ПРИМІТКА ДЛЯ ЗМІ
Кіберзлочинність@Східне партнерство III: публічне / приватне
співробітництво (Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Республіка
Молдова, Україна)
Регіональний проект
Хто виграє від проекту?

Цілі проекту

► Підрозділи розслідувань кіберзлочинів у
шести країнах Східного партнерства;
► органи кримінальної юстиції у шести
країнах Східного партнерства;
► органи, що відповідають за законодавчі
реформи у шести країнах Східного
партнерства;
► сервіс-провайдери та регуляторні органи у
шести країнах Східного партнерства;
► багатонаціональні сервіс-провайдери.

Як працює проект?

► покращити публічне / приватне
співробітництво щодо
кіберзлочинності та електронних
доказів у регіоні Східного
партнерства;
► сприяти публічній / приватній
співпраці;
► урегулювати зобов'язання урядів щодо
захисту суспільства та його окремих осіб
від злочинів з дотриманням принципів
верховенства права та захисту
приватності, свободи вираження поглядів
та всіх прав людини, що застосовуються
до громадян.

Діяльність у межах проекту

► За допомогою залучення національних
команд проекту;
► шляхом внутрішнього оцінювання в країні
та дослідження публічного та приватного
співробітництва;
► за допомогою участі в регіональних та
міжнародних подіях;
► за допомогою заходів проекту (див.
наступний розділ).

► Міжнародні / регіональні зустрічі
органів кримінальної юстиції, сервіспровайдерів та інших зацікавлених осіб
для обміну інформацією та досвідом,
зміцнення верховенства права та
гарантій прав людини, а також для
посилення впевненості та довіри;
► семінари, навчальні заходи та
консультації на національному рівні,
спрямовані на підтримку підписання угод
про співробітництво між органами
кримінальної юстиції та сервіспровайдерами;
► створення онлайн-ресурсу (що міститиме
політики та звіти стосовно прозорості
підприємств приватного сектору,
відповідне законодавство, кращі доступні
практики та інформацію про навчання).

http://eap-pcf-eu.coe.int
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Регіональний проект
Яка загальна вартість
проекту?

Тривалість проекту

► Загальна вартість проекту становить
700 000 євро.

Хто відповідає за проект?

► Програма реалізується з 1 грудня
2015 року по 1 грудня 2017 року.
► Проект буде розпочато 6–7 квітня 2016
року в Києві, Україна.

За додатковою
звертайтеся

► Проект імплементується Офісом Ради
Європи по боротьбі з кіберзлочинністю (CPROC).

інформацією

► Гіоргі Джохадзе, керівник проекту
giorgi.jokhadze@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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