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Верховенство права, демократія, основні 
права та цінності, на яких побудовано 
Європейский Союз, зараз перебувають під 
загрозою перш за все у Центральній та 
Східній Європі, але також по всьому ЄС та в 
сусідніх країнах. Від загроз щодо 
незалежності судової влади, пригничення 
законів з метою змусити мовчати та 
підпорядкувати представників судівства, 
критичних до влади, до роз’єднання та 
сепарації гілок влади, з обмеження 
свободи слова та базових елементів 
ліберальних демократій - все це є дуже 
загрозливими ознаками сьогодення. 
Нинішня пандемія висунула на перший 
план занепокоєння про cтан верховенства 
права, його сумісність з надзвичайними 
заходами, та водночас погіршення 
європейських цінностей і принципів, таких 
як рівність, демократія, особисті права та 
активна громадянська позиція.

CRoLEV – це новий Центр провідного 
досвіду Жан Моне, який фінансується 
Європейським Союзом в рамках програми 
Erasmus+ 2021-2027рр. програми Жан 
Моне на 2022-2025 роки. CRoLEV має 
намір: а)досліджувати стан верховенства 
права всередині ЄС та сусідніх країнах з 
звикористанням емпіричного дослідження; 
б) розслідувати погіршення верховенства 
права та цінностей СЄ під час кризи; в) 
оцінити механізми, доступні на рівні ЄС 
задля забезпечення європейських 
цінностей та верховенства права;  г) 
надавати наукову підтримку у тому числі 
існуючим дослідженням науковців, 
студентів та професіоналів, а також  молоді 
та громадянському суспільству на Кіпрі та в 
Європі. CRoLEV має на меті підвищити 
обізнаність про крихкість верховенства 
права і цінностей в часи кризи, надихаючи 
таким чином на дії щодо їх захисту.

У рамках проекту буде організовано низку 
заходів, таких як публічні лекції та 
інтенсивні курси провідних світових 
експертів з питань верховенства права. 
Крім того, CRoLEV створить і буде 
підтримувати інтерактивну інформаційну 
панель і індекс відстеження стану 
верховенства  права та європейських 
цінностей на Кіпрі та в інших країнах. 
Розповюджуючи рузультати досліження 
проекту на Кіпрі, у сусідніх країнах та інших 
партнерських установах, Центр посилить 
Європейські Студії в регіоні Східного 
Середземномор'я і поза межами регіону. 
Рекомендації проекту також будуть цінним 
для держави та для ЄС, а також для 
міжнародних суб'єктів поза межами ЄС. 
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Щоб знайти додаткову інформацію про проєкт CRoLEV та для постійного оновлення про діяльність та події проєкту, відвідайте наш веб-сайт 
www.crolev.eu та підпишіться  на нашу розсилку. Слідкуйте за нами у Twitter на @CRoLEV_Centre та у Facebook  Centre for the Rule of Law and 
European Values-CRoLEV 

Ви також можете зв’язатися з нами за адресою crolev@uclancyprus.ac.cy
Номер проєкту: 101047752 

Відмова від відповідальності
Проєкт співфінансується Європейським Союзом. Висловлені погляди та думки є позицією лише автора(ів) і не 
обов’язково відображають думку Європейського Союзу або Європейської комісії. Ні європейський Союз, ні 

грантовий орган не несуть за це відповідальність.
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