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П

ПРЕДГОВОР

олитиките на ЕУ имаат цел да ја развиваат Унијата како подрачје на
слобода, безбедност и правда за да се обезбеди слободно движење и
висок степен на заштита на граѓаните. Европските граѓани треба да се чувствуваат сигурни дека, без разлика каде се движат, нивната слобода и безбедност е заштитена во согласност со вредностите на Унијата, какви што се
владеењето на правото и темелните права.
За разлика од поголемиот дел од другите поглавја, Поглавјето 24 не подразбира една заедничка политика на правда, слобода и безбедност. Со оглед
на обемноста и сеопфатноста, постојат одделни заеднички политики што
се составен дел на ова подрачје, но дел од политиките сè уште се во фаза
на развој.
Треба да се има предвид дека политиките во рамките на правдата, слободата и безбедноста задираат во суверенитетот на државите и голем дел од
прашањата за националната безбедност остануваат во надлежност на државите членки. Истовремено, дел од областите во рамките на Поглавјето 24
неминовно се совпаѓаат со Поглавјето 23 – Судство и темелни права, а двете
поглавја се сметаат за составен дел на политичкиот критериум за владеење
на правото.
Овој документ има намера да ги води чинителите на Северна Македонија,
односно претставниците на институциите, граѓанските организации, медиумите и други засегнати страни, низ комплексната правна и институционална структура на областите во рамките на Поглавјето 24.
Првиот дел претставува осврт на историскиот развој на Европската Унија
како област на правда, слобода и безбедност. Во овој дел се прикажани
клучните пресвртници што ја унапредиле соработката на ова поле, како и
начинот на одлучување во ЕУ за ваквите важни прашања што ја засегаат
безбедноста на европските граѓани.
Во вториот дел читателите имаат можност да се запознаат со процесот на
пристапните преговори и клучните фази низ кои Република Северна Македонија (натаму во текстот: Северна Македонија) ќе треба да помине на патот кон европската интеграција. Поглавјето 24 е дел од кластерот „Основни
вредности“, кој прв се отвора со отпочнувањето на преговорите и е посебен
предмет на интерес не само на институциите на Европската Унија туку и на
одделните држави членки на ЕУ.
Третиот дел ја претставува концептуалната, стратегиска, правна и институционална рамка за секое од подрачјата во рамките на Поглавјето 24: миграции, азил, Шенген и надворешни граници, визи, борба против организираниот криминал, борба против тероризмот, судска соработка во граѓанските
и во кривичните предмети, борба против дрогите и спречување на фалсификување на еврото.
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На крајот дадена е и финансиската рамка за Поглавјето 24 и финансиските
инструменти што ѝ се на располагање на Северна Македонија за натамошно усогласување на законодавството и институционалниот и административен капацитет за спроведување.
За подготовката на овој водич беа користени официјалните извори на институциите на Европската Унија, извештајот на Европската комисија за напредокот на Северна Македонија, како и академска литература, извештаи
на институции и други документи. Водичот низ политиките на ЕУ за слобода, безбедност и правда од авторите Соња Стојановиќ Гајиќ и Дражен Маравиќ1, како најсеопфатен сличен релевантен документ издаден во регионот
на Западен Балкан, исто така претставуваше важен извор и појдовна точка
за натамошна разработка на секоја од областите.
Истовремено, професионалното искуство и знаење на авторките и авторите беше најважниот ресурс што овозможи реализација на основната идеја
за креирање практичен и релевантен водич, кој ќе им биде на располагање
на сите чинители во македонското општество што се директно или индиректно засегнати од евроинтеграциските процеси.

Магдалена Лембовска, уредничка

1. Sonja Stojanovic Gajic, Drazen Maravic (2015), Vodic kroz EU Politike, Sloboda, Bezbednost, Pravda, Evropski pokret u
Srbiji.
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1. ПРАВДА, СЛОБОДА И БЕЗБЕДНОСТ
ВО ЕВРОПСКАТА УНИЈА
д-р Наталија ШИКОВА

1.1. КРАТКА ИСТОРИЈА НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА

О

д создавањето на Европската Унија (натаму во текстот – ЕУ) пред повеќе
од половина век, историски, Европа како континент ужива најдолг период на мир. Европската политичка интеграција е историски уникатна, зашто
создавањето на ЕУ и нејзиното проширување помогнаа за просперитетот и
стабилноста, со кои постапно се надминаа поделбите што беа причина за
војна. Со воспоставувањето единствен пазар, еднакви пазарни услови за
компаниите и за потрошувачите, како и со воведување заедничка валута, ЕУ
го направи првиот чекор кон обединувањето и ги сплоти граѓаните на Европа околу заедничките вредности, како што се демократијата, владеењето на
правото, почитувањето на човековите права и основните слободи. Оттаму,
ЕУ не само што е најголемото економско тело во светот туку е и најуспешниот модел за унапредување на мирот и на демократијата. Посебноста на ЕУ се
огледа во тоа што нејзините земји членки, во многу области, на институциите од ЕУ доброволно им го пренесуваат националниот суверенитет, со цел
спроведување заеднички политики. Сето ова не ја прави ЕУ супердржава
ниту, пак, е таа замена за постојниот свет на држави, туку ја воспоставува
како повеќе од само обична организација за меѓународна соработка.2
ЕУ своето функционирање го спроведува преку повеќе институции, меѓу кои:
Европската комисија, Европскиот совет, Советот на ЕУ (Советот на министрите), Европскиот парламент, Судот на правдата на ЕУ и други фактори, кои
вмрежени го креираат – Acquis communautaire или – Правото на ЕУ. Мисијата на ЕУ е насочена кон одржување и кон градење мир меѓу нејзините земји
членки; нивно зближување преку соработка; обезбедување безбеден живот
за европските граѓани; засилување на економската и на социјалната солидарност; зачувување на европскиот идентитет и на различноста во глобализираниот свет; промовирање споделени вредности.
Но, приказната за Европа не е приказна само за големи достигнувања низ
историјата туку е сведоштво и за војни и за непријателства. Впрочем, двете
големи војни на ХХ век се разгореа токму на овој континент, а потоа постапно
ги зафатија и географски и општествено-политички најоддалечените места
на атласот, добивајќи го така епитетот – „светски“. По Втората светска војна се наметна идејата за воспоставување мир меѓу европските победнички
и победени нации, за нивно здружување преку заеднички институции, во
кои би биле претставувани како рамноправни и кооперативни. Врз основа
на планот на Роберт Шуман, министерот за надворешни работи на Фран2 Paul Craig and Grainne De Burca (2011), EU Law, Text, Cases and Materials, fifth edition, Oxford University Press.
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ција, со Договорот од Париз во 1951 година формирана е првата Европска
заедница за јаглен и челик, а шесте земји основачи – Белгија, Сојузна Република Германија, Франција, Италија, Луксембург и Холандија, прифатија заедничка управа со т.н. „тешка индустрија“. Оттаму, најнапред обединувајќи
ги своите национални индустриски капацитети, овие шест држави решија да
исчекорат кон форматот на Европска економска заедница (ЕЕЗ), која, пак, се
воспостави со Договорот од Рим во 1957 година, а целта беше да се создаде
„заеднички пазар“, односно да се отстранат националните пречки за слободна трговија, вклучително и граничните проверки и царините. Како резултат
на таа интеграција, денес луѓето, стоките, услугите и капиталот слободно се
движат низ Унијата. Во 1957 година формирана е и Европската заедница за
атомска енергија (ЕВРОАТОМ), која воспостави специјализиран европски пазар за нуклеарна енергија, а поттикна истражувања и втемели единствени
норми за безбедност и за контрола на нуклеарната енергија. Тие три заедници – Заедницата за јаглен и челик, ЕЕЗ и ЕВРОАТОМ – обликуваат заеднички
состав на институции, а со Договорот од Брисел за спојување (од 1965 година), пак, наречен и Договор за европските заедници – се воспоставија како
единствена структура.

