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MyCovenant - Məlumat siyasəti 

1.  Məlumat siyasətinin məqsədi və əhatə dairəsi 

1.   Avropa Komissiyası, yerli hakimiyyət orqanlarının dayanıqlı enerji və iqlim siyasətlərini planlaşdırma 

və həyata keçirmə sahəsində səylərini təsdiqləmək və dəstəkləmək məqsədilə  2008-ci ildə Merlərin 

Razılaşması proqramına start verdi. Bu təşəbbüs tədricən dünyanın bir neçə bölgəsində tətbiq olundu, 

regional "bölmələrdə" (bundan sonra "Regional Razılaşmalar") fərqləndi və hər biri Avropa İttifaqı 

tərəfindən maliyyələşdirilən katiblik tərəfindən dəstəkləndi  

Regional Razılaşmalar birlikdə, geniş əhatəli, ədalətli, aşağı emissiyalı və iqlimə davamlı gələcəyə 

gətirən, Paris Sazişi məqsədlərinə çatmağa və onları aşmağa kömək edən, ümumi uzunmüddətli və 

strateji baxışı və iddiyalı, ölçülə bilən iqlim və enerji təşəbbüslərini sürətləndirmək öhdəliyi olan şəhərlərin 

və yerli hakimiyyət orqanlarının beynəlxalq birliyini, ümumi İqlim və Enerji üzrə Qlobal Merlər 

Razılaşmasını təşkil edir. 

bundan sonra "Qlobal Razılaşma". 

 Qlobal Razılaşmanın strukturu və onun müxtəlif regional və yerli ayrılıqları haqqında təfərrüatlar Əlavə I-

də təqdim olunur. 

3. Məlumat siyasəti Regional Razılaşma ilə əlaqədar yerli və regional hakimiyyət orqanlarının və 

digər təşkilatların məlumatlarının toplanılması, işlənilməsi, paylaşması və yayılması üçün Avropa 

Komissiyasının tətbiq etdiyi qaydaları müəyyən edir, 

 bundan sonraI "Məlumat Siyasəti" 

4. Regional Razılaşmaların iş axını çərçivəsində Avropa Komissiyası, xüsusi olaraq, aşağıdakı 

məlumatları toplayır, emal edir, paylaşır və dərc edir:   

 xüsusilə fəaliyyət planlarında təqdim edilən yerli iqlim və enerji strategiyası (strateji baxış, 

hədəflər və öhdəliklər, inzibati struktur, işçi heyətin potensiyalı, maraqlı tərəflərin iştirakı, 

büdcə); 

 baza ilində və monitorinq illərində enerji daşıyıcısı və sektor üzrə son enerji istehlakı və enerji 

istehsalı və  əlaqəli CO2 (və ya istixana qazı) tullantılarının miqdarı;  

 əsas iqlim zəiflikləri, təhlükələri, müvafiq təsirlərin və risklərin qiymətləndirilməsi; 

 icra xərcləri və müddətləri, maraqlı tərəflər və qiymətləmdirilmiş təsirlər daxil olmaqla, əsas 

iqlim dəyişmələrinin mənfi nəticələrinin yumşaldılması və ona uyğunlaşma tədbirləri;  

bundan sonra: “Razılaşma Məlumatları” 

5. Razılaşma Məlumatları parolla qorunan və Regional Razılaşmaların ictimai saytlarında giriş 

imkanı olan platforma vasitəsilə toplanılır, 
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bundan sonra  “MyCovenant”1.  

6. Razılaşma Məlumatları Regional Razılaşmaların ictimai saytlarında, həmçinin Avropa İttifaqının 

Açıq  Məlumatlar Portalında (the European Union Open Data Portal (https://data.europa.eu/euodp/en/home) 

və ya Avropa Kommissiyasının veb saytında  (məs., https://data.europa.eu/euodp/en/home) dərc edilə bilər. 

7. Avropa Komissiyasının Birgə Tədqiqat Mərkəzi (Sustainable Energy (and Climate) Action Plans 

(SE(C)APs -Dayanıqlı Enerji (və İqlim) üzrə Fəaliyyət Planları (DE(İ)FP adlandırılan) fərdi fəaliyyət 

planlarını  qiymətləndirmək üçün məlumatları emal edir, ən yaxşı təcrübələri təqdim edir və məcmu 

nəticələrinin təhlilini aparır.  

