NOTĂ PENTRU PRESĂ
Participarea civilă în procesul decizional
în țările Parteneriatului Estic
Proiect Regional
Cine va beneficia?

Obiectivele proiectului

► Actorii societății civile - să fie
responsabilizați mai bine pentru
participarea la procesul decizional
democratic;
► Autoritățile publice - să dobândească
acces la metodologie și să fie dotați mai
bine pentru interacțiunea și consultarea
cu societatea civilă;
► Cetățenii - să aibă o influență mai mare
asupra deciziilor luate de către autorități,
care să determine o democrație
favorabilă incluziunii și participativă.

► Promovarea interacțiunii eficiente dintre
societatea civilă și autoritățile publice;
► Stimularea participării actorilor societății civile
în procesul decizional democratic;
► Consolidarea societății civile în regiune.

Cum va funcționa proiectul?

Activitățile proiectului

► Prin reuniuni multilaterale ale grupurilor
de lucru;
► În colaborare cu ONG-urile selectate,
experți independenți și reprezentanți ai
autorităților publice;
► Prin diferite mijloace de comunicare,
inclusiv prin rețelele existente;
► Prin coordonare cu delegațiile UE din
țările Parteneriatului Estic, pentru a spori
eficacitatea și a maximiza impactul
activităților.

► Reuniuni ale grupurilor de lucru, acțiuni de
sensibilizare, ateliere;
► Întocmirea a două studii regionale cu privire la
aspecte prioritare strategice și imediate;
► Conferințe regionale multilaterale cu privire la
aspecte relevante, mai ales cele cuprinse în
studii;
► Proiectarea unei strategii regionale pentru
promovarea participării civile în procesul
decizional.

Cât va costa?

Durata proiectului

► Bugetul total al proiectului este de
300 000 euro

► Proiectul se derulează în perioada octombrie
2015 - aprilie 2017

http://eap-pcf-eu.coe.int
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► Proiectul este implementat de către
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Europei
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În aprilie 2014, Uniunea Europeană (UE) și Consiliul Europei (CoE) au convenit că activitățile de
cooperare cu Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Republica Moldova, Ucraina și Belarus - țările
Parteneriatului Estic al UE – vor fi implementate în baza unui „Cadru de cooperare programatic” (PCF).
Aceste activități de cooperare vor consolida capacitatea țărilor Parteneriatului Estic, care sunt şi ţări
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 supremației
legii.
Bugetul total al PCF pentru 2015-2017 este de 33,8 milioane €.

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