Единствениот европски акт (ЕЕА) од 1987 година беше првата голема реви-

зија на Договорот од Рим (Договорот за ЕЕЗ), кој како цел зацрта воспоставување единствен пазар до 1992 година. Договорот беше потпишан во 1986
година во Луксембург и во Хаг, а стапи на сила во 1987 година. По распадот
на комунистичките системи низ централна и источна Европа, во 1993 година
единствениот пазар се комплетираше со т.н. „четири слободи“ за движење
на стоки, услуги, луѓе и пари. Во овие организациски рамки се зачна идејата
за европска политичка соработка, по што уследија: Договорот од Мастрихт
за Европската Унија (од 1993 година, наречен и Договор за Европската Унија)
и Договорот од Амстердам (од 1997 година). Иако со Договорот за Европската Унија се направи значаен исчекор кон зголемена интеграција, сепак,
во него не беа вклучени многу клучни области, како, на пример – животната
средина, социјалните права и слично, а во однос на прашањата од областа на
одбраната и на правдата, Договорот за ЕУ воспостави само соработка преку
системот на три столба. Потоа, овој Договор е повеќепати изменет – со Договорот од Амстердам (од 1997 г.), Договорот од Ница (од 2001 г.) и со Договорот
од Лисабон (од 2007 г.).

Договорот од Амстердам од 1997 година ги преуреди членовите од Дого-

ворот за Европските заедници и дополнително ја поттикна интеграцијата.
Договорот од Ница од 2001 година воведе големи промени во составот на
институциите, во процедурите за гласање, во проширувањето, и воспостави
идеи за „засилена соработка“, при што една од тие идеи постапно прерасна
во Устав на ЕУ, кој не беше ратификуван од сите држави членки, што остави
сомнежи за идниот развој на ЕУ. Договорот од Лисабон од 2007 година, кој
стапи на сила во 2009 година, отвори пат кон подемократска и потранспарентна Европа, кон поефикасна Унија, видливо и авторитетно присутна на
глобалната политичка сцена, Унија заснована врз права, вредности, солидарност и врз безбедност.
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1.2. ЕВРОПСКАТА ИНТЕГРАЦИЈА

Т

еориите за интеграција ја објаснуваат еволуцијата на правната и на уставната структура на ЕУ, односно процесот и резултатот од европската
интеграција. Иако имаат различни пристапи во објаснувањето на европската интеграција, тие насочуваат и претпоставуваат зошто некои политики се успешни, а други – не, односно објаснуваат зошто одреден напредок
се случил во одредено време. За потребите на овој прирачник ќе се осврнеме на две теории за интеграцијата што сметаме дека се релевантни, и тоа –
теоријата за меѓувладина соработка („интерговерментализам“) и теоријата
на повеќеслојна влада.

Теоријата за меѓувладина соработка (интерговерментализам) ја оспорува

теоријата на неофункционализмот пласирана во 70-тите години на минатиот век, односно нејзините теоретски поставки за можниот „ефект на прелевање“ (теоретичарите на неофункционализмот сметаа дека интеграцијата
од едно ниво ќе се прелее на друго ниво), односно се сметаше дека на интегративниот процес му недостигаат автоматизам и функционална динамика, а токму тие се неопходни за придвижување на интеграцијата. Во овие
теоретски рамки се сметаше дека наднационалните институции го губат
своето влијание, а при интегративниот процес доминираат интересите на
одделни земји членки. Затоа, застапниците на оваа теорија ја нагласуваа
важноста на националните интереси, а како клучни за интеграцијата ги посочија токму националните политички и институционални претставници.
Застапниците, пак, на теоријата на повеќеслојното управување ја сметаа
економската соработка за многу ограничена интеграциска форма, односно сметаа дека напредок може да се обезбеди само со посилна интеграција.
Тука теоретичарите се фокусираа на широк спектар институции и на политички претставници вклучени во различни нивоа на креирање политики и
на донесување одлуки во рамките на ЕУ. За нив повеќеслојното управување
не претпоставува еден центар со акумулиран авторитет, туку комбинации од
наднационални, национални и од субнационални влади, кои континуирано
соработуваат.
Овие теории впечатливо се отсликуваат врз процесите на креирање политики во ЕУ – од една страна, тековно, но и во одделните фази од развојот на
Унијата. Во нив идејата за политичка унија е последната фаза од процесите
за мултинационална интеграција. Според теоретичарите на ЕУ, сè додека
не се постигне политичка унија и сè додека сите земји членки не обезбедат имплементација на клучните ЕУ политики, идејата за политичко обединување ќе биде дефицитарна или, просто речено – нема да се реализира.
Во одредени аспекти на европските интеграции ќе продолжи да опстојува
меѓувладината политичка соработка, оставајќи им на земјите членки на ЕУ
широк простор и голема слобода за акција. 3
3. Nicholas Moussis (2007), Guide to European Policies, 12th Revised edition, European Study Service.
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1.3. НАДЛЕЖНОСТИ НА ЕУ

Е

У е доброволен сојуз на држави. Оттаму, таа има ограничени сопствени ресурси и даночни капацитети, но нема преголеми овластувања за
спроведување. Надлежностите на ЕУ се определени со каталогот на надлежности. Утврдени се автономни овластувања за донесување одлуки,
кои резултираат во законски обврзувачки инструменти. Во тие насоки,
европското право ги надминува спротивставените национални закони.
Поединците се, исто така, предмет на европското право и тоа врз нив
има директен ефект, при што клучна улога има Судот на правдата на
ЕУ, преку чија јурисдикција се спроведуваат политиките на Унијата. ЕУ
е политичко и правно лице sui generis (од особен вид). Земјите што ја
сочинуваат Унијата (нејзините „земји членки“) остануваат независни, но
со одредени ограничувања на суверенитетот, со цел постигнување поефикасни резултати во однос на определени политики. Здружувањето
на суверенитетот во практиката значи дека земјите членки дел од своите овластувања за донесување одлуки им ги делегираат на заедничките
институции, овозможувајќи на тој начин одлуките за специфични прашања од заеднички интерес да се донесат на ниво на ЕУ. Според договорите, земјите членки ѝ даваат надлежности на ЕУ, односно ѝ даваат
овластувања, а ЕУ може да дејствува само во тие определени рамки. Надлежностите што не се дадени (пренесени) со договорите на ЕУ, остануваат при земјите членки на ЕУ. Институциите на ЕУ, дејствувајќи заедно
или одделно, донесуваат правни акти (регулативи, директиви или одлуки), кои во правните системи на земјите членки на ЕУ можат да стапат на
сила автоматски или, пак, условно – преку усвојување на посебен закон
во националното законодавство на земјата членка на ЕУ. Во таа насока,
хармонизацијата или, пак, усогласувањето на правото на ЕУ, значи воведување заеднички стандарди и закони низ земјите членки на ЕУ.
Тековниот Договор од Лисабон ја разјаснува поделбата на надлежностите меѓу ЕУ и земјите членки на Унијата. Надлежностите се поделени на 3
основни категории: ексклузивни (исклучиви), споделени и поддржувачки
надлежности.

Исклучивите надлежности (според членот 3 од Договорот за функцио-

нирање на ЕУ – ДФЕУ) се предвидени за области во кои само ЕУ може да
креира законодавство и да донесува правнообврзувачки акти. Земјите
членки на ЕУ, пак, можат и самоиницијативно да дејствуваат во таа насока, но ако Унијата претходно ги овласти за тоа. Конкретно, ЕУ има исклучива надлежност во следниве области:
царинската унија;
воспоставувањето правила за конкуренција, неопходни за функционирање
на внатрешниот пазар;
монетарната политика за земјите од Еврозоната;
зачувувањето на морските биолошки ресурси во рамките на заедничката
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политика за риболов;
заедничката комерцијална политика;
условеното склучување меѓународни договори.

Споделената надлежност (според членот 4 од ДФЕУ) подразбира дека и ЕУ

и земјите членки можат да донесуваат законодавство и правнообврзувачки
акти. Заеднички надлежности постојат за:
прашањата поврзани со внатрешниот пазар;
социјалната политика, но само за аспектите специфично дефинирани во
Договорот;
економската, социјалната и територијалната кохезија (регионалната политика);
земјоделството и риболовот (освен за чувањето на морските биолошки
ресурси);
животната средина;
заштитата на потрошувачите;
транспортот;
трансевропските мрежи;
енергијата;
просторот на слободата, безбедноста и правдата;
споделените проблеми во врска со безбедноста за јавните здравствени
теми, ограничени на аспектите дефинирани во ДФЕУ;
истражувањето, технолошкиот развој и вселената;
развојната соработка и хуманитарната помош.
Во наведените области земјите членки на ЕУ можат самостојно да ги практикуваат своите надлежности, но само ако ЕУ не ја користи таа надлежност
[според членовите 2 (2) и 4 од ДФЕУ].

