ინფორმაცია პრესისთვის
შესაძლებლობების განვითარება პარლამენტში კორუფციის შემცირების მიზნით
რეგიონული პროექტი
ვინ მიიღებს სარგებელს?

პროექტის მიზნები

► ეროვნული საპარლამენტო კომიტეტების
თავმჯდომარეები და კომიტეტების
წევრები, რომლებიც ეთიკის,
ინსტიტუციონალურ საკითხებსა და შიდა
წესებსა და პროცედურებზე მუშაობენ
► ეროვნული პარლამენტების სხვა წევრები
► საზოგადოება

► პარლამენტების წევრების ცნობიერების
ამაღლება საარჩევნო კამპანიებსა და
პოლიტიკური პარტიების დაფინანსებასთან
დაკავშირებული რეგულაციების
კონსოლიდაციის შესაძლებლობების თაობაზე
► კეთილსინდისიერების ხელშეწყობა შიდა
საპარლამენტო პროცედურების
გაუმჯობესების გზით საზოგადოების ნდობის
ამაღლების უზრუნველყოფის მიზნით
► საპარლამენტო ინსტიტუტების შიდა
ფუნქციონირების გაუმჯობესება პოლიტიკის
შემუშავების, სამართლიანი
წარმომადგენლობისა და ანგარიშგების
გაუმჯობესების გზით

როგორაა დაგეგმილი პროექტის
განხორცილება?
► შიდა ეთიკისა და კეთილსინდისიერების
სტანდარტების სფეროში არსებული
საუკეთესო პრაქტიკისა და
მეთოდოლოგიის გაზიარება და
გადაცდომებთან დაკავშირებით
გამოძიების წამოწყებისა და
განხორციელების სფეროში საუკეთესო
მექანიზმების იდენტიფიცირება
► ეროვნული პრაქტიკული გამოცდილების
გაზიარება და მმართველი პოლიტიკური
ძალების შეცვლის შემთხვევაში
გამჭვირვალობისა და ანგარიშგების
გაუმჯობესების გზების დასახვა
► ეროვნულ პარლამენტებში პოლიტიკური

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი
აქტივობები
► რეგიონული კონფერენციები
► პუბლიკაციები
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ინფორმაცია პრესისთვის
შესაძლებლობების განვითარება პარლამენტში კორუფციის შემცირების მიზნით
რეგიონული პროექტი
უმცირესობის მუშაობასთან
დაკავშირებული პრაქტიკის შესახებ
ინფორმაციის გაზიარება და შესწავლა

რა თანხები იქნება გამოყოფილი
პროექტის განსახორციელებლად?
► პროექტის მთლიანი ბიუჯეტი 100,000
ევროს შეადგენს

ვინ არის პასუხისმგებელი პროექტის
განხორციელებაზე?
► პროექტს ახორციელებს ევროპის საბჭოს
საპარლამენტო ასამბლეა

პროექტის ხანგრძლივობა
► პროგრამის ხანგრძლივობა: 2015 წლის 1
იანვრიდან 2017 წლის 31 დეკემბრამდე
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2014 წლის აპრილში ევროპის კავშირი (EU) და ევროპის საბჭო (CoE) განზრახვათა შესახებ
ხელშეკრულებით შეთანხმდნენ, რომ ევროპის კავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში,
ანუ სომხეთში, აზერბაიჯანში, საქართველოში, მოლდავეთის რესპუბლიკაში, უკრაინასა
და ბელორუსიაში, მიზნობრივი თანამშრომლობის ფარგლებში დასახული აქტივობები
„პროგრამული თანამშრომლობის ჩარჩოს“ (PCF) ფარგლებში განხორციელდებოდა.
თანამშრომლობის ჩარჩოს ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობები გააძლიერებენ აღმოსავლეთ
პარტნიორობის ქვეყნების შესაძლებლობებს. აღსანიშნავია, რომ აღმოსავლეთ პარტნიორობის
ყველა ქვეყანა, გარდა ბელორუსიისა, ევროპის საბჭოს წევრი ქვეყნები არიან. ზემოთხსენებული
თანამშრომლობის ჩარჩოს ფარგლებში დასახულია ეროვნულ დონეზე რეფორმების გატარების
ხელშეწყობა ამ ქვეყნების ევროპის საბჭოსა და ევროგაერთიანების სტანდარტებთან დაახლოების
მიზნით ისეთ სფეროებში, როგორიცაა ადამიანის უფლებები, დემოკრატია და სამართლის
უზენაესობა.
„პროგრამული თანამშრომლობის
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