8. Regional Razılaşmalar və Qlobal Razılaşma ilə əlaqədar Avropa Komissiyası,  Avropa 

Komissiyası tərəfindən səlahiyyət verilən tərəfdaş qurumlar, birliklər, məsləhətçilər və şirkətlərlə 

əməkdaşlıq edir. 

bundan sonra: “Səlahiyyətli Tərəfdaşlar”.  

 Səlahiyyətli Tərəfdaşların siyahısı, məlumat mübadiləsi həcminin təsviri və Səlahiyyətli Tərəfdaşların 

məlumat siyasətlərinə istinadlar Əlavə II-də təqdim edilir. 

9. Avtomatik olaraq bütün Razılaşma Məlumatları "açıq məlumatlar" sayılır. Bu o deməkdir ki, 

Razılaşma Məlumatları açıq (dərc olunmuş və kommersiya və qeyri-kommersiya məqsədləri üçün təkrar 

istifadə üçün təqdim eedilmiş), aktual, əhatəli, əlçatan və istifadə edilə bilən, müqayisə edilə və 

uyğunlaşdırıla bilən olmalıdır. Bu idarəetmənin təkmilləşdirilməsinə, vətəndaşların iştirakına, inklüziv 

inkişafa və yeniliyə töhfə verməlidir2. 

2. Razılaşma Məlumatlarının mənbəyi və keyfiyyəti 

1. Razılaşma Məlumatlarının mənbəyi :  

a. Dövlət sektoru informasiyasının təkrar istifadəsinə dair 2003/98/EC Direktivi (bundan 

sonra:2003/98 Direktivi) anlayışında, Avtopa İttifaqında yerləşən dövlət orqanları;  

b. Avropa İttifaqından kənarda yerləşən və rəsmi imzalama qaydasında hər hansı bir 

Regional Razılaşmaya qoşulan dövlət orqanları3,  

bundan sonra: “İmzalayanlar”; və 

c. Avropa İttifaqının daxilində və ya xaricində yerləşən və İmzalayanlara xüsusi yardım göstərən və 

onlara MyCovenant platformasına Razılaşma Məlumatları barədə hesabat verməyə kömək edən 

                                                           
1 MyCovenant açılış səhifəsi: http://mycovenant.eumayors.eu/site/landing 
2  Bax Beynəlxalq Açıq Məlumat xartiyası :https://opendatacharter.net/principles/.  
3 Məsələn, burada təsvir olunan imzalama prosesi: https://www.covenantofmayors.eu/join/join-as-a-signatory.html 

https://data.europa.eu/euodp/en/home
https://data.europa.eu/euodp/en/home
http://mycovenant.eumayors.eu/site/landing
https://opendatacharter.net/principles/
https://www.covenantofmayors.eu/join/join-as-a-signatory.html
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Dəstəkləyici Orqanlar4 kimi Regional Razılaşmalara qoşulan sub-milli dövlət orqanları və ya digər 

qeyri-kommersiya təşkilatları,  

bundan sonra ”Dəstəkləyici Orqanlar”; və 

d. fəaliyyətlərinə uyğun tətbiq edilən qaydalara uyğun olaraq, Səlahiyyətli Tərəfdaşlar.  

2. Razılaşma Məlumatları, Avropa Komissiyasına və ya onun Səlahiyyətli Tərəfdaşlarına Razılaşma 

Məlumatlarını birbaşa ötürmək imkan verən MyCovenant vasitəsilə Avropa Komissiyasına təqdim edilir.  

3.   Razılaşma Məlumatları,  imzalanma prosesi ilə müyyən edildiyi və "Hesabat Strukturunda"5 

təsvir olunduğu kimi, könüllü olaraq Avropa Komissiyası və onun Səlahiyyətli Tərəfdaşları ilə paylaşır. 