Поддржувачки надлежности (според членот 6 од ДФЕУ) се надлежности-

те во кои ЕУ може да интервенира само за поддршка, за координација или,
пак, за дополнување на дејствувањето на земјите членки на ЕУ. Оттаму, не е
потребно усогласување на законите или, пак, на автентичната регулатива
на земјите членки на Унијата [членови 2 (5) и 6 од ДФЕУ]. Поддржувачките
надлежности се применуваат во следниве области на политики:
заштитата и подобрувањето на здравјето на луѓето;
индустријата;
културата;
туризмот;
образованието, стручната обука, младите и спортот;
цивилната заштита;
административната соработка.4

4. Договор за функционирање на Европската Унија,
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT
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1.4. ПРИНЦИПИ НА ДЕЈСТВУВАЊЕ

С

поред фундаменталниот принцип на правото на ЕУ, Унијата дејствува само
во рамките на надлежностите што ѝ ги доделуваат земјите членки. Тие надлежности се дефинирани во членовите 2–6 од Договорот за функционирање
на ЕУ. Надлежностите што не ѝ се дадени на ЕУ им остануваат на земјите членки на Унијата. Принципот на доделување (conferral) ги регулира границите на
надлежностите на ЕУ, додека, пак, употребата на тие надлежности се регулира
со принципите на супсидијарност и на пропорционалност, утврдени во членот
5 од Договорот за Европската унија.
Дејствувањето на ЕУ мора да биде во согласност со принципот на супсидијарност. Според овој принцип, надвор од областите на исклучителната надлежност на ЕУ, Унијата дејствува само доколку целите на предложената акција не
можат соодветно да се постигнат на национално, на регионално или, пак, на
локално ниво, за секоја земја членка поодделно. Односно, ЕУ презема дејство
доколку зацртаната цел може подобро да се постигне на ниво на Унијата [членот 5 (3) од ДЕУ].

Принципот на пропорционалност го регулира реализирањето на овласту-

вањата на ЕУ, односно ги става во одредени граници активностите преземени од институциите на ЕУ. Според овој принцип, дејствувањето на ЕУ мора да
биде ограничено онолку колку што е потребно за да се постигнат целите на
Договорот. Со други зборови, содржината и формата на акцијата мора да бидат усогласени со зацртаната цел. Принципот на пропорционалност е утврден
во членот 5 од Договорот за ЕУ.5
Постојат два протокола приложени кон Договорот од Лисабон кои се клучни
во однос на овие прашања:
Протоколот бр. 1 охрабрува вклученост на националните парламенти во активностите на ЕУ и бара документите и предлозите на ЕУ веднаш да им бидат
испратени за да можат да ги разгледаат пред Советот на ЕУ да донесе одлука;

Протоколот бр. 2 бара Комисијата на ЕУ да ги земе предвид регионалната и
локалната димензија на сите нацрт-законски акти и да даде детален извештај
за тоа како се почитува принципот на супсидијарност. Протоколот бр. 2 им дозволува на националните парламенти да се спротивставуваат на одреден предлог, но со образложение зошто сметаат дека се прекршува посочениот принцип, а како резултат на таа дебата, предлогот мора да биде детално разгледан,
па потоа да се стави на гласање, со можност Комисијата да го измени или да го
повлече; но, исто така, Европскиот парламент и Советот имаат право и да го
блокираат предложеното. Дополнително, во случај на повреда на принципот
на супсидијарност, Комитетот на регионите или, пак, земјите членки на ЕУ можат директно да го упатат донесениот акт пред Судот на правдата на ЕУ.6
5. Договор за Европска Унија
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0023.02/
DOC_1&format=PDF
6. Договор од Лисабон
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1.5. ПОЛИТИКИ НА ЕУ

В

рз основа на кратката историја опишана погоре, начините на функционирањето и составот на надлежности на ЕУ, евидентно е дека европската интеграција е резултат на претходни експерименти и на групирања, кои придонеле
за обединувањето на Европа. Во рамките на ЕУ постапките за креирање политики се структурни, односно тие се утврдени со правила содржани во Договорите,
кои, пак, ги прецизираат начините на кои актерите ги користат внатрешните
процедури за да креираат одредена политика. Во таа смисла, постојат традиционални, т.н. „тврди политики“, но и „меки политики“ чија намера е да се воспостават насоки и стандарди што треба да се постигнат, наместо да се наметнуваат задолжителни, детални барања.
Областите во кои ЕУ може да креира политики еволуираат, се менуваат со
текот на времето. Во таа насока постои значителен раст, посебно ако се погледне од историски аспект, кој е примарно врзан за соработката во производството на јаглен и на челик, па сè до јасните законски надлежности
на ЕУ за креирање политики во широк опфат области. Иако многу клучни
области на политики сè уште се надвор од официјалната надлежност на ЕУ,
сепак, Унијата има можност да ги примени одредбите од Договорот и да донесе одлуки во области за кои не е надлежна, секако, доколку е тоа нужно
за постигнување одредена зададена цел. Во секој случај, тоа не е претпочитана опција за националните влади на земјите членки на ЕУ. Заедничката
политика претставува низа одлуки, мерки, правила и кодови на однесување, усвоени и од заедничките институции и од земјите членки. Заедничката политика не ги исклучува националните политики, кои продолжуваат
да постојат во областите што не се опфатени со одлуките и со правилата
кои се договорени во рамките на заедничките институции.7
Главните области на политиките на ЕУ може да се класифицираат како:
мерки за креирање на пазарот (главните надлежности на ЕУ се од областа
на економската и на трговската политика);
мерки за поддршка на пазарот (во области од витално значење за создавање единствен европски пазар или за да се помогне во негово воспоставување, односно за да се намали неговото негативно влијание врз одредени
социјални групи и врз географски области, како што се: земјоделство, регионална политика за кохезија, животна средина, јавно здравство и политики
за заштита на потрошувачите);
мерки за одбрана на пазарот (политики за заштита на единствениот пазар спроведени кон земјите што не се членки на ЕУ; на пример: економска
надворешна политика).
ЕУ има ограничени овластувања во:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2007.306.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2007:306:TOC
#d1e585-1-1
7. Nicholas Moussis (2007), Guide to European Policies, 12th Revised edition, European Study Service
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оданочувањето и фискалната политика (ЕУ има надлежност само во монетарната политика);
одбраната (нема постојана армија на ЕУ; згора на тоа, ЕУ е надлежна само
за хуманитарни или за мировни мерки);
надворешната политика (со исклучок на надворешнотрговските прашања);
националната безбедност (полициските и имиграциските политики остануваат во национална надлежност, и покрај зголемената соработка на ниво на ЕУ);
буџетот (земјите членки се согласуваат колку од својот БДП ќе ѝ дадат на ЕУ).
Сепак, и покрај лимитираната правна и финансиска надлежност на ЕУ во
одредени области, ниту една меѓународна организација не може да ѝ парира во однос на обемот и на длабочината на компетенциите при креирањето
политики. 8

