Слобода на изразување и слобода на медиумите во
Северна Македонија - JUFREX
Која е целта?
► Проектот се залага за слобода на изразување и слобода на медиумите во Северна Македонија и
придонесува кон подобрување при примената на европските стандарди во ова поле. Надградувајќи се на
резултатите и искуствата од претходната фаза, Проектот ќе продолжи да соработува со експерти/и
одговорни за примена на овие стандарди: судии/јки, обвинители/ки, адвокати/ки, полициски службеници/чки,
претставници/чки на органите за регулирање на медиумите, новинари/ки, студенти/ки и други учесници/чки
во медиумите.

Кој има придобивки од Проектот?
► Проектот го поддржува јакнењето на капацитетите на националните институции за обука на експерти/ки во
областа на правото, ѝ асистира на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во
подобрувањето на правната рамка и во своите активности ги ангажира Правниот факултет (правните и
студиите по новинарство), Здружението на новинари, како и судии/јки, обвинители/ки, полициски
службеници/чки, адвокати/ки и новинари/ки.

Како функционира Проектот?
► Активностите на Советот на Европа на тема слобода на изразување и слобода на медиумите се заснова на
холистички пристап кој цели кон вклучување и ангажирање на релевантни учесници и партнери за
подобрување на примената на слободата на изразување, врз основа на европските стандарди и најдобри
практики. За да се постигне тоа, Проектот ќе работи со и ќе ги поддржува (1) експертите/ките по право:
Академијата за судии и јавни обвинители и Адвокатската комора; (2) Власти за регулирање на медиумите –
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги; (3) Учесници во медиумите и Универзитети –
Здружение на новинари на Македонија и Правниот факултет „Јустинијан Први“ (правните и студиите по
новинарство), зајакнувајќи ги притоа нивните капацитети преку усвојување на динамична методологија и
користење инклузивен пристап со цел генерирање дијалог помеѓу различни учесници и релевантни
партнери.

Кои се очекувањата од Проектот?
► За време на и до крајот на имплементацијата на Проектот, се очекува да се постигне следното:
• Членовите/членките на судството, експертите/ките по право и полициските службеници/чки се
посвесни за подобрување на примената на Европската Конвенција за Човекови Права и судската
пракса за слобода на изразување.
• Капацитетите на телото за регулирање на медиумите се дополнително зајакнати и консолидирани
за подобра примена на овластувањата во поглед на заштита на човековите права и слободата на
изразување.
• Учесниците во медиумите и релевантните партнери, вклучително и универзитетите и граѓанските
здруженија соработуваат и придонесуваат кон средина што овозможува слобода на изразување и
слобода на медиумите.

Колкав е буџетот?
► Вкупниот буџет за проектот изнесува 510 000 ЕУР.
► Буџетот наменет за севкупната програма на Horizontal Facility изнесува приближно 41 милион ЕУР (85%
финансиран од Европската Унија, 15% финансиран од Советот на Европа).

Како до повеќе информации?
► Генерален директорат I: Човекови права и владеење на правото:
https://www.coe.int/en/web/freedom-expression/jufrex-2
► Веб-страна на Horizontal Facility: https://pjp-eu.coe.int/en/web/horizontal-facility/home
► Мартина Силвестри, Програмска раководителка, Martina.SILVESTRI@coe.int, +333 90 216 339
Александра Богдановска, Постара проектна офицерка, Aleksandra.BOGDANOVSKA@coe.int , +389 23100
322
► Марија Симиќ, Офицерка за комуникации за Horizontal Facility, Marija.SIMIC@coe.int, +381 63 601 337
Бесник Бака, Офицер за комуникации за Horizontal Facility, Besnik.BAKA@coe.int, +355 69 217 8430

За Horizontal Facility за Западен Балкан и Турција
„Horizontal Facility за Западен Балкан и Турција 2019-2022“ е заедничка иницијатива на Европската Унија и
Советот на Европа и им овозможува на своите партнери да ги остварат планираните агенди за реформи во
областа на човековите права, владеење на правото и демократијата, и да се во согласност со европските
стандарди, вклучително, онаму каде што е применливо, во рамки на процесот на проширување на ЕУ. Оваа
тригодишна програма опфаќа проекти во Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Северна Македонија,
Србија, Турција и Косово*, кои ги имплементира Советот на Европа од мај, 2019 година.
* Оваа ознака не ги прејудицира ставовите за статусот и истата е во согласност со Резолуцијата на
ОНСБ 1244 и Мислењето на МСП за Декларацијата за независност на Косово.

Советот на Европа е водечка организација за човекови
права на континентот. Се состои од 47 земји-членки,
вклучително сите членки на Европската Унија. Сите
земји-членки на Советот на Европа ја потпишаа
Европската Конвенција за Човекови Права, Договорот
за заштита на човековите права, демократијата и
владеење на правото. Европскиот суд за Човекови
Права ја надгледува имплементацијата на
Конвенцијата кај земјите-членки.
www.coe.int

Земјите-членки на Европската Унија одлучија да ги
спојат своите знаења, ресурси и судбини. Заедно,
изградија зона на стабилност, демократија и оддржлив
развој, притоа зачувувајќи ја културолошката
различност, толеранцијата и индивидуалните слободи.
Европската Унија е посветена на споделување на
своите достигнувања и вредности со земји и луѓе
надвор од нејзините граници.
www.europa.eu

Овој леток е изработен со финансиска поддршка на Европската Унија и Советот на Европа. Тука споделените
гледишта не треба да се смета дека се официјално мислење на ниту една од двете страни.

