Примітки для преси
Регіональний діалог щодо реформи системи правосуддя
в країнах-учасницях Східного партнерства
Регіональний проект
Хто відчує переваги?

Завдання проекту

► Громадяни, які отримають більш
незалежну, професійну й ефективнішу
систему правосуддя;
► Політичні діячі, які зможуть сприяти
ефективній реалізації процесів
реформування своїх національних
систем правосуддя;
► Працівники судової системи, які
отримають доступ до широкої мережі
експертів у галузі реформ системи
правосуддя;

Як буде здійснюватися проект?
► шляхом обміну передовим досвідом з
питань вирішення спільних проблем
реформування системи правосуддя;
► партнерство з відповідними
організаціями й установами;
► використання досвіду, одержаного під
час проведення реформи системи
правосуддя;
► шляхом розробки практичних
інструментів вирішення найгостріших
питань для успішної реформи системи
правосуддя.

Скільки буде коштувати проект?
► Сукупний бюджет проекту складає
500 000 євро

► посилити регіональний діалог щодо реформи
системи правосуддя відповідно до
європейських стандартів;
► збільшити можливості для проведення
реформи системи правосуддя в регіоні;
► сприяти колективному вирішенню спільних
проблем;
► підтримувати заходи на національному рівні
► удосконалити мережі і діалог між
працівниками судової системи.

Діяльність в межах проекту
► Конференції з питань аналізу найважливіших
проблем реформування системи правосуддя і
напрацювання ідей для можливих рішень;
► Робочі групи, які аналізують і вирішують
найгостріші питання проведення національних
реформ;
► Залучення передового досвіду, отримання
знань і рекомендацій з метою підтримки
ефективного проведення реформ системи
правосуддя.

Тривалість проекту
► Програма буде проводитись з 1 січня 2015 р.
по 31 грудня 2017 р.
► Проект стартує 10 вересня 2015 р.

http://eap-pcf-eu.coe.int
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Хто відповідатиме за проект?

За детальною інформацією звертатись до

Проект здійснює Відділ юридичної
співпраці Ради Європи

► Ріта Мараскалькі (Rita Marascalchi),
координатор проекту
rita.marascalchi@coe.int

У квітні 2014 р. Європейський Союз і Рада Європи узгодили цілеспрямовані дії щодо співпраці з
Вірменією, Азербайджаном, Грузією, Республікою Молдова, Україною і Білоруссю, країнамиучасницями 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.

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