1.6. ПОЛИТИКА НА СЛОБОДА,
БЕЗБЕДНОСТ И НА ПРАВДА

П

олитиката на слобода, безбедност и на правда е една од најновите политики на ЕУ, актуализирана поради воспоставувањето на заедничкиот
пазар, но и поради безбедносните закани, произлезени од процесот на глобализацијата, кој ги надминува стриктните национални граници. Темелот
за функционалноста на ЕУ е во основачките договори што ги воспоставија
нејзините институции и надлежности, но договорите, како што веќе рековме, подлежат на измени, па оттаму се потпишани и бројни согласности,
стратегиски програми, а се развија и инструменти што ја конкретизираат
соработката на полето на слободата, безбедноста и на правдата. Обмислувана и перфектуирана со децении, иницирана кон средината на 70-тите години од ХХ, идејата за правна и за институционална соработка во рамките
на ЕУ доживеа значајни промени – од неформалната ad hoc соработка до
денешната институционално воспоставена кооперативност, што, откако
стапи на сила Договорот од Лисабон, се разви низ бројни нови облици и
политики.9
Политиките се отсликуваат во Поглавјето 24 за правото на ЕУ, поглавје од големо значење за нашата држава, бидејќи преку него се рефлектира функционирањето на системот на владеење на правото, контролата на границите,
борбата против организираниот криминал, како и другите клучни области опфатени со неговата правна содржина. Политиките за правосудството и за внатрешните работи се области на јавната политика, традиционално поврзани со
надлежностите на суверената држава. Тие спаѓаат под т.н. „висока политика“,
односно припаѓаат во областите на јавната политика, посебно важна за суверенитетот на една држава и за заштитата на националниот идентитет на граѓаните. Всушност, токму тоа е клучната разлика меѓу нив и т.н. „ниски политики“,
преку кои, пак, се обмислува секојдневниот живот на граѓаните, при што држа8. Alex Warleigh (2005) European Union, The Basics, Routledge.
9. Sonja Stojanovic Gajic, Drazen Maravic (2015), Vodic kroz EU Politike, Sloboda, Bezbednost, Pravda, Evropski pokret u Srbiji
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вите, генерално, се отворени за нивно јавно преиспитување, па дури низ процесот на интеграцијата се подготвени да прифатат и ограничување на дел од
своите надлежности. Од XVII век до денес принципот на суверенитет и натаму
важи за темелник во политичката организација на Европа, зашто, во суштина,
тој означува способност на државата за своите постапки да одлучува независно, без надворешен притисок од други држави, иако, историски погледнато,
речиси и не може да се најде пример за целосна национална сувереност. Во
таа смисла, односот меѓу националната сувереност и ЕУ е исклучително комплексен, посебно ако се истакне желбата на државите членки да си го задржат
суверенитетот колку што е можно повеќе.10 Оттаму, пак, интегративните процеси во областите поврзани со правдата, слобода и со безбедноста се соочуваат со определени проблеми.
Соработката во овие области земјите членки на ЕУ ја започнаа во средината на 70-тите години од ХХ век, и тоа надвор од институционалните рамки на Унијата. Таа делумно се институционализираше низ „соработката во
областа на правосудството и во внатрешните работи“, опфатена со третиот столб на Договорот од Мастрихт. Оваа интеграција се забрза со Договорот од Лисабон (ДФЕУ), кога земјите членки на ЕУ ѝ пренесоа поголем дел
од своите надлежности во борбата против криминалот и против другите
безбедносни закани што имаат елементи на прекуграничност. Сепак, комунитарниот метод на одлучување или, пак, гласањето со квалификувано
мнозинство, не се применува во рамките на оперативната полициска соработка, која и натаму е област резервирана за директни меѓувладини преговори, процедура во која не се вклучени наднационалните институции на ЕУ.
Токму ова е пример за област во која државите сè уште не се подготвени да
се одречат од надлежноста, бидејќи опфаќа примена на легална сила, како
основна функција на државата и главна одлика на државноста.11
Во согласност со принципот на супсидијарност, ЕУ е активна само во оние
подрачја каде што може да им придодаде вредност на безбедносните услуги што им ги даваат државите на своите граѓани, односно – ЕУ дејствува ако
во тие области е посоодветна заедничка отколку единична акција. Надлежностите на државите во однос на внатрешната безбедност се доминантни и
се заштитени со договори, а принципот на супсидијарност е во средиштето
од просторот за слободата, безбедноста и за правдата. Затоа, ЕУ не презема
акции ако тие не се поделотворни од акциите преземени на национално,
на регионално или, пак, на ниво на локалната самоуправа. Така, кривичните дела што немаат елемент на прекуграничност (малолетничка деликвенција, и слично), не се во доменот на ЕУ, додека, пак, трговијата со луѓе, тероризмот, организираниот криминал, нелегалните миграции – сето тоа е дел
од безбедносната соработка во рамките на ЕУ.
На ниво на глобална полициска соработка, главна улога игра Интерпол, а
значајни се и – ОН, Советот за царинска соработка, Групата Г8, Организа10. Alex Warleigh (2005) European Union, The Basics, Routledge
11. Bojan Elek i Dunja Tasić, Operativna policijska saradnja, Sonja Stojanovic Gajic (ed.) Vodic koroz saradnju u unutrasnjim
poslovima u Evropskoj uniji, Misija OEBS u Srbiji, Beogradski centar za bezbednosnu politiku.
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цијата за економска соработка и развој (ОЕЦД), Организацијата за европска
безбедност и соработка (ОБСЕ). Европол и Шенгенскиот договор го претставуваат најразвиеното ниво на регионална полициска соработка во ЕУ.
Со други зборови, полициската соработка на ниво на ЕУ подразбира координација на истражните постапки, создавање бази на податоци – каков
што е Шенгенскиот информатички систем (СИС), потоа разузнавачко полициско работење и заеднички акции на земјите членки. Без оглед на тоа
што постојат бројни меѓународни организации и регионални иницијативи
– интензитетот, ефикасноста и ефективноста на меѓународната полициска
соработка зависи од политичката волја на владејачките елити и од нивниот интерес за соработка. Оттаму, институциите на ЕУ веќе долго време се
наоѓаат пред предизвикот за натамошно развивање и остварување успешна соработка, што зависи од бројни правни, институционални и политички
фактори, но и од разновидни чинители, чие дејствување не е едноставно да
се координира. Сепак, може да се рече дека – од воспоставувањето на иницијалната, т.н. „TREVI групата за соработка“, до донесувањето на Договорот
од Лисабон – развојот на интеграциите е импресивен, но не значи дека е и
целосно ефикасен, бидејќи практиката се соочува со чести предизвици при
имплементацијата на договорените политики. 12

1.6.1. РАЗВОЈ НА СОРАБОТКАТА
1.6.1.1. „ГРУПАТА ТРЕВИ“ И ШЕНГЕНСКИОТ ДОГОВОР
За да се разберат тековните околности, најнапред е потребно да се разбере зошто дошло до интеграција во сферата на правдата, слободата и на
безбедноста, но и како, историскиот развој на политиките во ова подрачје
влијае врз денешната перцепција за интеграцијата кај државите членки, кај
клучните институции и кај граѓаните на ЕУ.
Полициската и правосудната соработка во текот на процесот на европската интеграција се развивале константно и придонесувале за повисоко ниво на безбедност во рамките на Унијата. Сè до крајот на Студената војна, соработката во
областите на правосудство и на внатрешни работи била ексклузивна надлежност на земјите членки. На почетокот од европските интеграции, соработката
на правосудните органи, на полициите и на царините, била потисната на втор
план. Се продлабочила под влијание на глобализацијата, на зголемените ризици од безбедносна природа, како и поради меѓународниот тероризам, организираниот криминал и поради миграциите, односно поради нивното прелевање
преку маркираните географски подрачја. Соработката меѓу земјите членки на ЕУ
надвор од институционалните рамки започнала во средина на 70-тите години
од ХХ век во рамките на т.н. „Група Треви“, функционална надвор од формалната структура на ЕЗ, а служела за ad hoc координација и за размена на доверливи информации меѓу полициите и другите безбедносни служби (на пример, за

спречување насилство на спортски натпревари, размена на форензички пода12. ibid.
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тоци и слично).13 Оваа соработка била од меѓудржавен и меѓувладин карактер,

