ПРИМІТКА ДЛЯ ЗМІ
Підтримка повного виконання рішень Європейського суду з прав людини
та розбудова спроможності парламентів держав Східного партнерства
з метою більшої відповідності національного законодавства
Європейській соціальній хартії
Регіональний проект
Хто виграє від проекту?

Цілі проекту

► Голови та члени комітетів національних
парламентів, особливо ті, що
займаються питаннями соціальних прав
та прав людини;
► працівники відповідних комітетів
національних парламентів, а також
структури, що працюють із питаннями,
які стосуються соціальних прав та прав
людини;
► громадяни, що подали скарги до ЄСПЛ,
► широка громадськість, зокрема жертви
порушень прав людини та групи, яких
стосуються специфічні соціальних
питання, які матимуть зиск від кращої
імплементації та захисту стандартів
соціальних прав.

► посилити роль національних парламентів у
спостереженні за урядовою діяльністю в
аспекті імплементації рішень
Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ)
за допомогою створення спеціальних
парламентських комітетів;
► надати підтримку національним
парламентам у перегляді національного
законодавства з метою його узгодження з
положеннями Європейської соціальної
хартії (переглянутій), що ратифікована
цією країною;
► зняти (де це необхідно) національні
обмеження (застереження) щодо
окремих статей Хартії та здійснити кроки
до ухвалення протоколів Хартії (зокрема,
Протоколу ETS № 158 щодо
колективного оскарження);
► підвищити спроможність членів парламенту,
аби вони могли надавати допомогу членам
комітетів у спостереженні за виконанням
урядом рішень ЄСПЛ та за відповідністю
проектів законів та ухвалених законів
стандартам ЄКПЛ та Європейської
соціальної хартії.
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Як працює проект?

Діяльність у межах проекту

► Перегляд поточної ситуації, що
відображена у висновках Європейського
комітету із соціальних прав, щодо
відповідності національного
законодавства та практики в цих країнах
Європейській соціальній хартії.
► Обмін досвідом національних
парламентських комітетів з питань
соціальних прав, політик та проблем,
а також надання можливих рішень
проблем та прикладів кращих практик у
цій галузі.
► Підвищення розуміння парламентарями
механізмів та структур спостереження за
дотриманням стандартів прав людини та
забезпечення належного та повного
виконання рішень ЄСПЛ, що діють у
парламентах держав-членів.
► Посилення спроможності членів
парламентських комітетів та правових
установ, які працюють із питаннями
стосовно прав людини, в узгодженні
проектів законів та вже існуючого
законодавства із стандартами ЄКПЛ,
а також з прецедентним правом ЄКПЛ.

► Проведення парламентських семінарів з
розбудови спроможності, а також
національних семінарів щодо ситуації з
невідповідністю деяких законів Європейській
соціальній хартії.
► Регіональні та загальнодержавні навчальні
семінари для членів національних
парламентів.
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Регіональний проект

Яка загальна вартість
проекту?

Тривалість проекту

► Загальна вартість проекту становить
500 000 євро.

Хто відповідає за проект?

► Програма реалізується з 1 січня 2015 року по
31 грудня 2017 року.

За додатковою інформацією
звертайтеся

► Проект імплементується
Парламентською асамблеєю Ради
Європи.

► Керівник програми
Alessandro.Mancini@coe.int

У квітні 2014 р. Європейський Союз і Рада Європи узгодили цілеспрямовані дії по співпраці з
Вірменією, Азербайджаном, Грузією, Республікою Молдова, Україною і Білоруссю, країнамиучасниками ініціативи ЄС «Східне партнерство», які будуть реалізовуватися відповідно до
«Рамкової програми співробітництва» (РПС).
Ці заходи зі співробітництва сприятимуть зміцненню потенціалу країн Східного партнерства, що є
державами-членами Ради Європи, за винятком Білорусі, реалізації внутрішніх реформ, щоб
наблизити ці країни до європейських стандартів в галузі прав людини, демократії та верховенства
права.
Сукупний бюджет РПС на 2015-2017 рр. складає 33,8 млн євро.
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