект стартує 16 лютого 2015 р.

За детальною інформацією звертатись до
► Ана Русу (Ana Rusu), Ana.RUSU@coe.int;
► П'єр Гарроне, Pierre.GARRONE@coe.int
► Алессандро Манчіні (Alessandro Mancini),
Alessandro.MANCINI@coe.int
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У квітні 2014 р. Європейський Союз і Рада Європи узгодили цілеспрямовані дії щодо співпраці з
Вірменією, Азербайджаном, Грузією, Республікою Молдова, Україною і Білоруссю, країнамиучасниками ініціативи ЄС «Східне партнерство», які будуть реалізовуватися відповідно до
«Рамкової програми співробітництва» (РПС).
Ці заходи зі співробітництва сприятимуть зміцненню потенціалу країн Східного партнерства,
що є державами-членами Ради Європи, за винятком Білорусі, реалізації внутрішніх реформ,
щоб наблизити ці країни до європейських стандартів в галузі прав людини, демократії та
верховенства права.
Сукупний бюджет РПС на 2015-2017 рр. становить 33,8 млн. євро.
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