во својата работа не вклучувала ниту еден друг орган од ЕЗ, па на тој начин претставувала доминантен облик на соработка надвор од формалните институции
на ЕУ (1975–1992 година).
Глобалните околности во 80-тите и во 90-тите години од минатиот век, какви што се: падот на комунизмот во централна и источна Европа, војните на
Балканот, војните во централна Азија и во Африка, доведоа до зголемување
на бројот на бегалци и до нееднакво оптоварување на државите членки, но
беа и поттик за продлабочување на меѓудржавната соработка. Прашањето
на имиграцијата стана клучна политичка тема во многу земји членки на ЕУ,
пред сè поради повторниот раст на десничарската идеологија, која ги обележа имигрантите како закана за домашниот начин на живот и за внатрешната економија. Оттаму произлезе и потребата да се одговори на прашањата за нелегалните миграции и за прекуграничниот криминал, а министрите
за внатрешни работи на државите членки на ЕУ беа зачетници на соодветните процеси.
Со зголемената економска интеграција и со стратегијата за воспоставување
единствен пазар, а со цел овој слободен простор да заживее во практиката
и да се забрзаат трансакциите меѓу државите членки на ЕУ, беше неопходно
постепено да се укинат контролите на внатрешните граници, како и физичките ограничувања за движење. Франција, Германија и земјите од Бенелукс
– Холандија, Белгија, Луксембург – во 1985 година го потпишаа „Шенгенскиот договор“, чија цел беше постепено укинување на граничните контроли
меѓу земјите потписнички на Договорот, односно создавање простор без
внатрешни граници. Во 1990 година се потпиша и „Конвенцијата за спроведување на „Шенгенскиот договор“, која содржеше конкретни мерки за
одговор на можните безбедносни предизвици што би настанале со укинување на контролата на внатрешните граници, како и со воспоставувањето
заеднички надворешни граници, единствени имиграциски политики, прекугранична полициска и царинска соработка – нешта што сукцесивно се
спроведоа до 1995 година.14
1.6.1.2. ДОГОВОРОТ ОД МАСТРИХТ
Со подготовката за економска и за монетарна унија, европските нации, исто
така, создавале и проекции за политичка унија. Тоа наишло на отпор кај некои од земјите членки, но компромис се постигнал преку создавањето на
структурата од т.н. „три столба“, воспоставена со Договорот од Мастрихт.15
Ова беше дополнето со договорите од Амстердам и од Ница, а опстојуваше сè до 2009 година, кога на сила стапи Договорот од Лисабон. Првиот од
споменатите три столба на ЕУ го сочинувале Европската заедница за јаглен
и за челик, Еуроатом и ЕЕЗ, односно во него се насочувале и се регулира13. Sonja Stojanovic Gajic, Drazen Maravic (2015), Vodic kroz EU Politike, Sloboda, Bezbednost, Pravda, Evropski pokret u Srbiji.
14. Dunja Tasić, Sonja Stojanović Gajić i Stefan Vladisavljev, Policijska saradnja i razmena podataka na nivou EU, Sonja
Stojanovic Gajic (ed.) Vodic koroz saradnju u unutrasnjim poslovima u Evropskoj uniji, Misija OEBS u Srbiji, Beogradski centar
za bezbednosnu politiku.
15. Договор за Европска Унија
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0023.02/DOC_1&format=PDF

Водич низ политиките, институциите и законодавството на Европската Унија

ле првите три фази од европската интеграција. Ова вклучувало царинска
унија, заеднички пазар и проектирана економска и монетарна унија, во кои
одлуките се донесувале со користење метод што ги вклучувал заедничките
институции.16 Оттаму, првиот столб бил наднационален, односно институциите на ЕУ имале целосен опфат на моќи, и во тие рамки државите членки
не биле независни.
Вториот и третиот столб имале цел да ги насочат и да управуваат со фазите од политичката унија, користејќи го методот на меѓувладина соработка.
Конкретно, вториот столб на Унијата се состоел од заедничка надворешна и
безбедносна политика, а третиот столб од соработката во правосудството и
во внатрешните работи. Со други зборови, дотогаш моќ имал само Советот
(а, оттаму, пак, и земјите членки), но, постапно, државите членки почнале
да им доделуваат мали улоги и на Комисијата и на Судот, и тоа исклучиво во
областите од третиот столб.17 Иако процесите на донесување одлуки, креирање политики и на интеграција биле различни во сите три столба, сепак,
тие претставувале значителен исчекор, бидејќи за првпат со Договорот за
ЕУ, т.н. „трет столб“ – односно, соработката во внатрешните работи и во
правосудството – бил ставен под закрила на ЕУ. На тој начин, дотогашната
вонинституционална соработка преминала во делумно институционализирана.
Договорот од Мастрихт точно наведува што сè влегува во областа на „третиот столб“:
политиката за азил;
правилата со кои се регулираат преминувањето и контролата на надворешните граници;
имиграциската политика и прашањето на странците (влез и движење,
престој, можност за вработување, спречување нелегални миграции);
борбата против зависноста од наркотици;
борбата против измами на меѓународно ниво;
правосудната соработка во граѓанските работи;
правосудната соработка во кривичните работи;
соработката на царинските органи;
полициската соработка.18
Одлуките во третиот столб се донесувале едногласно, преку методот на
меѓувладина соработка. Поради комплицираната процедура за донесување
одлуки и поради неопходноста сите земји членки да се сложат за секоја
иницијатива, многу иницијативи не ни стигнувале до усвојување. Донесувањето одлуки било многу бавно и неефикасно, а со оглед на тоа што таквите одлуки биле најмалиот заеднички содржател на националните ставови
на државите, постојната состојба суштински и не се менувала. Во тој процес
Европската комисија (ЕК), Европскиот парламент (ЕП) и Европскиот суд на
правдата (ЕСП) немале речиси никаква улога, па затоа политички стекна16. Nicholas Moussis (2007), Guide to European Policies, 12th Revised edition, European Study Service
17. Alex Warleigh (2005) European Union, The Basics, Routledge.
18. Alex Warleigh (2005) European Union, The Basics, Routledge.
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ле јавен лик на нетранспарентни институции. ЕП имал многу ограничена
улога, претставена преку необврзувачки консултации, додека, пак, ЕК, која
можела да иницира предлози само во ограничен број политики, немала
никакви надлежности во политиките за соработка во внатрешните работи
и во правосудството. Оттаму, не била сосема јасна поделбата на надлежностите и на реализирањето на соработката, а динамиката на усвојувањето
на новите решенија зависела од неконзистентните политики на некои од
државите членки, како и од политиките на државите што претседавале со
Советот на ЕУ. Во секој случај, процедурите за донесување одлуки и за соработка имале необврзувачки карактер и, пред сè, ја штителе националната
сувереност. Набргу станало јасно дека овој начин не води кон политичка
интеграција. Разочарувањето најмногу се почувствувало токму во рамките
на третиот столб, кој покривал прашања од заеднички интерес што морале
итно да се регулираат, и тоа: слободната циркулација на граѓани и резиденти на земјите членки, заедничката имиграциска политика и заедничката заштита на надворешните граници на Унијата од сите облици на нелегална трговија. Ова довело до ревизија на Договорот за ЕУ, па политиката
постапно се комунитаризирала, односно станувала заедничка. Договорот
од Амстердам поставил цел да се создаде простор за слобода, правда и за
безбедност, а најголемиот дел од прашањата поврзани со правдата и со
внатрешните работи конечно бил ставен под закрила на Унијата, односно
за нив започнала да се применува процедура на заедничко донесување одлуки.19

