Слобода на изразување и слобода на медиумите во
Северна Македонија - JUFREX
Која е целта?
►да се унапреди слободата на изразување и слободата на медиумите согласно европските стандарди на овој план;
►да се подобри примената на стандардите преку вклученост на поголем број чинители во Албанија, Босна и
Херцеговина, Косово*, Црна Гора, Северна Македонија и Србија, кои се одговорни за примена на тие стандарди во
нивната секојдневна работа, односно: судиите, обвинителите, адвокатите, полициските службеници,
претставниците на медиумските регулаторни тела и студентите;
►да се консолидира платформата за регионална соработка, дискусија и размена на добри практики

Кој има придобивки од Проектот?
►институции за обука на правни професионалци (судски академии и адвокатски комори);
►министерства за внатрешни работи;
►регулаторни тела за електронските медиуми;
►универзитети;
►судии, обвинители, полициски службеници, адвокати;
►студенти;
►преку зајакната слобода на изразување и слобода на медиумите и подобра заштита на правото да се бараат,
соопштуваат и добиваат информации, граѓаните во регионот можат непречено да учествуваат во демократските
процеси.

Како функционира Проектот?
►проектот се надополнува на претходната ЕУ/СЕ Регионална заедничка програма за јакнење на судската
експертиза за слободата на изразување и на медиумите во Југоисточна Европа (JUFREX), која се спроведуваше од
2016 до 2019 година;
►за активностите со разни категории на професионалци е усвоен инклузивен пристап и динамична методологија
за учење на возрасни лица и модел на колегијална размена;
►силната поврзаност на Регионалниот проект JUFREX и JUFREX проектите во Албанија, Босна и Херцеговина,
Косово*, Црна Гора, Северна Македонија и Србија овозможува засилена соработка, размена на добри практики и
научени лекции.

Кои се очекувањата од Проектот?
►правните професионалци – судии, обвинители, адвокати и полициски службеници ја подобруваат примената
на Европската конвенција за човекови права и судската пракса за слободата на изразување на Европскиот суд
за човекови права;
►професионалните капацитети на регулаторните тела за електронски медиуми се дополнително зајакнати;
►универзитетите придонесуваат за поволно опкружување за слобода на изразувањето и слобода на
медиумите.

Колкав е буџетот?
► вкупниот буџет за проектот е 740.000 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?
►
►
►
►
►
►
►

Генерален директорат I: Човекови права и владеење на правото:
https://www.coe.int/en/web/freedom-expression/jufrex-2
Мартина Силвестри, раководител на програма, Martina.SILVESTRI@coe.int, +333 90 216 339
Маја Стојановиќ, виш проектен службеник, Maja.STOJANOVIC@coe.int; +381 11 71 555 10
Ирена Драшковиќ, проектен асистент, Irena.DRASKOVIC@coe.int, +381 11 71 555 15
Интернет страница на 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 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.