İmzalayanlar və Səlahiyyətli Tərəfdaşlar Razılaşma Məlumatlarının Avropa Komissiyasına və onun 

Səlahiyyətli Tərəfdaşlarına verilməsinin qanuna uyğunluğuna, yəni onun aşağıdakılara riayət etməsinə 

görə məsuliyyət daşıyırlar:  

i.Razılaşma Məlumatlarının Aİ-dən mənbələndiyi halda, 2003/98 Direktivinin 4-cü 

Maddəsinə uyğun müyyən edilən Aİ-yə Üzv Ölkələrin məlumat əldəetmə rejiminə;  

ii.Aİ-yə üzv olmayan İmzalayanlar və Dəstəkləyici Orqanlar üçün digər məlumat əldəetmə 

rejimlərinə 

4. İmzalayanlar və Dəstəkləyici Orqanlar Razılaşma Məlumatlarının keyfiyyətli və dəqiq olmasını və 

müntəzəm olaraq yenilənməsini təmin edir..  

5. Avropa Komissiyasının Xidmətləri və onun Səlahiyyətli Tərəfdaşları, ümumi keyfiyyəti daha da 

yaxşılaşdırmaq üçün, Razılama Məlumatlarına aşağıdakı dəyişikliklər edə bilər: 

i.səhvlərin və ya uyğunsuzluqların aradan qaldırılması; 

ii.yeni hissələrin və ya funksiyalarıb əlavə edilməsi.6 
 

3. Razılaşma Məlumatlarından  
Avropa Komissiyası Xidmətləri tərəfindən istifadəsi 

 

1. Razılaşma Məlumatları, keyfiyyətin yoxlanmasından sonra, Maddə 1.6 -ya uyğun olaraq, açıq 

məlumatlar dəsti kimi dərc edilə və mütəmadi olaraq yenilənə bilər və sonrakı nəşr və yayımlama 

üçün istinad kimi istifadə oluna bilər.  

2. Razılaşma Məlumatları, (çap və ya elektron) nüsxələrin dərc edilməsi ilə ictimaiyyət üçün 

yayımlana bilər. 

                                                           
4 Məsələn, Merlərin Razılaşması üçün – Avropa çərçivəsində "Koordinatorlar" və "Dəstəkləynlər"  
5Bax MyCovenant istinad materialı (Razılaşmanın Hesabat şablonu və müvafiq Hesabat Təlimatları 
https://www.covenantofmayors.eu/support/library.html 
6 Məsələn: Nomenclature of territorial units for statistics (NUTS) - (Statistika üçün ərazi bölmələrinin nomenklaturası) 

əsviyyələsi, Heating Degree Days (HDD) -İsitmə mövsümünün dərəcə-günləri və s. 

https://www.covenantofmayors.eu/support/library.html
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3. Razılaşma Məlumatları həmçinin "açıq məlumatlar" portalları və ya sxemləri vasitəsilə (internet və 

ya digər yolla), o cümlədən,  mövcud verilənlər bazalarında və ya indekslərində və digər 

məlumatlarla birləşdirilməklə ictimaiyyətə çatdırıla bilər. 

4. Yuxarıdakı 1, 2 və 3 maddələrə uyğun olaraq, Razılaşma Məlumatları, onun hissələri, birləşmələri 

və ya  müxtəlif təsvirləri aşağıdakılar üçün əlçatan olmalıdır: 

i. ictimayiyyət -ödənişsiz olaraq,  

ii. üçüncü tərəflər - kommersiya və ya qeyri-kommersiya məqsədi üçün istifadə üçün  

Razılaşma Məlumatlarının Alıcıları Razılaşma Məlumatlarının mənbəyinin MyCovenant portalına 

aid olduğunu qeyd etməli və aydın göstərməlidirlər. 

   

4. Məlumatların Tərəfdaşlar tərəfindən istifadə edilməsi 

1. Yalnız Avropa Komissiyasının Regional Razılaşmaları idarə edən xidmətləri Səlahiyyətli 

Tərəfdaşlar təyin edə bilər. Onların müvafiq icazələrinin əhatə dairəsi Avropa Komissiyasının 

həmin xidmətlərinin qərarlarına uyğun olaraq dəyişilə bilər.  