* Комунитаризација е пренесување на европските политики во институ-

ционалните рамки на ЕУ, и тоа – од сфера во која одлуките се донесуваат со
методот на меѓувладина соработка, во сфера во која одлуките се донесуваат со наднационален метод, според кој органите на ЕУ целосно одлучуваат
почитувајќи го начелото на супсидијарност.
1.6.1.3. ДОГОВОРОТ ОД АМСТЕРДАМ
Договорот од Амстердам го дополнил гарантирањето на безбедноста така
што за цел воспоставил обезбедување правда и слобода, а дел од политиките
од третиот столб преминале во надлежност на Унијата (односно во првиот столб).
Потребата за соработка во овие области се појавила поради сè посилната европска интеграција и поради потребите од дополнителни мерки за создавање внатрешен пазар. Оваа цел најнапред се остварила преку потесна соработка меѓу
полициските, царинските и меѓу другите органи надлежни за спроведување на
законите на земјите членки на ЕУ, но и преку соработката на правосудните органи
за граѓанските и за кривичните предмети, како и со хармонизирање на националните кривични прописи. Оттаму, сè до Договорот од Лисабон, главен придвижувач
на соработката била замислата за продлабочените економски интеграции и промените во безбедносните предизвици со кои се соочувале земјите членки на ЕУ. Со
договорот од Амстердам одредени аспекти на овие политики биле пренесени од
третиот во првиот столб, а конкретно:
19. Nicholas Moussis (2007), Guide to European Policies, 12th Revised edition, European Study Service.
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политиката за надворешните граници на ЕУ;
правосудната соработка за граѓански работи;
правосудната соработка за кривични работи;
борба против наркотиците;
граѓаните на ЕУ;
заштитата на податоците;
заштитата на човековите слободи и права;
полициската и царинската соработка;
превенцијата од криминалот;
борбата против организираниот криминал;
надворешните односи;
проширувањето од перспектива на правосудната и на полициската соработка;
борбата против ксенофобијата.
Во овие аспекти владеел принципот на наднационалноста. Во овие области одлуките се донесувале со квалификувано мнозинство. Откако на сила стапил Договорот од Амстердам, Комисијата прво добила право да предлага акти во иста мера
како и државите членки, потоа го основала Генералниот директорат за правосудство и за внатрешни работи, а постапно се наметнала и како сè позначаен предлагач на акти во оваа област. Советот, пред да усвои некоја одлука, задолжително го
консултирал ЕП, и тоа во рок не пократок од три месеци. Во Советот се одлучувало
едногласно, но таквата процедура можела да биде заменета со гласање со квалификувано мнозинство и со соработка по истекот на транзицискиот период од пет
години. Со овој Договор ЕСП не бил надлежен да ја разгледува оправданоста или
целисходноста на операциите спроведувани од полициските органи на државите
членки ниту, пак, да решава за прашања од надлежност на државите што се однесуваат на јавниот ред и мир и на внатрешната безбедност.
Третиот столб го зачувал принципот на едногласност на меѓувладините процедури за донесување одлуки, но ја препознал потребата за усогласување на политиките за борба против криминалот со стандардите за човековите права. Столбот се
преименувал во „Полициска и правосудна соработка за кривични предмети“. Тука
ЕК добила поголеми надлежности, како и заедничко право да предлага решенија
заедно со земјите членки, додека ЕП добил право на консултации, а ЕСП стекнал
право да ги коментира случаите разгледувани во националните судови, но само со
согласност на државите членки. ЕС, пак, си ја задржал доминантната функција на
одлучување врз основа на едногласност.20 Во целина земено, соработката во третиот столб е проширена по терористичките напади во Њујорк од 11.9.2001 година.
Со дополнителниот протокол кон Договорот од Амстердам, „Шенгенскиот договор“ е додаден кон т.н. право на заедницата, па, оттаму, потпишувањето на неговите одредби е обврска за сите држави што претендираат
кон членство во ЕУ. Сепак, во неговата примена не учествуваат сите држави
членки.
20. Treaty of Amsterdam amending the Treaty on European Union, the Treaties establishing the European Communities and
certain related acts.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:11997D/TXT
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1.6.1.4. ДОГОВОРОТ ОД ЛИСАБОН
Договорот од Лисабон ја укина структурата од три столба, а го воспостави
Просторот за слобода, безбедност и за правда (ПСБП), кој е детално регулиран со „Насловот V“ од Договорот за функционирање на Европската Унија
(ДФЕУ).

Просторот за слобода подразбира слободно движење на луѓето, нивно населување на територијата на ЕУ, заштита на основните права и борба против
сите облици на дискриминација.
Просторот за безбедност овозможува заштита на граѓаните на ЕУ од тежок
криминал, посебно од тероризам, подразбира борба против трговијата со
луѓе, со оружје и со наркотици, како и заштита од корупција и од проневера.
Просторот на правда овозможува еднаков пристап до правда за сите граѓани на ЕУ, соработка на властите на државите членки во врска со граѓански
предмети, како и воспоставување минимум заеднички правила што ги опфаќаат криминалните работи, кривичните процеси и казни, односно продлабочување на правосудната соработка.
Договорот од Лисабон воспостави единствен систем од правни акти. Со него
се премина кон принципот на одлучување со квалификувано мнозинство,
додека едногласноста се задржа само за некои области. Така се овозможи поефикасно, покохерентно и подемократско донесување одлуки. Во овој процес ЕП доби улога на соодлучување, но улога добија и собранијата на земјите
членки на ЕУ, и тоа преку процес на консултации.
Со Договорот од Лисабон е извршено групирање на основачките акти на ЕУ
во два текста – Договор за ЕУ (ДЕУ од 1992 г.) и Договор за функционирање на
ЕУ (ДФЕУ). Договорот од Лисабон има седум члена (најзначајни се членовите
1 и 2) и бројни протоколи и декларации.
Членот 1 го дополнува Договорот за Европската Унија (ДЕУ) и ги содржи
принципите според кои се води ЕУ, како и ревидирани одредби во однос на
заедничката надворешна и безбедносна политика и на засилената соработка. Членот 2 го дополнува Договорот за европската заедница, кој, пак, се преименува во Договор за функционирање на Европската Унија (ДФЕУ). ДЕУ и
ДФЕУ имаат иста правна сила, иако постои и консолидирана верзија на Договорот од Лисабон.21
Со овој договор ЕК доби право на законодавна иницијатива каква што имаат и
државите членки (најмалку ¼ од земјите членки можат да преземат иницијатива, што е исклучок од правилото само ЕК да биде овластена да предлага
законодавни акти за ЕУ), а за усвојување одлуки потребно е квалификувано
мнозинство гласови во Советот. Договорот воведе и принцип на соодлучување меѓу Советот и ЕП за прашањата што се однесуваат на:
полициската и правосудната соработка за кривични предмети;
(дозволените) миграции и интеграцијата на државјаните од трети држави;
21. Paul Craig and Grainne De Burca (2011), EU Law, Text, Cases and Materials, fifth edition, Oxford University Press.
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мерките неопходни за државјаните од трети држави на кои им се потребни
визи за влез во ЕУ, како и правила за единствени обрасци за виза.22
Едногласноста и натаму е потребна при воспоставувањето на канцеларијата
на Европскиот јавен обвинител, за оперативна полициска соработка, како и
за прекугранична итна потрага. Внатрешната безбедност и одржувањето на
јавниот ред и мир сè уште се во надлежност на државите членки, а присутен е и механизмот приклучување/исклучување (opt in – opt out), што овозможува одредени аспекти од Договорот да не се применуваат во целост од
страна на сите земји членки (во овој дел, Данска, Ирска и Велика Британија

имаат посебна позиција во просторот за слобода, безбедност и за правда,
односно нивните национални парламенти имаат привилегирана улога, определена со Протоколот 1 и 2 кон Договорот).23 Ако некоја држава процени

