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Дозволена е репродукција на извадоци (до 500 збора), освен за комерцијални цели сè
додека интегритетот на текстот е сочуван, извадокот не се користи вон контекст,
не се даваат нецелосни информации или генерално не се наведува читателот во
погрешен правец во однос на природата, опсегот или содржината на текстот.
Секогаш мора да се наведе изворниот текст на следниов начин, „© Советот на
Европа, година на издавање“. Сите други барања во врска со репродукцијата/преводот
на целиот или делови од документот, треба да се достават до Директоратот за
комуникација, Совет на Европа (-67075 Strasbourg Cedex или publishing@coe.int).
© Совет на Европа, ноември 2021. Сите права се задржани. Правата на користење ги
има Европската Унија под одредени услови.
Овој производ е изработен со финансиска поддршка на Европската унија и на Советот
на Европа. Ставовите изразени овде во никој случај не може да се
сметаат за одраз на официјалното мислење на која било од страните.
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Советот на Европа е водечката организација за човекови права во
Европа. Се состои од 47 земји членки, вклучувајќи ги и сите членки на
Европската Унија. Сите земји членки на Советот на Европа ја
потпишаа Европската конвенција за човековите права, договор
наменет за заштита на човековите права, демократијата и
владеењето на правото. Европскиот суд за човековите права го
надгледува спроведувањето на Конвенцијата во земјите членки.

Земјите членки на Европската Унија се решија да ги поврзат своите
знаења, средства и судбини. Заедно, изградија простор на
стабилност, демократија и одржлив развој, при тоа одржувајќи ги
културната разноликост, толеранцијата и слободите на поединецот.
Европската Унија е посветена на споделување на своите
постигнувања и вредности со земјите и луѓето надвор од нејзините
граници.
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