Rezultatele la jumătatea perioadei ale proiectelor regionale ale
Consiliului Europei/Uniunii Europene Cadrul de cooperare programatică (2015-2017)
Ce este cadrul de cooperare programatică (CCP)?
În aprilie 2014, Uniunea Europeană și Consiliul Europei au convenit să implementeze activități de cooperare
specifice cu țările din cadrul Parteneriatului estic (Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Republica Moldova,
Ucraina și Belarus) pentru a aduce aceste țări mai aproape de standardele europene din domeniile drepturilor
omului, democrației și statului de drept.
Proiectele regionale din „Cadrul de cooperare programatică” (CCP) pentru perioada 2015-2017 reunesc
participanți din șase țări și sunt finanțate în principal de UE, o parte dintre fonduri și implementarea fiind
asigurate de către Consiliul Europei.
Toate țările din cadrul Parteneriatului estic, cu excepția statului Belarus, sunt state membre ale Consiliului
Europei.

Participarea civilă la procesul decizional
Buget: 300 000 EUR
Acest proiect vizează consolidarea societății civile, promovarea unei interacțiuni efective cu autoritățile publice
și participarea la procesul decizional democratic. Acest proiect pune un accent deosebit pe liderii și funcționarii
publici ai societății civile la nivel regional. În cadrul acestui proiect a fost publicat un studiu privind „Participarea
civilă la procesul decizional în țările Parteneriatului estic”, a fost creată o rețea multilaterală și în prezent este
în curs de elaborare o strategie regională pentru promovarea participării civile în procesul decizional.
► Link către fișa informativă a acestui proiect

Dialog regional privind reforma judiciară în țările Parteneriatului estic
Buget: 500 000 EUR
Acest proiect vizează acordarea de asistență celor șase țări din cadrul Parteneriatului estic pentru ca acestea
să realizeze o reformă efectivă a sistemelor lor de justiție. A fost înființat un grup de coordonare regional în
vederea analizării provocărilor cu care se confruntă organele judiciare din regiune, a identificării celor mai bune
practici și a formulării de recomandări cu privire la consolidarea proceselor naționale de reformă în sectoare
cum ar fi, spre exemplu, etica judiciară, e-justiția, asistența judiciară, egalitatea armelor, rolul înaltelor curți în
armonizarea practicilor judiciare, selectarea judecătorilor și asigurarea independenței acestora, precum și
metode alternative de soluționare a litigiilor.
► Link către fișa informativă a acestui proiect

Consolidarea justiției constituționale
Buget: 279 000 EUR
Proiectul este implementat de Comisia de la Veneția, organismul de experți în drept constituțional al Consiliului
Europei. În cadrul acestui proiect, reprezentanții curților constituționale au analizat rolul instanțelor în sistemele
democratice, cu accent pe independența sistemului judiciar și pe procedurile referitoare la plângeri individuale
și și-au îmbunătățit expertiza privind instrumentele existente, cum ar fi baza de date CODICES și „Forumul de
la Veneția”, care permit un schimb rapid de informații între instanțe, ajutându-le astfel să pronunțe hotărâri
judecătorești de o calitate mai ridicată.
► Link către fișa informativă a acestui proiect

Îmbunătățirea accesului femeilor la justiție în Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Republica
Moldova și Ucraina
Buget: 110 000 EUR
Proiectul vizează realizarea de studii și elaborarea de instrumente practice în vederea depășirii obstacolelor în
calea accesului egal al femeilor la justiție. Ca urmare a acestui proiect, Academia de Magistratură din Armenia,
Academia de Magistratură din Azerbaidjan, Înalta Școală de Justiție din Georgia, Biroul Procurorului-șef din
Georgia, Institutul Național de Justiție al Republicii Moldova și Școala Națională de Magistratură din Ucraina au
integrat în programele lor de învățământ teme privind accesul femeilor la justiție. Au fost organizate de
asemenea seminarii de formare la nivel național pentru judecători și procurori. Rezultatul final al proiectului va
fi un manual de instruire privind asigurarea accesului la justiție pentru femei, inclusiv „capitole naționale”, cu
exemple din fiecare dintre cele cinci țări.
► Link către fișa informativă a acestui proiect