дека нацртот на некој законодавен акт може да има влијание врз нејзиниот
кривичноправен систем, тогаш таа може да се обрати до ЕС за да ја суспендира постапката до одреден степен (т.н. – „emergency brake“). Така, во одреден
период процедурата по актот може да продолжи ако најмалку девет држави членки сакаат да ја продолжат соработката во таа насока. Ова влијае врз
т.н. варијабилна геометрија и воведува значителни исклучоци во однос на
општиот поредок на ПСБП, односно оневозможува брза интеграција во оние
области што традиционално се елемент на националната сувереност. Згора
на тоа, постои и опасност дека ваквиот процес може да доведе до различни
брзини на интеграција на државите членки, односно до создавање различни
простори на слобода, безбедност и на правда.
Иако со Договорот од Лисабон институционалната рамка е значително поедноставена, сепак, полициската и правосудната соработка за кривичните
предмети не се во целост интегрирани во наднационалната рамка. Тие задржале некои од своите претходни карактеристики, односно во некои области
и натаму важи процесот на едногласно одлучување. Оттаму, едногласно се
одлучува за:
одредбите во врска со пасошите, личните карти, дозволите за престој и
слични документи, како и за мерки во врска со семејното право со странски
елемент;
регулирањето на кривичната постапка со цел да се создадат минимални
правила што се неопходни за заемно признавање на пресудите и на судските
одлуки, како и во полициската и во судската соработка со странски елемент;
воспоставувањето минимални правила за дефинирање тешки облици на
кривични дела со странски елемент;
воспоставувањето Европско јавно обвинителство;
оперативната полициска соработка.24
Иако ЕК и Судот на правдата на ЕУ добија поголеми надлежности, сепак, Со22. Договор од Лисабон
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2007.306.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2007:306:TOC#d
1e585-1-1
23. Dunja Tasić i Bojan Elek, Odlučivanja o policijskoj saradnji u EU nakon Lisabonskog ugovora, Sonja Stojanovic Gajic, Drazen
Maravic (2015), Vodic kroz EU Politike, Sloboda, Bezbednost, Pravda, Evropski pokret u Srbiji.
24. Sonja Stojanovic Gajic (ed.) Vodic koroz saradnju u unutrasnjim poslovima u Evropskoj uniji, Misija OEBS u Srbiji, Beogradski
centar za bezbednosnu politiku.
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ветот сè уште е доминантното тело што ги утврдува стратегиските насоки за
законодавно и за оперативно планирање во рамките на просторот за слобода, безбедност и за правда, а тој ги усвојува и мерките за оценување на резултатите од спроведувањето на политиките по предлог на Комисијата.
ЕК објективно и непристрасно ја оценува примената на политиките во областа на правосудството и на внатрешните работи, а предлага и мерки за оценување. ЕП посредно ја оценува примената на политиките на ЕУ во областите
на правосудството и на внатрешните работи, така што е известен за резултатите од спроведувањето на политиките од страна на државите членки, при
што се вклучени и националните парламенти. Сепак, иако надлежноста на
ЕП постепено се прошири, неговите овластувања во однос на другите институции останаа значително помали. Националните парламенти на државите
членки се грижат законодавните акти и иницијативите, кои се однесуваат на
полициската и на правосудната соработка за кривични предмети, да бидат
во согласност со принципот на супсидијарност, односно – доколку обично
мнозинство на националните парламенти смета дека нацртот на некој закон
не е во согласност со овој принцип, тогаш ЕК мора одново да го разгледа нацртот, а по разгледувањето може да одлучи да го задржи, да го измени или,
пак, да го повлече. Со овој Договор ЕСП се преименува во Суд на правдата
на Европската Унија и доби проширена надлежност во однос на целокупната област на слобода, безбедност и на правда. Судот на правдата на ЕУ доби
општа надлежност за толкување и за контрола на законитоста на актите што
се дел од областа на полициската соработка, но не може да донесува одлуки
за пропорционалноста на полициските операции преземени од државите
членки ниту, пак, може да донесува акти во однос на обврските на државите
членки во врска со остварувањето на внатрешната безбедност.

ДОГОВОРОТ ОД ЛИСАБОН
Договорот од Лисабон предвидува подемократска и потранспарентна
Европа. Ја засилува улогата за Европскиот парламент, а предвидува
поголема вклученост на националните парламенти, потранспарентно
донесување одлуки од страна на Советот на ЕУ, поттикнува граѓански
иницијативи, воспоставува појасна категоризација меѓу надлежностите на земјите членки и надлежностите на ЕУ и експлицитно го признава
правото на земја членка да се повлече од Унијата. Договорот ја потенцира идејата за поефикасна Европа, што значи:
донесување одлуки засновани врз систем на двојно мнозинство;
повеќе активности за кои се одлучува со мнозинство гласови во Советот;
нов претседател на Советот, со полно работно време, за да се обезбеди
поголема кохерентност во активностите на ЕУ;
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подобрување на способноста на ЕУ да дејствува побрзо во политиките
за областите на слободата, безбедноста и на правдата.
Договорот ја промовира ЕУ во унија на правата и на вредностите, на
слободата, солидарноста и на безбедноста. Оттаму, се потенцираат и се
засилуваат демократските вредности и целите врз кои е изградена ЕУ,
се гарантираат слободите и принципите преку Повелбата за основните права, се засилува солидарноста меѓу земјите членки на ЕУ во случај
на терористички напад или, пак, при природна или вештачки продуцирана катастрофа, а се овозможува и проширена способност за дејствување врз слободата, безбедноста и врз правдата, вклучително и за борбата против криминалот и тероризмот. Така, ЕУ станува повидлива на
глобалната сцена, а придонес за тоа имаат и:
новиот висок претставник на Унијата за надворешни работи и за безбедносна политика;
новата европска служба за надворешно дејствување;
правниот субјективитет на Унијата, како и напредокот во европската
политика за безбедност и за одбрана.
Во таа насока, во декември 2000 година во Ница беше прогласена Повелбата за основните права на Европската Унија, која сега е законски
обврзувачка токму благодарение на Договорот од Лисабон. Целта на
ЕУ е да се заштитат принципите на слобода, демократија и владеење на
правото, како и основните човекови права – принципи што ги споделуваат сите земји членки. Вредностите траен мир, единство, еднаквост,
слобода, солидарност и безбедност се оние кон кои треба да тежнеат
државите со претензии за членство во ЕУ.
ЧЛЕНОТ 2 ОД ДЕУ (ВРЕДНОСТИ НА УНИЈАТА)

Унијата се заснова врз вредностите на почитување на човековото достоинство, слобода, демократија, еднаквост, владеење на правото и почитување на човековите права, вклучувајќи ги и правата на лицата што
припаѓаат на малцинствата. Овие вредности се заеднички за земјите
членки, во општество во кое преовладуваат плурализмот, недискриминацијата, толеранцијата, правдата, солидарноста и еднаквоста меѓу
жените и мажите.
ЧЛЕНОТ 3 ОД ДЕУ (ЦЕЛИ НА УНИЈАТА)

1. Целта на Унијата е да го промовира мирот, вредностите и благосостојбата на своите народи.
2. Унијата ќе им понуди на своите граѓани област на слобода, безбедност и на правда, без внатрешни граници, област во која се обезбедува
слободно движење на лица, како и соодветни мерки во врска со контролите на надворешните граници, азилот, имиграцијата и спречувањето и
борбата против криминалот.
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1.6.1.5. ТЕКОВНИ СЛУЧУВАЊА И ОЧЕКУВАЊА
Заедничките вредности што ги нагласуваат целите на просторот за слободата, правдата и за безбедноста претставуваат долгогодишни принципи на модерните европски демократии. Декларираната цел на Унијата е да им овозможи на граѓаните високо ниво на безбедност во оваа област, и тоа преку
развој на заеднички иницијативи и акции на сите држави членки.25 Со Договорот од Лисабон се поедноставува системот на одлучување, а целта е да се
олесни соработката, при што се очекува дека овој тренд ќе продолжи. Тоа е
значаен напредок, ако се земе предвид дека во претходните фази: Договорот
од Мастрихт предвидувал едногласност во одлучувањето; Европската комисија имала заедничко право како и државите членки да предлага прописи,
но не и за политиките за правосудството и за полициската соработка; Европскиот парламент имал ограничена, односно советодавна улога, а Европскиот
суд на правдата немал надлежност.
Впечатливо е за колку кусо време оваа соработка се интензивира и покрај големиот број разлики во приоритетите на националните држави. Како резултат на тоа, внатрешните работи се област што засилено се развива, а доказ се
сè поголемиот број стратегии и законски акти усвоени на ниво на ЕУ, посебно
ако се земе предвид дека соработката по овие прашања не е дел од полициската култура и дека е феномен од понови рамки. Откако стапи на сила Договорот од Лисабон, развојот на кривичното право на ЕУ, како основен инструмент за создавање на ПСБП, се најде пред прагот на суштински промени.
Имено, се укина институционалната поделба на столбови и се усвои редовна
законодавна постапка при донесувањето одлуки со квалификувано мнозинство во областите на полициската и на правосудната соработка. Така, во оваа
област се постигна поголема правна извесност. Унапредена е демократската
контрола со засилување на улогата на Европскиот парламент и на националните парламенти на државите членки, проширена е надлежноста на Судот
на правдата на Европска Унија, а овозможено е и пристапување на ЕУ како
правен субјект кон Европската конвенција за човековите права.
Во иднина се очекува побрзо и поефикасно донесување одлуки на ниво на
ЕУ за безбедносните проблеми и за внатрешните прашања, како и надминување на претходниот демократски дефицит во оваа област. Но, секако, кон
ова треба да се додаде и потребата за постигнување рамнотежа меѓу таквото
зголемено ниво на безбедност и заштитата на човековите права и слободи.
Оваа соработка е поставена врз идејата дека слободата на европските граѓани може да се реализира само во еден заеднички правен простор, кој содржи
ефикасни инструменти за заштита на нивните права и слободи. Во таа насока, преку Договорот од Мастрихт почитувањето на човековите и на основните права од Советот на Европа постепено влезе во надлежност на ЕУ. Со
Договорот од Лисабон Повелбата на ЕУ за човековите права има иста правна
сила како и основачките договори, иако, формално, Повелбата не е дел од
Договорот. Сите држави членки на ЕУ истовремено се и членки на Советот
на Европа и се потписнички на Европската конвенција за човековите права.
25. Nicholas Moussis (2007), Guide to European Policies, 12th Revised edition, European Study Service.
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2. ПРОЦЕС НА ПРИСТАПНИ ПРЕГОВОРИ
СО ЕВРОПСКАТА УНИЈА
м-р Драган ТИЛЕВ

