MƏTBUAT ÜÇÜN QEYD
Şərq Tərəfdaşlığı
Ölkələrində qərar qəbul
etmədə vətəndaşların
iştirakı
Regional Layihə
Kimlər yararlanacaq?

Layihənin məqsədləri

► Demokratik qərar qəbul etmədə vətəndaş
cəmiyyəti iştirakçılarının daha çox səlahiyyət
əldə etməsi;
► Dövlət orqanlarının metodologiyalara çıxış
əldə etməsi və vətəndaş cəmiyyəti ilə
qarşılıqlı əlaqə və konsultasiya üçün daha
yaxşı
təchiz olunması;
► Müvafiq orqanlar tərəfindən qəbul edilmiş
qərarlar üzərində vətəndaşların təsirinin
artırılmasına nail olaraq,
daha inklüziv, iştirakçı demokratiyası
yaratmaq.

► Vətəndaş cəmiyyəti və dövlət orqanları
arasında səmərəli qarşılıqlı əlaqənin
təşviqi;
► Vətəndaş cəmiyyəti iştirakçılarının
demokratik qərar qəbul etmə
prosesində iştirakına
təkan vermək;
► Regionda vətəndaş cəmiyyətini
gücləndirmək.

Layihə necə işləyəcək?

Layihə üzrə fəaliyyətlər

► Çoxşaxəli işçi qrupu görüşləri
vasitəsilə;
► Seçilmiş QHT-lər, müstəqil ekspertlər və
dövlət qurumlarının
nümayəndələri ilə birgə;
► Mövcud şəbəkələr daxil olmaqla, müxtəlif
kommunikasiya
vasitələri ilə;
► Səmərəliliyi artırmaq və fəaliyyətlərin
nəticəsini maksimallaşdırmaq məqsədilə
Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrində
AB nümayəndəlikləri
ilə əlaqəli şəkildə.

► İşçi qrupu görüşləri, maarifləndirmə
tədbirləri, seminarlar;
► Strateji və təcili prioritet məsələlər üzrə
iki regional tədqiqatın hazırlanması;
► Ələlxüsus tədqiqat çərçivəsində yer
alan müvafiq məsələlər üzrə
çoxşaxəli regional konfranslar;
► Qərar qəbul etmədə vətəndaş iştirakının
təşviqi üzrə regional
strategiyanın ilkin formasının hazırlanması.

http://eap-pcf-eu.coe.int
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Bu layihənin dəyəri nə qədər olacaq?

Layihənin müddəti

► Layihənin ümumi büdcəsi 300.000
Avro təşkil edir Aprel tarixinədək həyata
keçiriləcək

► Layihə 2015-ci il Oktyabr tarixindən 2017-ci
il

Layihə üçün kim cavabdehdir?

Daha çox məlumat əldə etmək üçün

► Layihə Avropa Şurasının Hüquqi
əməkdaşlıq şöbəsi tərəfindən həyata keçirilir.

► Ivan Nikoltchev, ivan.nikoltchev@coe.int
► Eteri Kamarauli eteri.kamarauli@coe.int

2014-cü ilin aprel ayında Avropa İttifaqı və Avropa Şurası Aİ-nin Şərq Tərəfdaşlığı ölkələriErmənistan, Azərbaycan, Gürcüstan, Moldova Respublikası, Ukrayna və Belarusla nəzərdə
tutulan əməkdaşlıq fəaliyyətlərinin “Proqramlı Əməkdaşlıq Çərçivəsi”nə (PCF) əsasən həyata
keçirilməsi barədə razılığa gəldilər.
Həmin əməkdaşlıq fəaliyyətləri Avropanın insan hüquqları, demokratiya və qanunun aliliyi üzrə
standartlarına yaxınlaşmaq üçün ölkədaxili islahatların həyata keçirilməsi məqsədilə Belarus
istisna olmaqla, Avropa Şurasının üzvü olan Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrinin imkanlarını artıracaq.
2015-2017-ci illər üçün PCF-nin ümumi budcəsi €33.8 milyon avrodur.
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