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AL
Këshilli i Evropës është organizata udhëheqëse e të drejtave
të njeriut në kontinent. Ai përbëhet nga 47 shtete anëtare,
28 prej të cilave janë anëtarë të Bashkimit Evropian.
Të gjitha shtetet anëtare të Këshillit të Evropës kanë
nënshkruar Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut,
një traktat i projektuar për të mbrojtur të drejtat e njeriut,
demokracinë dhe sundimin e së drejtës. Gjykata Evropiane
e të Drejtave të Njeriut mbikëqyr zbatimin e Konventës në
shtetet anëtare.

Bashkimi Evropian është një partneritet unik ekonomik dhe politik
mes 28 vendeve demokratike Europeane. Qëllimet e tij janë paqja,
prosperiteti dhe liria për 500 milionë qytetarë të tij- në një botë më
të drejtë dhe më të sigurtë. Me qëllim realizimin e këtyre objektivave, vendet e BE-së kanë ngritur organe për të drejtuar BE-në dhe
për të miratuar legjislacionin e tij. Ato më kryesore janë Parlamenti
Evropian (që përfaqëson popujt e Evropës), Këshilli i Bashkimit
Evropian (që përfaqëson qeveritë kombëtare) dhe Komisioni Evropian (që përfaqëson interesat e përbashkëta të BE-së).

www.coe.int

http://europa.eu

Lufta kundër korrupsionit, krimit ekonomik
dhe krimit të organizuar
Sigurimi i drejtësisë
Lufta kundër diskriminimit dhe mbrojtja e
të drejtave të grupeve vulnerabël
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Instrumenti Horizontal për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë

Trekëndëshi Strategjik i Këshillit të Evropës
Vendosja
e standardeve
Përcaktimi i objektivave

Më 11 prill 2016, Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Evropës, Thorbjørn
Jagland, dhe Komisioneri i Bashkimit Evropian për Politikën Evropiane të Fqinjësisë dhe Negociatat për Zgjerimin, Johannes Hahn, njoftuan mbi një nismë të re
bashkëpunimi të dy organizatave që synon mbështetjen e Evropës Juglindore
dhe Turqisë në pajtueshmërinë e tyre me standardet evropiane. Nisma quhet
Instrumenti Horizontal i Bashkimit Evropian/Këshillit të Evropës për Ballkanin
Perëndimor dhe Turqinë (Instrumenti Horizontal).

WHERE CAN I GET MORE INFORMATION ON THE ECM?

FOKUSI DHE FUSHËVEPRIMI I INSTRUMENTIT HORIZONTAL
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Council of Europe Office in Belgrade
Përmes Instrumentit Horizontal, Bashkimi Evropian dhe Këshilli i Evropës
Blue Center, Block 26, Building B
do të ndihmojnë përfituesit në Evropën Jug-Lindore në pajtueshmërinë e tyre
Spanskih Boraca 3
me standardet e Këshillit të Evropës dhe me acquis të Bashkimit Evropian, në
11070 Belgrade, SERBIA
kuadër të procesit të zgjerimit. Instrumenti Horizontal mbështetet në metodat
E-mail:
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unike
të punës
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3 Office of the Directorate General of Programmes
në legjislacionin dhe politikat e përfituesve janë të nevojshme për të respektuar
Council of Europe
traktatet dhe standardet e tjera të organizatës.
Strasbourg Cedex 67075 FRANCE
E-mail: odgp@coe.int
Phone: +33 39 02 14 631
1 Komisioni Evropian do të sigurojë €20 milion dhe Këshilli i Evropës €5 milion për të
mbështetur iniciativën.
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VENDET QË PËRFITOJNË NGA INSTRUMENTI HORIZONTAL
Vendet që përfitojnë bashkëpunimin teknik përmes Instrumentit Horizontal janë Shqipëria, Bosnje dhe Hercegovina, “ish Republika Jugosllave e Maqedonisë”, Kosova*, Mali i Zi dhe Serbia. Përfshirja e Turqisë do të jetë e kufizuar
në marrjen e analizave/këshillave ligjore përmes Mekanizmit të Koordinimit të
Ekspertizës dhe për aktivitete të mundshme rajonale.

ORGANIZIMI I INSTRUMENTIT HORIZONTAL
Instrumenti Horizontal do të ndjekë një qasje plotësuese të dyfishtë: 1)
bashkëpunim teknik në formën e këshillave, zhvillimi i kapaciteteve dhe formave
të tjera të mbështetjes teknike të përshtatura për nevojat e secilit përfitues, për
të arritur rritjen e pajtueshmërisë me standardet evropiane dhe 2) Mekanizmi
i Koordinimit të Ekspertizës, sipas të cilit Këshilli i Evropës siguron ekspertizë
legjislative dhe këshillim mbi politikat në përgjigje të kërkesave nga vendet
përfituese mbi tema të mbuluara nga Instrumenti Horizontal dhe për çështje
që kanë të bëjnë me lirinë e shprehjes dhe medias, por edhe për çështje të
caktuara kushtetuese që bien në kuadër të mandatit të Komisionit Evropian për
Demokraci përmes Ligjit (i njohur si Komisioni i Venecias).

* Ky shënim është pa paragjykim ndaj qëndrimeve mbi statusin dhe është në përputhje me

Rezolutën 1244 të KS të OKB-së dhe Opinionin e GJND-së për Deklaratën e Pavarësisë së Kosovës.
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