NOTĂ PENTRU PRESĂ
Consolidarea capacității de prevenire a corupției în Parlament
Proiect Regional
Cine va beneficia?

Obiectivele proiectului

► Președinții și membrii comitetelor
parlamentare naționale care se ocupă de
etică, afaceri instituționale și regulamentul
intern de procedură
► Alți membri ai parlamentelor naționale
► Publicul larg

► Sensibilizarea membrilor parlamentelor cu
privire la modurile de abordare a consolidării
normelor privind finanțarea campaniilor
electorale și a partidelor politice
► Creșterea gradului de integritate prin
îmbunătățirea procedurilor parlamentare
interne și creșterea încrederii publice
► Îmbunătățirea funcționării interne și a
impactului asupra dezvoltării politicii, a
reprezentativității și a răspunderii instituțiilor
parlamentare

Cum va funcționa proiectul?

Project activities

► Partajarea bunelor practici și a
metodologiei privind normele interne de
etică și integritate și identificarea celor
mai bune mecanisme pentru declanșarea
și desfășurarea unor investigații interne
privind conduita greșită
► Prezentarea de cazuri naționale și
identificarea modurilor de abordare a
creșterii transparenței și a răspunderii
atunci când apare schimbarea politică
► Partajarea și analizarea diferitelor tipuri
de practici privind activitatea minorității
politice din parlamentele naționale

► Conferințe regionale
► Publicații

Cât va costa?

Durata proiectului

► Bugetul total al proiectului este de
100 000 euro

► Programul va fi derulat în perioada 1 ianuarie
2015 - 31 decembrie 2017

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

NOTĂ PENTRU PRESĂ
Consolidarea capacității de prevenire a corupției în Parlament
Proiect Regional

Cine este responsabil pentru proiect?

Pentru mai multe informații

► The project is implemented by the Council
of Europe’s Civil Society Division

► Director de program
► Alessandro.Mancini@coe.int

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