2. Səlahiyyətli Tərəfdaşlar Avropa Komissiyasının sazişlərinə, bu Məlumat Siyasətinə tətbiq edilən 

qaydalara və müvafiq Aİ və milli qanunlara riayət etməlidirlər.7.  

3. Səlahiyyətli Tərəfdaşlar Razılaşma Məlumatları üzərində aşağıdakı əməliyyatlardan birini və ya 

bir neçəsini həyata keçirə bilər:  

a. öz heyətinə və onlarla və ya onların adından işləyən şəxslərə və ya təşkilatlara sonrakı təhlil 

üçün təqdim etmək; 

b. quraşdırmaq, saxlamaq/arxivləşdirmək, yükləmək; 

c. təşkil etmək, tərtib etmək, birləşdirmək, götürmək; 

d. surət çıxartmaq, bütöv və ya qismən və məhdudlaşmamış sayda təkrarlamaq; 

e. qısaltmaq, ümumiləşdirmək; 

f. metadata və əlaqəli məlumatlar, şərti işarələr, xülasə, qrafik, subtitr və s. kimi yeni elementləri 

əlavə etmək; 

g. bir hissəni çıxartmaq və ya hissələrə bölmək; 

h. digər dillərə tərcümə etmək; 

i. emal etmək və seçmək. 

                                                           
7 Məsələn, the General Data Protection Regulation – GDPR Məlumatların Qorunmasına dair Ümumi Reqlament -
MQÜR (bu Məlumat Siyasətinin "şəxsi məlumatların içlənməsi" maddəsi)  
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4. Səlahiyyətli Tərəfdaşların siyahısı Əlavə II-də təqdim edilir.. 

 

5. Razılaşmanın Məxfi Məlumatları 

1. 3-cü Maddənin məhdudlaşdırılması olaraq,  İmzalayanlar və Dəstəkləyici Orqanlar, Avropa 

Komissiyasından və ya onun Səlahiyyətli Tərəfdaşlarından, xüsusi olaraq, açıq məlumatların, 

yəni Aİ-dən mənbələnən və 2003/98 Direktivin 1-ci Maddəsinin 2-ci bəndində nəzərdə tutulduğu 

kimi, həmin Direktivin əhatə dairəsinə daxil olmayan Razılaşma Məlumatlarının bölüşməsi üzrə 

milli qaydalar  və ya Aİ-yə üzv olmayan dövlətlərin digər milli qaydaları əsasında Razılaşma 

Məlumatlarının (bundan sonra "Məxfi Məlumatlar")  işlənilməsinin məhdudlaşdırılmasını tələb edə 

bilər.  

2. İmzalayanlar və ya Dəstəkləyici Tərəfdaşlar bəzi Razlaşma Məlumatlarının Avropa Komissiyası 

və onun Səlahiyyətli Tərəfdaşları tərəfindən Məxfi Məlumatlar kimi qəbul edilməsini istəsələr, belə 

istəklərini Avropa Komissiyasına və ya onun Səlahiyyətli Tərəfdaşına ya bilavasitə müvafiq 

platformada (MyCovenant) və ya data-policy@eumayors.eu ünvana e-mail göndərərək çatdıra 

bilərlər. 

3. Məxfi Məlumatlar üçüncü tərəflərə verilə və ya yayımlana bilməz. 

4. Məxfi Məlumatlar yalnız məcmu təhlil üçün elə şəkildə istifadə olunur ki, dərc edilən təhlillər hər 

hansı bir orqan və ya təşkilata Məxfi Məlumatların mənşəyni izləməyə imkan verməsin. 

5. Razılaşma Məlumatlarını Məxfi Məlumatlar kimi təyin etmə qaydası gələcəkdə dəyişilə bilər. Bu 

halda, Razılaşma Məlumatlarına tətbiq edilən yeni qaydalar əvvəllər təqdim edilmiş Razılaşma 

Məlumatlarlna deyil, yalnız yeni Məxfi Məlumatlara şamil edilir. İmzalayanlar son yeniləmə üçün 

Razılaşma təşəbbüsü saytına müraciət etməlidirlər. 

6. Məlumatlar Siyasəti, ictimai sənədlərə çıxış imkanı, ətraf mühit məlumatlarna (o cümlədən,  

INSPIRE Direktivinə) və ya digər oxşar qanunvericiliyə çıxış imkanı barədə mövcud qaydalara 

xələl gətirmir. 

