NOTĂ PENTRU PRESĂ
Sensibilizarea cu privire la rolul parlamentelor naționale în aspecte legate
de radiodifuziunea publică, accesul la mass-media publică și siguranța
jurnaliștilor
Proiect Regional
Cine va beneficia?

Obiectivele proiectului

► Președinții și comitetele parlamentelor
naționale care se ocupă de mass-media
► Factorii de reglementare în mass-media și
organismele publice de radiodifuziune
► Mijloace de informare în masă și ONG-uri
pentru libertatea mass-mediei

► Creșterea gradului de înțelegere în rândul
parlamentarilor față de standardele și practicile
existente în statele membre ale Consiliului
Europei care vizează asigurarea
independenței, a pluralismului și a diversității
mass-mediei, precum și în domeniul massmediei și al alegerilor
► Furnizarea de recomandări/linii directoare
specifice parlamentarilor cu privire la teme
legate de finanțarea și programarea serviciului
public de radiodifuziune, precum și la
transparența mass-mediei

Cum va funcționa proiectul?

Activitățile proiectului

► Parlamentarii comitetelor care se ocupă
de aspecte legate de mass-media
examinează legislația națională și
reglementările privind mass-media în țara
lor, precum și conformitatea acestora cu
standardele europene
► Analizarea și asigurarea unui schimb de
opinii privind mecanisme de finanțare ale
serviciilor publice de radiodifuziune
► Discuții despre posibile reforme

► Conferințe regionale
► Elaborarea de recomandări/linii directoare
specifice care să fie oferite parlamentarilor din
țările Parteneriatului Estic

Cât va costa?

Durata proiectului

► Bugetul total al proiectului este de 170
000 euro

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

http://eap-pcf-eu.coe.int
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Cine este responsabil pentru proiect?

Pentru mai multe informații

► Proiectul este implementat de către
Adunarea Parlamentară a Consiliului
Europei

► 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

