
 
 גאווערנאר קעטי האקול   1/5/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

  מיט נייע זעלבסטשטענדיגע עטיקס אגענטור JCOPEגאווערנער האקול מעלדט א פלאן צו ערזעצן 
  

  נייע איינהייט וועט ברענגען זעלבסטשטענדיגקייט און פארלעסליכקייט צו עטיקס איינפארסירונג
  

פלאן ענטהאלט עפנטליכקייט און געהיימקייט טוישן צו פארזיכערן אז עטיקס קערפער קען נישט  
  ווערן קריטיקירט

  
גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן א פלאן צו ערזעצן די דזשאונט קאמיסיע פון פאבליק  

סטעיט פון די סטעיט. די  2022עטיקס מיט א נייע, גענצליך זעלבסטשטענדיגע אגענטור אלס טייל פון די 
נייע  פארשלאג וועט שאפן א נייע עטיקס איבערזיכע קערפערשאפט און אריינלייגן אין קראפט  

 עפנטליכקייט און געהיימקייט ענדערונגען.  
  

איז צובראכן מער ווי מען קען פאררעכטן און האט פארפעלט צו פארדינען די   JCOPE"עס איז קלאר אז 
מיט א נייע,   JCOPE"מיר מוזן ערזעצן  האט גאווערנער האקול געזאגט.געטרוי פון די פאבליק," 

יט אמת'ע ציין. דאס נייע עטיקס אגענטור וועט לייגן געוויכט אויף הינט מ-גענצליך זעלבסטשטענדיגע שיץ
עפנטליכקייט און פארלעסליכקייט, פאררעכטן פראבלעמען, און פארזיכערן אויספאלג און עטישע  

  פירערשאפט דורכאויס סטעיט רעגירונג. פאר ניו יארקערס קומט זיך גארנישט ווייניגער."
  

די פאבליק האט  .JCOPEגט א פראגע אויף די זעלבסשטענדיגקייט פון לעצטיגע געשעענישן האט געליי
'ס מעגליכקייט צו אויספירן איר מאנדאט צו פארזיכערן אויספאלג מיט  JCOPEפארלוירן איר געטרוי אין 

די סטעיט'ס עטיקס און אויספירן געזעצן און רעגולאציעס. גאווערנער האקול וועט פארשלאגן לעגיסלאציע  
  מיט א גענצליך זעלבסטשטענדיגע און ווירקזאמע עטיקס אגענטור. JCOPEעמען און ערזעצן  צו צוריקנ

  
  שאפט נייע עטיקס אינפארסירונג אגענטור

JCOPE .דאס נייע איינהייט וועט 'ס מיטגלידער ווערן אויפגענומען דורך אויפגענומען באאמטע
אנגעזעענע געזעץ שולע  -סטעיט  15ענטהאלטן א באורד פון פינף מיטגלידער צאמגעשטעלט פון די 

דיענס אדער זייער דעזיגניס וועלכע וועלן האלטן אין איין טוישן. מיטגלידער וועלן אויסוועלן א טשעיר און  
ע שטימע" פראקטיק וועלכע האט אפגעהאלטן גיין לויט מערסטנס שטימעס, אראפנעמענדיג די "ספעציעל

JCOPE  .ס מעגליכקייט צו ארבעטן' 
  

  פארבעסערן עפנטליכקייט
ארבעט אויף א   JCOPEיעצטיגע עפנטליכקייט אויסנאמען און פראקטיקן געבן צו צום אויסקוק אז 
שט אונטער די  איז ני JCOPEגעהיימע פארנעם און איז נישט אפן און גארנישט שולדיג פאר'ן פאבליק. 

פרייהייט פון אינפארמאציע געזעץ און די אפענע זיצונגען געזעץ, דאס מיינט אז בלויז באגרעניצטע  
ארבעט יעצט אויך אין עקזעקיוטיוו  JCOPEדאקומענטן ווערן פארעפנט צו די פאבליק אויב פארלאנגט. 