7. Razılaşma Məlumatlarını təqdim edən və onların bəzilərinin Məxfi Məlumatlar kimi təsniflənməsini 

xahiş edən İmzalayan, Koordinator və ya Dəstəkləyici Məxfi Məlumatların Vəziyyəti və Həcmini 

Avropa Komissiyası və ya onun Səlahiyyətli Tərəfdaşları ilə hər zaman elektron poçt (data-

policy@eumayors.eu).vasitəsilə  razılaşdıra bilər:  

 

6. Fərdi Məlumatların işlənilməsi 

1. Razılaşma Məlumatları, Fərdi Məlumatların Qorunmasına dair Ümumi Reqlament baxımından 

şəxslərin fərdi məlumatlarını  təşkil edən adları, elektron ünvanları və telefon nömrələri kimi 

məlumatları ehtiva edə bilər. 

mailto:data-policy@eumayors.eu
mailto:data-policy@eumayors.eu
mailto:data-policy@eumayors.eu
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bundan sonra: “Fərdi Məlumatlar”. 

2. Fərdi Məlumatlar yalnız Regional  Razılaşmaların səmərəli idarəedilməsi və İmzalayan və 

Dəstəkləyici Orqanlarla əlaqə saxlamaq məqsədləri üçün istifadə olunur. 

3. Avropa Ittifaqı və onun Səlahiyyətli Tərəfdaşları Məlumat subyektlərinin razılığı olmadan Fərdi 

Məlumatları üçüncü tərəflərə açıqlamır. 

4. İmzalaynlar və Dəstəkləyici Orqanlar Fərdi Məlumatların Avropa Komissiyası ilə qanuni 

mübadiləsi üçün məsiliyyət daşıyır. Avropa İttifaqı qurumları, orqanları, idarələri və agentlikləri 

tərəfindən fərdi məlumatların işlənilməsi ilə əlaqədar fiziki şəxslərin qorunması və belə 

məlumatların sərbəst hərəkəri haqqında 23 oktyabr 2018-ci il tarixli 2018/1725 Reqlamentə 

uyğun olaraq fərdi məlumatların işlənilməsi üçün Avropa Komissiyası məsuliyyət daşıyır 8. 

5. Səlahiyyətli Tərəflər, Məlumatların Qorunmasına dair Ümumi Reqlamentə (MQÜR) uyğun olaraq 

Fərdi Məlumatların işlənilməsinə cavabdehdirlər9. 

 

7. Əqli mülkiyyət və Məlumatlara sahiblik 

1. Razılaşma Məlumatları əqli mülkiyyətin qorunması ilə tənzimlənirsə, İmzalayan və ya Dəstəkləyici 

Orqan bununla, bu Məlumat Siyasətinə əsasən  Avropa Komissiyası tərəfindən və ya onun 

adından Sələhiyyətli Tərəfdaşlar tərəfindən bütün icazə verilən hərəkətlərin aparılması üçün  

Avropa Komissiyasına Razılaşma Məlumatları ilə əlaqədr əqli mülkiyyətin qorunmasının bütün 

müddətinə qeyri-müstəsna, royalti ödənilməyən və bütün dünyada tətbiq edilən lisenziya verir.  

2. Razılaşma Məlumatlarına mülkiyyət hüququ, belə mülkiyyət hüququ olduqda, İmzalayanlar, 

Dəstəkləyici Orqanlar və ya digər məlumat mülkiyyətçilərində qalır və Avropa Komissiyasına və 

Səlahiyyətli Tərəfdaşlara verilmir. 

