ПРИМІТКА ДЛЯ ЗМІ
Зміцнення спроможності для попередження корупції у парламенті
Регіональний проект

Хто виграє від проекту?

Цілі проекту

► Голови та члени комітетів національних
парламентів, що займаються питаннями
етики, організаційними питаннями та
внутрішніми правилами діяльності;
► інші члени національних парламентів;
► широка громадськість.

Як працює проект?

► підвищити обізнаність депутатів про
способи узгодження положень, що
стосуються фінансування виборчих
кампаній та політичних партій;
► підвищити цілісність шляхом покращень
внутрішніх парламентських процедур та
викликати більш глибоку довіру в суспільства;
► покращити внутрішню діяльність і посилити
її вплив на розробку політики, справедливе
представництво та підзвітність
парламентських органів.

Діяльність у межах проекту

► Обмін кращими практиками та методологіями щодо внутрішніх стандартів
етики та цілісності, а також визначення
найкращих механізмів для ініціювання та
проведення внутрішнього розслідування
випадків, пов'язаних із порушенням
дисципліни.
► Представлення таких випадків у країнах
та визначення шляхів підвищення
прозорості та підзвітності в разі зміни
політичного курсу.
► Надання та аналіз різних типів практик,
що стосуються діяльності політичної
меншості в національних парламентах.

Яка загальна вартість проекту?
► Загальна вартість проекту становить
100 000 євро.

► регіональні конференції,
► публікації.

Тривалість проекту
► 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?
► Проект імплементується
Парламентською асамблеєю Ради
Європи.

За додатковою інформацією
звертайтеся
► 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