ערן פארעפנטליכקייט און געטרוי  סעסיעס, וועלכע זענען נישט אפן צו די אלגעמיינע פאבליק. די פארבעס
אין די פארלעסליכקייט פון עטיקס אינפארסירונג, וועט די נייע איבערזיכט אגענטור זיין אויסגעשטעלט צו  



FOIL   און די אפענע זיצונגען געזעצן אזויווי אנדערע סטעיט אגענטורן. אין צוגאב דערצו, וועלן אלע נייע
עגליכע אורזאך ווערן געמאכט פאבליק, אריינגערעכנט  שטימעס נאכ'ן טרעפן א געפינס פון מ

  אינפארסירונג הירינגס, און אלע פארטייען וועלן זיין געפאדערט צו אויספאלגן ענדגילטיגע באשטימונגען.
  

  אפשטעלן דרויסנדע קאמיוניקאציעס 
ערפערשאפט זיין אונטער די גאווערנער'ס פלאן, וועלן אינדיווידועלע מיטגלידער פון די נייע עטיקס ק

פארבאטן צו קאמיוניקירן מיט דרויסנדע פארטייען אנבאלאנגט סיי וועלכע מעגליכע אדער אנגייענדע  
אויספארשונגען. אויב דער באורד טרעפט אז א מיטגליד איז אין פארלעצונג מיט א נייע געזעץ, וועט דער 

  מיטגליד ווערן אויסגעשטעלט צו סאנקציעס.
  

ג בויעט אויף די גאווערנער'ס אנגייענדע שריט צו פארבעסערן עפנטליכקייט און די שטארקע פארשלא
  צוריקשטעלן פאבליק געטורי אין רעגירונג: 

  
אלס דער ערשטער   טערמין באגרעניצונגען און דרויסנדע איינקונפט אפשטעל: •

א פלאן   געמאלדן סטעיט פון די סטעיט, האט גאווערנער האקול  2022פארשלאג פון די 
צו אריינשטעלן אין קראפט טערמין באגרעניצונגען און אפשטעלן דרויסנדע איינקונפט 

 ברייטע אויפגענומענע באאמטע.  - פאר סטעיט

אן עקזעקיוטיוו ארדער   אונטערגעשריבןגאווערנער האקול האט   עטיקס טרענירונגס: •
אלס סטעיט ארבעטער זאלן נעמען אן עטיקס טרענירונג קורס ווען זיי  פאדערנדיג אז 

  באקומען די ארבעט און רעגלמעסיג נאכדעם.

• FOIL  :ענדערונגען צו די   אריינגעלייגט אין קראפטגאווערנער האקול האט  ענדערונגען
FOIL   פראצעדור צו פארבעסערן עפנטליכקייט מיט דזשורנאליסטן און מיטגלידער פון די

דער גאווערנער האט אויך אנגעהויבן פאדערן אז סטעיט אגענטורן זאלן  פאבליק. 
אידענטיפיצירן און פאסט'ן פון פאראויס אפט פארלאנגטע אינפארמאציע, צו פארמינערן  

 'ס אין ערשטן פאל  FOILדי נויטיגייט פון 

דער גאווערנער און אנדערע עלטערע מיטגלידער פון איר   רעקיוזעל אפמאכן:  •
  ועלכע זיי פאלגן אויס.די פולע רעקיוזעל אפמאכן ו ארויסגעגעבןציע האט אדמיניסטרא 

עקזעקיוטיוו  70גאווערנער האקול האט אנגעפירט איבער  עפנטליכקייט פלענער: •
אגענטורן און פאבליק אוטאריטעטן צו ארויסגעבן פאבליק עפנטליכקייט פלענער, וועלכע  

  פאר'ן פאבליק. גע'פאסט אנלייןווערן 

צו פארבעסערן די עקזעקיוטיוו  זיך שלאגן קעגן האראסמענט און דיסקרימינאציע:  •
טשעימבער'ס רעאקציע צו באשולדיגונגען פון האראסמענט און דיסקרימינאציע, האט  

א זעלבסטשטענדיגע דרויסנדע געזעץ פירמע צו  אויפגענומעןגאווערנער האקול 
אויספארשן אלע קלעימס אין א יושר'דיגע פארנעם אן נגיעות און געשאפט א נייע יומען 

  טמענט. ריסארסעס דעפאר
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