 

8. Qüvvəyə minmə, tətbiq və xitam  

1. Bu Məlumat Siyasəti Merlərin Razılaşması təşəbbüsünün10  əvvəlki Məxfilik Siyasətini əvəz edir 

və MyCovenant vasitəsilə təqdim edildiyi andan etibarən İmzalayan və ya Dəstəkləyici Orqan 

tərəfindən təqdim edilən Razılaşma Məlumatlarına eləcə də İmzalayanlar və Dəstəkləyici 

                                                           
8 İttifaq təşkilatları, orqanları, idarələri və ya agentlikləri tərəfindən şəxsi məlumatların işlənilməsi ilə əlaqədar fiziki şəxslərin müdafiəsinə və 
belə məlumatların sərbəst hərəkətini tənzimləyən və (Məlumatların  Qorunmasına dair Ümumi Reqlament) 95/46/EC Direktivi ləğv  edən 
Avropa Parlamentinin və Şuranın 23 oktyabr 2018-ci il tarixli (EU) 2018/1725 Reqlamenti  (Avropa İqtisadi Zonasına (AİZ)- aid mətn), OJ L 295, 
21.11.2018, səh. 39–98 

9 İttifaq təşkilatları, orqanları, idarələri və ya agentlikləri tərəfindən şəxsi məlumatların işlənilməsi ilə əlaqədar fiziki şəxslərin müdafiəsinə və 
belə məlumatların sərbəst hərəkətini tənzimləyən və (Məlumatların Qorunmasına dair Ümumi Reqlament) 95/46/EC Direktivi ləğv  edən Avropa 
Parlamentinin və Şuranın 23 oktyabr 2018-ci il tarixli (EU) 2018/1725 Reqlamenti  (Avropa İqtisadi Zonasına (AİZ)- aid mətn), OJ L 295, 
21.11.2018, səh. 1-88 

10https://www.covenantofmayors.eu/legal.html 

https://www.covenantofmayors.eu/legal.html
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Orqanlar tərəfindən MyCovenant vasitəsilə əvvəlcə təqdim olunmuş Razılaşma Məlumatlarına 

retroaktiv olaraq tətbiq edilir. 

2. İmzalayan və ya Dəstəkləyici Orqan Məlumat Siyasətindən imtina etmək qərarına gəlmədiyi 

təqdirdə, bu Məlumat Siyasəti faktiki qəbul edildikdən sonra 1 ay müddətində İmzalayan və ya 

Dəstəkləyici Orqan tərəfindən qəbul edilmiş sayılır. Qəbul, İmzalayan və Dəstəkləyici Orqan 

tərəfindən verilən əlaqələndirici şəxsin elektron poçt ünvanına Merlərin Razılaşması -Avropa 

katibliyinin elektron məktubu çatdıqdan sonra yerinə yetirilmiş sayılır. Elektron poçt ünvanı 

əlçatan olmadıqda, qəbul, İmzalayan və ya Dəstəkləyici Orqan tərəfindən təmin edilən avtomatik 

və ya fərdi cavab elektron məktubda göstərilən elektron poçt ünvanına katibliyin elektron məktubu 

çatdıqdan sonra etibarlı sayılır. 

Əgər İmzalayan və Dəstəkləyici Orqan Məlumat Siyasətnidən imtina etmək qərarına gələrsə, 

Avtopa Komissiyası və İmzalayan və ya Dəstəkləyici Orqan, İmzalayan və ya Dəstəkləyici Orqan 

tərəfindən qaldırılan problemləri aydınlaşdıırmaq və İmzalayanın müvafiq Regional 

Razılaşmasının  tərəfi qalmasına imkan verən həll yolu tapmağa səy göstərəcək. Bu proses 3 

aydan çox olmamalıdır.    

3. Müvafiq Regional Razılaşmaya qoşulduqdan sonra Avropa Komissiyasına və ya onun 

Səlahiyyətli Tərəfdaşına təqdim edilən Fərdi Məlumatlara eyni yanaşma davam etdiriləcəkdir. . 

4. İmzalayan və ya Dəstəkləyici Orqan müvafiq Regional Razılaşmanı imzalayan kimi üzvlüyünə 

xitam verdikdə, Məlumat Siyasətinin tətbiqi dayandırılır. Üzvlüyə xitam verildiyi təqdirdə. 

