Соработка на Парламентарното собрание на Советот на Европа (ПАЦЕ) со
парламентите со цел постигнување законодавни подобрувања
Која е целта?
►да се подобри имплементацијата на стандардите од Европската конвенција за човекови права (ЕКЧП) во
законодавството на земјите кориснички;
►да се зајакне улогата и капацитетот на парламентите за надзор врз извршувањето на пресудите на
Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП) од страна на владите;
►да се подигне свеста на пратениците и парламентарните служби за судската пракса на ЕСЧП и
системските предмети во нивните земји, и потребата да се преземаат активности за проверка и
подобрување на постоечките закони со цел избегнување на повторливи повреди на правата и намалување
на бројот на предмети пред ЕСЧП;
►да се поттикнат законодавни норми за независноста на медиумите.

Кој има придобивки од Проектот?
►
►
►
►

законодавците и парламентарните служби во земјите кориснички;
канцелариите на владините агенти пред Европскиот суд за човекови права на земјите кориснички;
медиумски професионалци и новинари;
граѓани на земјите од Западен Балкан, преку подобрување на правдата и обезбедување заштита
на човековите права.

Како функционира Проектот?
►преку колегијална размена помеѓу Регистарот на судот, специјалисти за извршување и специјалисти за
едукација на правни професионалци за човековите права (ХЕЛП), и законодавци и парламентарни
служби, за да се подобри нивното разбирање и знаење на ЕКЧП, практиките и судската пракса на Судот,
како и процедурите за извршување на пресудите на ЕСЧП;
►преку воведување на прирачник за секојдневната работа на пратениците – „Националните парламенти
како гаранти за човековите права во Европа”. Овој прирачник, кој е достапен на локалните јазици, содржи
алатки кои им помагаат на пратениците и службите да постапуваат согласно обврските за заштита на
човековите права во нивните земји;
►членовите на PACE Комитетот за култура, наука, образование и медиуми и на поткомитетот за медиуми
и информатичко општество, претставниците на медиумските регулаторни тела, националните јавни
сервиси и новинари преку блиски консултации и заеднички регионални настани можат да разменуваат
ставови и да дискутираат за клучните реформи со законодавците и службите на специјализираните
парламентарни комисии.

Кои се очекувањата од Проектот?

► пратениците и парламентарните служби ќе бидат во можност подобро да ги применат одредбите на
ЕКЧП во законодавството и да ги развиваат неопходните механизми за надзор врз извршувањето на
пресудите на ЕСЧП;
► да се зајакне извршување на пресудите на ЕСЧП и подигнување на свеста за улогата која ја имаат
парламентите за заштита на основните човекови права;
► да се подобри медиумската независност преку ревидирање на законите во земјите кориснички.

Колкав е буџетот?
► вкупниот буџет за проектот е 285.000 евра

► буџетот наменет за целокупната програма на Хоризонталниот инструмент изнесува околу 41 милион евра
(85% од Европската унија, 15% од Советот на Европа)

Како до повеќе информации?
► ПАЦЕ, Оддел за поддршка на парламентарни проекти (ППСД): https://pace.coe.int/en/pages/parliamentaryprojects
► Габриела Матеи, проектен службеник при ПАЦЕ ППСД, Gabriela.MATEI@coe.int, + 33 (0)3 88 41 2328
► Интернет страницата за Хоризонталниот инструмент: https://pjp-eu.coe.int/en/web/horizontal-facility/home
► Марија Симиќ, лице за односи со јавноста на Хоризонталниот инструмент, Marija.SIMIC@coe.int, +381 63 601 337
► Бесник Бака, лице за односи со јавноста на Хоризонталниот инструмент, 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 е без предрасуди кон позициите на статусот и е во согласност со УНСЦР 1244 и Мислењето на ИЦЈ за
Декларацијата за независно Косово.
Советот на Европа е водечка организација за човекови права на
континентот. Се состои од 46 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 земјитечленки.

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

www.coe.int

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.

