MƏTBUAT ÜÇÜN QEYD
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin hökmlərinin tam icrasına dəstək
vermək və milli qanunvericiliyin Avropa Sosial Xartiyasına uyğunluğunu
təmin etmək sahəsində ŞT milli parlamentlərinin imkanlarını artırmaq
Regional Layihə
Kimlər yararlanacaq?

Layihənin məqsədləri

► Milli Parlamentlərin sədrləri və xüsusilə
insan hüquqları və sosial hüquq məsələləri
ilə məşğul olan üzvləri;
► Milli Parlamentlərin insan hüquqları və sosial
hüquq məsələləri üzrə çalışan müvafiq komitə
və strukturlarının heyəti;
► Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə şikayət
etmiş vətəndaşlar,
► Ümumi ictimaiyyət, xüsusilə insan
hüquqlarının pozulması qurbanları və konkret
sosial məsələlərdən zərər çəkmiş,
sosial hüquq standartlarının daha
səmərəli icrasından faydalanacaq qruplar

► Müvafiq Parlament strukturları yaradaraq,
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin
hökmlərinin həyata keçirilməsində
hökumətin nəzarəti prosesində Milli
Parlamentlərin rolunu artırmaq
► Milli parlamentlərə milli qanunvericiliyi
nəzərdən keçirərək,
Avropa Sosial Xartiyasının (düzəliş edilmiş)
tələblərinə uyğun şəkildə
düzəlişlər etmək və təsdiqləməkdə dəstək
vermək.
► "Müvafiq yerlərdə dövlətlər üçün
Xartiyanın müəyyən maddələrini ixtisar
etmək (tətbiq etməməyə imkan
vermək) və
Xartiya protokollarının qəbulu üzrə
addımları ləğv etmək (xüsusən,
Kolleltiv Şikayətlər Protokolu ETS 158)”
► AİHM-nin qərarlarının hökumət tərəfindən
icrasına və qəbul edilmiş/ilkin
qanun layihələrinin AİHM və ASX ilə
uyğunluğuna nəzarət etməkdə
komitə üzvlərinə
yardım etməsi üçün Parlament
heyətinin imkanlarının artırılması.
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Regional Layihə
Layihə necə işləyəcək?

Layihə üzrə fəaliyyətlər

► Avropa Sosial Hüquqlar Komitəsinin təqdim
etdiyi milli qanunvericilik və təcrübələrin
müvafiq ölkələrlə bağlı Avropa Sosial
Xartiyasına uyğunluğuna dair hesabatında
əks olunan cari vəziyyəti nəzərdən keçirmək.
► Sosial hüquqlar, siyasət və çətinliklər
ilə məşğul olan milli parlament
komitələrinin təcrübələrinin
bölüşdürülməsi və bu sahədə mümkün
həll yolları və faydalı təcrübələrin
ortaya qoyulması.
► İnsan hüquqları standartlarına
nəzarət mexanizmləri və
strukturları,
o cümlədən, bəzi Üzv Dövlətlərin
Parlamentlərində
AİHM-nin qərarlarının tam və lazımi
qaydada icrasının təmin edilməsi
barədə Parlamentarilərin anlayışının
artırılması
► İnsan hüquqları məsələləri ilə məşğul
olan, mövcud və layihələndirilən
qanunvericiliyin Avropa İnsan Haqları
Konvensiyası standartlarına cavab
verməsi və Avropa İnsan Haqları
Konvensiyasının
presedent hüququ ilə
uyğunluğunun təmin edilməsi
istiqamətində
çalışan parlament komitələri və
hüquq şöbələrinin heyətlərinin
imkanlarının artırılması.

► Avropa Sosial Xartiyası ilə uyğunsuzluq
halları ilə bağlı Parlamentarilərin im
kanlarının artırılması üzrə seminar və milli
seminarlar
► Milli Parlamentlərin heyətləri üçün regional
və milli təlim seminarları.
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Bu layihənin dəyəri nə qədər olacaq?
► Layihənin ümumi büdcəsi 500.000 Avro
təşkil edir

Layihə üçün kim cavabdehdir?
► Layihə Avropa Şurası Parlament
Assambleyası tərəfindən həyata
keçirilir.

Layihənin müddəti
► Proqram 1 Yanvar 2015-31 Dekabr 2017
tarixlərini əhatə edir

Daha çox məlumat əldə etmək üçün
► Proqram Meneceri
Alessandro.Mancini@coe.int

2014-cü ilin aprel ayında Avropa İttifaqı və Avropa Şurası Aİ-nin Şərq Tərəfdaşlığı ölkələri-Ermənistan,
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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