İmzalayan və ya Dəstəkləyici Orqan profilinin müvafiq Regional Razılaşmanın ümumi veb 

saytından silinməsini tələb edə bilər. İmzalayan və ya Dəstəkləyici Orqan tərəfindən xitamdan 

əvvəl verilən Razılaşma Məlumatları Razılaşma Siyasətinin predmeti olaraq qalır və vaxt 

məhdidiyyəti qoyulmadan, Avropa Komissiyası və onun Səlahiyyətli Tərəfdaşları tərəfindən 

Məlumat Siyasətinə uyğun olaraq tətbiq edilə bilər, xüsusilə də üzvlüklərini dayandırmayan digər 

İmzalayanların və Dəstəkləyici Orqanların Razılaşma Məlumatları ilə ümumiləşdirdikdə və ya 

birləşdirildikdə. Vəziyyətdən asılı olaraq, Razılaşma Məlumatlarına əqli mülkiyyət hüquqlarına 

dair lisenziya Razılaşma Məlumatlarının hüquqi qorunması başa çatana qədər qüvvədə qalır. 

5. Bu Məlumat Siyasəti gələcəkdə dəyişdirilə biər. Bu halda, İmzalayan və ya Dəstəkləyici Orqan, 

elektron poçt və müvafiq Regional Razılaşma veb saytlarında bildirişlər daxil olmaqla, müvafiq 

vasitələrlə məlumatlandırılmalı və İmzalayan və ya Dəstəkləyici Orqan belə dəyişikliyə etiraz 

etdiyi təqdirdə imtina etmək hüququna malik olmalıdır. 

 

9. Hüquqi əsaslar və məsuliyyətdən imtina 

1. İmzalayanlar və Dəstəkləyici Orqanlar Regional Razılaşmaları yerinə yetirməyi könüllü olaraq  

üzərinə götürürlər. Onlarla Avropa Komissiyası arasında münasibətlər, Avropa İttifaqı Sazişinin 4-
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cü Maddəsi, 3-cü bəndində nəzərdə tutulan səmimi əməkdaşlıq prinsipi baxımından şərh 

edilməlidir ki, onun əsasında Üzv Dövlətlər, tam qarşılıqlı hörmətlə, Sazişlərdən irəli gələn 

vəzifələrin yerinə yetirilməsində bir-birlərinə kömək etməlidirlər. Avropa İttifaqı, öz siyasətlərini 

həyata keçirmək və Avropa İttifaqı Sazişlərində nəzərdə tutulan məqsədlərinə nail olmaq üçün, 

Avropa İttifaqı hüquqi kontekstində, milli dövlət administrasiyalarının hərəkətlərindən asılıdır. 

2. İstənilən maraqlı qurumlar -məs., akademik, elmi və tədqiqat dairələri- dərc  olunan Razılaşma 

Məlumatlarından (Fərdi Məlumatlar istisna olmaqla) öz məqsədləri üçün istifadə edə bilərlər. 

Avropa Komissiyası, onun Səlahiyyətli Tərəfdaşları, İmzalayanlar və Dəstəkləyici Orqanlar 

ictimaiyyətə təqdim edilmiş Razılaşma Məlumatlarının keyfiyyəti və istidafəsinin nəticələri üçün 

məsiliyyət daşımır. 
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Əlavələr 

 

I Iqlim və Enerji üzrə Merlərin Razılaşmasının tarixi və strukturu 

Avropa Komissiyası, Aİ-nin 2020 enerji və iqlim hədəflərinin məqsədlərini Aİ-də yerli səviyyədə 

dəstəkləmək məqsədilə 2008-ci ildə Merlərin Razılaşmasına start verdi. Bu hərəkət sürətlə genişləndi və 

2015-ci ildə Mayors Adapt təşəbbüsü ilə birləşərək İqlim və Enerji üzrə Merlərin Razılaşmasına çevrildi. 

Parallel olaraq, Merlərin Razılaşması Avropa Komissiyasının dəstəyi ilə bir neçə Regional Razılaşma 

təsis edilərək, əvvəlcə Aİ Şərq və Cənub Qonşuluğu ölkələrini, sonra isə Asiyanın, Afrikanın və 

Amerikanın bir neçə hissələrini əhatə etdi.  

2017-ci ilin yanvar ayı, şəhərlər üçün iki böyük təşəbbüsü bir araya gətirərən "İqlim və Enerji üzrə Qlobal 

Merlər Razılaşması"nın rəsmi açılışı ilə əlamətdar oldu11. Bu gün, o, bütün qitələrdən imzalayan 

bələdiyyələri toplayan və enerji və iqlim üzrə dünyanın ən böyük aşağıdan yuxarıya doğru, şəhərlər 

təşəbbüssünü təmsil edir. 