Promovarea educației pentru drepturile omului și a cetățeniei democratice
Buget: 800 000 EUR
Au fost analizate politicile naționale privind predarea drepturilor omului și a cetățeniei democratice în școli și au
fost identificate provocările și prioritățile pentru fiecare țară. În completarea analizei, au fost instruite cadre
didactice și s-a acordat asistență în vederea elaborării programelor școlare și a materialelor educaționale.
Manualele de educație pentru cetățenie democratică și drepturile omului au fost traduse în mai multe limbi,
inclusiv Carta privind educația pentru cetățenie democratică și pentru drepturile omului a fost tradusă pentru
prima dată în limba bielorusă.
► Link către fișa informativă a acestui proiect
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Promovarea reformelor în sistemul penitenciar: de la o abordare punitivă la una de
reabilitare
Buget: 110 000 EUR
Având în vedere că suprapopularea închisorilor este o problemă serioasă, Consiliul Europei a elaborat un
raport regional și patru rapoarte specifice privind țările respective, cu propuneri privind combaterea
supraaglomerării din închisori în Armenia, Georgia, Moldova și Ucraina. Propunerile și modalitățile de
implementare a acestora au fost discutate la conferința de închidere a proiectului; a fost organizat, de
asemenea, un atelier centrat pe următoarele etape și pe nevoile individuale ale fiecărei țări de asistență
tehnică viitoare.
► Link către fișa informativă a acestui proiect

Răspunsurile justiției penale cu privire la dependența de droguri în închisori
Buget: 400 000 EUR
Experții Consiliului Europei în domeniul politicii privind drogurile, Grupul Pompidou, au colaborat îndeaproape
cu autoritățile din țările vizate pentru a îmbunătăți legislația referitoare la droguri și serviciile de tratament al
dependenței de droguri în închisori. Consiliul Europei a dezvoltat împreună cu autoritățile georgiene o foaie de
parcurs națională privind schimbările legislative și de politici pentru a reduce suprapopularea închisorilor și
numărul de infractori dependenți de droguri. În Republica Moldova, o secție a penitenciarului Pruncul a fost
modernizată pentru a adăposti o comunitate terapeutică pentru deținuții dependenți de droguri, iar personalul
local a fost instruit pentru administrarea acesteia. 25 de medici și psihologi din Armenia și personal de la
centrele de detenție pentru delicvenți juvenili din Pryluky și Melitopol, Ucraina, și-au îmbunătățit abilitățile
terapeutice în domeniul terapiei familiale și al evaluării riscurilor.
► Link către fișa informativă a acestui proiect

Combaterea corupției, a spălării banilor și promovarea bunei guvernări
Buget: 1,2 milioane EUR
Consiliul Europei a elaborat o serie de modele legislative bazate pe standardele internaționale pentru toate
cele șase țări cu privire la aspecte precum conflictul de interese, răspunderea penală a persoanelor juridice și
testarea integrității. Au fost oferite de asemenea opinii ale experților privind proiectele legislative: autoritățile
din Republica Moldova au primit consultanță cu privire la dispozițiile Codului penal privind îmbogățirea fără
justă cauză, la amendamentele la Legea privind testarea integrității, la proiectul de lege privind combaterea
spălării banilor și a finanțării teroriștilor, autoritățile din Azerbaidjan au primit consultanță cu privire la
introducerea conceptului de gestionare a riscurilor, și statul Belarus va folosi expertiza Consiliului Europei
pentru a identifica riscurile de corupție din sectorul învățământului.
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Criminalitatea informatică: proiecte privind cooperarea regională/internațională și
cooperarea publică/privată
Buget: 800 000 EUR (pentru proiectul privind cooperarea regională și internațională)
700 000 EUR (pentru proiectul privind cooperarea publică/privată)
Consiliul Europei a ajutat autoritățile din sectorul asistenței judiciare reciproce și personalul punctelor de
contact cu program 24/7 să instituie și să dezvolte o cooperare internațională și regională și a depus eforturi în
vederea intensificării cooperării publice/private în conformitate cu Convenția Consiliului Europei privind
criminalitatea informatică. Echipa responsabilă de proiect a analizat normele și procedurile privind asistența
judiciară reciprocă pentru fiecare țară, a dezvoltat rețele de colaborare profesională, a oferit expertiză și a
dezvoltat instrumente online și modele standardizate multilingve pentru gestionarea solicitărilor internaționale
de acces la date stocate computerizate. Acest lucru a contribuit la intensificarea schimbului de informații dintre
țările vizate cu privire la criminalitatea informatică și probele electronice.
► Link către fișa informativă privind Criminalitatea informatică în țările Parteneriatului estic II: cooperarea

regională și internațională
► Link către fișa informativă privind Criminalitatea informatică în țările Parteneriatului estic III: Cooperarea

publică/privată

Cultivarea respectului pentru protejarea drepturilor omului online
Buget: 300 000
În cadrul proiectului regional a fost promovată în țările vizate o înțelegere comună a politicii privind folosirea
internetului și a standardelor Consiliului Europei privind guvernarea internetului. Proiectul a reunit organe
legislative și executive, organe judiciare, furnizori locali de servicii de Internet și actori neguvernamentali pentru
a discuta politicile publice din domeniul internetului și modalitățile de abordare a noilor provocări apărute în
legătură cu folosirea internetului. Participanții la proiect și-au sporit cunoștințele cu privire la aspectele din
domeniul drepturilor omului legate de Internet. Proiectul a contribuit în mod specific la constituirea unui Forum
sustenabil în domeniul guvernării internetului în Georgia.

