ПРИМІТКА ДЛЯ ЗМІ
Підвищення обізнаності про функції національних парламентів щодо
суспільного мовлення, доступу до суспільних ЗМІ та безпеки журналістів
Регіональний проект

Хто виграє від проекту?

Цілі проекту

► Голови та члени комітетів національних
парламентів, що займаються питаннями
засобів масової інформації;
► медіа-регулятори та суспільні мовники;
► інформаційні агентства та НУО, що
працюють у сфері свободи ЗМІ.

Як працює проект?

► покращити знання парламентарів про
стандарти та існуючі практики в
державах-членах Ради Європи, що
спрямовані на незалежність,
плюралізм та різноманітність медіа,
а також стандарти і практики у сфері
медіа та виборів;
► надати парламентарям спеціальні
рекомендації / інструкції щодо питань,
пов'язаних із фінансуванням та
програмною політикою суспільного
мовлення та прозорістю ЗМІ.

Діяльність у межах проекту

► Вивчення представниками парламенту, що
є членами комітетів з питань медіа,
національного законодавства та принципів
регулювання медіа в їхній країні, а також
відповідність цих положень європейським
стандартам.
► Перегляд та обмін думками стосовно
механізмів фінансування суспільного
мовлення.
► Обговорення можливих реформ.

► регіональні конференції,
► складання спеціальних рекомендацій /
інструкцій для парламентарів країн
Східного партнерства.

Яка загальна вартість проекту?

Тривалість проекту

► Загальна вартість проекту становить
170 000 євро.

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

http://eap-pcf-eu.coe.int
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Хто відповідає за проект?

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.

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