İqlim və Enerji üzrə Qlobal Razılaşma aşağıdakı kimi strukturlaşır:  

- Avropa Komissiyasında və ondan kənarda qazanılan təcrübəyə əsaslanan Qlobal Razılaşmanın 

yerli "bölmələri" kimi fəaliyyət göstərən regional və milli Razılamalar12. Hər bir Regional 

Razılaşma Avropa Komissiyası tərəfindən maliyyələşdirilən və müvafiq regionda və ya ölkədə  

İmzalayanlara və Dəstəkləyici Orqanlara gündəlik xidmətlər göstərən Katiblik tərəfindən idarə 

edilir. 

-  Əvvəlcə qeyd olunan regional və milli Razılaşmaları bir araya gətirən və Qlobal Merlər 

Razılaşması Katibliyi və onun tərəfdaşları tərəfindən dəstəklənən İqlim və Enerji üzrə Qlobal 

Merlər Razılaşması 

II Səlahiyyətli Tərəfdaşlar 

- Regional Razılaşmaların Aİ tərəfindən maliyyələşdirilən katiblikləri regionda İmzalayanlara və 

Dəstəkləyici Orqanlara geniş xidmətlər göstərən əsas təşkilatlardır. Regional Razılaşma 

katiblikləri, Fərdi Məlumatlara və Məxfi Məlumatlara dair hazırkı sənəddə müəyyən edilmiş 

öhdəliklərinə uyğun olaraq, regional səviyyədə Razılaşma Məlumatlarını toplayır, saxlayır, təhlil 

edir, vizuallaşdırır və ya dərc edir.  Bundan əlavə, Merlərin Razılaşması -Avropa katibliyinə 

MyCovenant proqramını qəbul etmək və idarə etmək, Razılaşma Məlumatlarını daimi və sabit 

şəkildə ictimaiyyət üçün əlçatan etmək, habelə təyin olunmuş serverlərdə saxlanılan bütün 

Məlumatların təhlükəsizliyini təmin etmək vəzifəsi həvalə edilir - Avropa Komissiyası adından. 

                                                           
11 https://www.globalcovenantofmayors.org/ 
12 Məsələn,  Merlərin Razılaşması -Avropa Qlobal Merlər Razılaşmasının Avropa bölməsinə əsaslanır; o, Avropada 
Aİ iqlim və enerji hədəflərinə çatmaq və onları üstələmək öhdəliklərini könüllü olaraq üzərinə götürən yerli hakimiyyət 
orqanlarını bir araya gətirir. O, Brüseldə yerləşən və Avropa Komissiyası tərəfindən dəstəklənən Merlərin 
Razılaşması-Avropa Ofisi tərəfindən dəstəklənir.  

https://www.globalcovenantofmayors.org/
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- İqlim və Enerji üzrə Qlobal Merlər Razılaşması uzlaşmanı təşviq edir, qarşılqlı əlaqədə sinerjini 

müəyyən edir və  Regional Razılaşmaları və yerli iqlim tədbirlərini dəstəkləyən digər təşkilatlar 

arasında yaxşı təcrübə mübadiləsinə kömək edir və Regional Razılaşma Katibliklərinin səylərini 

dəstəkləyir. Bu köməkçi rol çərçivəsində və  Avropa Komissiyası Xidmətləri adından, İmzalayan 

tərəfdən həyata keçirilən tədbirlərin əyani təqdimatını gücləndirmək üçün Qlobal Razılaşma 

Katibliyi, bu Məlumat Siyasətinin 6-cı Maddəsində göstərilən Fərdi Məlumatlar istisna olmaqla, 

Razılaşma Məlumatları dəstlərinin təhlili, birləşdirilməsi və/ və ya dərc edilməsi yolu ilə Avropa 

Komissiyasının Birgə Tədqiqat Mərkəzi və/və ya Regional Razılaşma katibliklərinin işlərini 

tamamlaya bilər.  

 

 