Dezvoltarea și consolidarea sistemelor naționale de protecție a datelor
Buget: 300 000
Consiliul Europei a făcut o serie de recomandări țărilor vizate în vederea îmbunătățirii legislației lor privind
protecția datelor. Georgia și Moldova au elaborat ulterior proiecte de amendamente legislative care urmează
să fie analizate în Parlament. Dialogul cu Belarus continuă să definească sfera de aplicare a sprijinului oferit
de Consiliul Europei în ceea ce privește analizarea garanțiilor existente privind protecția datelor.

Promovarea unui jurnalism profesional și responsabil printr-o rețea regională de organisme
de autoreglementare
Buget: 409 000 EUR
Consiliul Europei a colaborat cu membrii rețelei organismelor regionale de autoreglementare în vederea unei
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mai bune gestionări a reclamațiilor transfrontaliere, a combaterii discursurilor de instigare la ură și a gestionării
cazurilor de presupuse comportamente lipsite de etică ale jurnaliștilor. Ca rezultat, a fost constituit un
mecanism de gestionare a reclamațiilor regionale și a fost adoptată Carta Comisiei regionale pentru etică.
► Link către fișa informativă a acestui proiect

Reformarea legislației și practicii electorale și dezvoltarea cooperării regionale cu privire la
aspectele electorale
Buget: 1,3 milioane EUR
Consiliul Europei a acordat asistență țărilor vizate pentru identificarea factorilor cheie și abordarea barierelor
care restricționează reprezentarea politică a femeilor în regiune. Studiile, instrumentele practice și schimburile
de informații inter pares sunt dezvoltate la nivel regional și bilateral în vederea încurajării și sprijinirii femeilor
pentru a participa în calitate de candidați și a fi alese la alegerile naționale și locale.
Au fost elaborate două manuale pentru a ajuta observatorii naționali să devină mai eficienți, să producă mai
multe rapoarte eficace și să aplice zilnic standardele internaționale în domeniul alegerilor. Acest lucru
contribuie de asemenea la observarea civică inter pares în țările Parteneriatului estic.
Capacitatea Comisiilor Electorale Centrale din țările Parteneriatului estic (CEC) de a organiza alegeri autentice
și credibile a fost consolidată prin inițiative regionale și specifice țărilor respective organizate de Comisia de la
Veneția. Schimburile regionale au permis membrilor CEC să își îmbunătățească cunoștințele privind aspecte
fundamentale ale proceselor electorale. În acest scop, Comisia de la Veneția a organizat Conferința
europeană a organelor electorale cu privire la asigurarea neutralității, a imparțialității și a transparenței în
alegeri și, de asemenea, o conferință multilaterală pe tema egalității de gen, cu participarea comisiilor
electorale centrale din cinci țări partenere.
► Link către fișa informativă a acestui proiect

Consolidarea cadrelor instituționale pentru guvernanța locală
Buget: 2,5 milioane EUR
Consiliul Europei a acordat asistență țărilor vizate în vederea încurajării unei guvernanțe mai eficiente,
transparente și etice la nivel local, îmbunătățind coerența cadrelor legale și gestionarea finanțelor la nivel local.
Gradul de conștientizare a peste 60 de primari din Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Moldova și Ucraina a
crescut cu privire la modalitățile de implementare a unor standarde mai înalte de etică în cadrul politicilor
publice, de promovare a bunei guvernanțe și a transparenței în activitățile lor zilnice și de încurajare a
schimbării în cadrul comunităților lor. La ora actuală, au fost dezvoltate proiecte pilot privind cooperarea intermunicipală în Armenia, Georgia și Moldova, iar în Armenia și Georgia abordarea bazată pe analiza
comparativă a finanțelor locale este în curs de testare. 35 de reprezentanți ai administrației locale din Belarus
au fost instruiți cu privire la aspecte legate de conducere, bună guvernanță și management eficient. În
Moldova, Consiliul Europei a sprijinit dialogul dintre autoritățile centrale și autoritățile autonome din Găgăuzia.
► Link către fișa informativă a acestui proiect

Mai multe informații: http://pjp-eu.coe.int/ro/web/eap-pcf/home
Contact: Dna Nichola Howson, Responsabil principal cu comunicarea +33 88 41 22 39
Octombrie 2016
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