2.1. ТЕК НА ПРИСТАПНИТЕ ПРЕГОВОРИ
ВО ОДНОС НА ПОГЛАВЈЕТО 24

О

д осамостојувањето наваму Република Северна Македонија е дел од
пристапниот процес. Аплициравме за полноправно членство во март
2004 година, а одлука за почеток на преговорите, по многу премрежија и
тешки одлуки, добивме во март 2020 година. На потешкиот начин научивме
дека има и такви одлуки кои не зависат (само) од нас, но, во исто време,
станува сосема јасно дека спроведувањето на реформите дома зависи од
нас самите, од нашите општи капацитети и од функционалноста, како и од
ефикасноста на нашите институции.
Изминаа 16 години од денот кога ја поднесовме нашата апликација за членство
во Европската Унија (2004), до март (2020), кога Советот на ЕУ едногласно одлучи дека сите земји членки се подготвени да ги започнат пристапните преговори за прием на Северна Македонија во Европската Унија.
Северна Македонија беше првата земја во регионот што ја потпиша Спогодбата за стабилизација и асоцијација – ССА (2001 година), како детална
договорна, политичка, економска, трговска и институционална рамка за
продлабочена асоцијација, со јасна еволутивна клаузула за потенцијално
членство во ЕУ. Ратификацијата на ССА од сите земји членки на ЕУ (во тоа
време 15) беше заокружена во 2004 година. Истата година (2004) официјално ја поднесовме нашата апликација за членство во Европската Унија, со
што недвосмислено ставивме до знаење дека ние сакаме да станеме членка
на Европската Унија, свесни за сите обврски што ги носи со себе таквиот
однос. Кандидатски статус стекнавме веќе следната, 2005 година, а по одреден застој во односите, но и продлабочени реформи, Европската комисија во 2009 година оцени дека сме подготвени и за првпат официјално му
препорача на Советот на ЕУ да ги започнеме пристапните преговори. Но,
Советот премолчано одбиваше да ја стави на дневен ред одлуката за почеток на преговорите во периодот меѓу 2009 и 2018 година, пред сè поради
нерешениот спор околу името со Грција, а во текот на 2015–2016 година и
поради континуираното назадување во демократските процеси. По потпишувањето на Договорот за добрососедство со Бугарија (2017) и Преспанскиот договор со Грција (2018) и враќањето на земјата кон евроатлантските приоритети, за првпат Советот на ЕУ прифаќа да ја стави на дневен
ред одлуката за почеток на пристапните преговори во 2018 година и, по
одлагањата во 2018 и 2019 година, конечно во март 2020 година сите земји
членки (27 во моментов) да донесат и одлука за почеток на пристапните
преговори, веднаш потврдена и од Европскиот совет.
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Преговори (разговори)
Преговорите (или разговорите) многу е веројатно дека ќе траат повеќе години и ќе резултираат со пристапен договор, а со тоа ќе престане важноста
на Спогодбата за стабилизација и асоцијација. Од тој момент Северна Македонија преминува од статус на пристапна земја во статус на земја членка,
со сите права и обврски, при што, понатаму, целокупното европско право и
практика стануваат дел од нашето национално законодавство, а за имплементацијата, покрај нашите национални тела, ќе се грижат и институциите
на Европската Унија. Тоа е нашата цел, но тоа е крајот, а ние мора да почнеме од почетокот.
Пристапните преговори стандардно започнуваат со аналитички преглед на
целокупното европско право (скрининг-процес), кој формално се одвива во
две фази, објаснувачки и билатерален скрининг. Во случајот на Северна
Македонија (и Албанија), ЕК унилатерално, со цел да нe се губи дополнително време, без одлука на Советот на ЕУ, одлучи да ги започне подготвителните активности за официјалниот скрининг преку објаснувачки скрининг,
кој започна во септември 2018 година (со Поглавјето 23 и 24) и заврши во
декември 2019 година со објаснување на сите 33 поглавја (вкупно 16 месеци). Овие презентации кај најголем дел од поглавјата траеја 1–2 дена, но за
некои покомплексни поглавја, како поглавјата 23–24 и поглавјата со поголем обем на материја, траеја и до 4–5 дена. Целокупните досиеја за секое
поглавје се достапни на веб-страницата на Секретаријатот за европски прашања (www.sep.gov.mk).
Со одлуката на Советот за почеток на преговорите, Европската комисија
доби мандат да ја подготви општата ЕУ-позиција, заедно со преговарачката рамка за условите под кои ЕУ ќе нè прими како своја членка. Во рамките на КОЕЛА (Комитетот за проширување, тело на Советот на ЕУ) се одвиваат преговори за усогласување на текстот на Преговарачката рамка меѓу
земјите членки, кој потоа ќе мора да помине низ процедурата на КОРЕПЕР
(Комитетот на постојаните претставници на земјите членки) пред усвојувањето од страна на Советот на ЕУ за општи работи (СОР), како и потврдувањето од страна на Европскиот совет. Одлучувањето на сите нивоа е
со едногласност. Кога ќе се усогласи преговарачката рамка, ќе се создадат
услови за одржување на првата меѓувладина конференција.
Веднаш по одржувањето на Првата меѓувладина конференција следува
билатералниот скрининг, но сега приспособен на барањата од новата
методологија за преговори. Билатералните скрининзи ќе се одвиваат по
кластери, почнувајќи со кластерот Основни вредности, по кој следуваат
другите пет кластери: Внатрешен пазар (кластер со 9 поглавја), Конкурентност и инклузивен развој (8 поглавја), Зелена агенда и одржливо
поврзување (4 поглавја), Ресурси, земјоделство и кохезија (5 поглавја) и
Надворешни односи (2 поглавја).
Технички, на билатералниот скрининг се врши презентација од страна на
институциите на земјата кандидат, односно се презентира состојбата на на-
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ционалното законодавство и неговата усогласеност со европското законодавство и институционалната рамка, способноста за имплементација на европското законодавство (институции/капацитети, компетентност, техничка
опременост, потребни финансиски средства за доследна примена на европските прописи и стандарди), статистички докажлив материјал (track record)
за коректна и доследна имплементација на новото законодавство, транспонирано во националниот правен систем од влегувањето во сила наваму,
а се презентираат и плановите (доколку ги има и се извесни) за натамошно
усогласување, доколку до тој момент се заземени официјални ставови по
спорните прашања (ако има такви) и, евентуално, се најавуваат темите (прописите) за кои однапред се знае дека ќе се бараат транзициски периоди за
нивна (одложена) имплементација.
Она што е особено важно да се нагласи е дека, според новите правила на
преговори и практиката за користење на одредниците (одредници за отворање на секој кластер, временски одредници за мерење на напредокот во
поглавјата 23 и 24 и одредници за затворање на секое поглавје поодделно),
како значаен инструмент за наведување, фокусирање и динамизирање на
процесот на преговори, всушност, преговорите започнуваат уште во текот
на скринингот (особено билатералниот дел од скринингот). Со цел да се минимизира бројот на одредниците, во текот на скринингот, особено во втората фаза, кога ние го презентираме нашето законодавство и своите институционални капацитети пред Европската комисија, треба да се настојува да
се презентира најдобрата можна состојба, со многу детали и аргументи за
нашата усогласеност со правото на Европската унија, како и јасни планови
за следните чекори. На тој начин веќе де факто се преговара, односно подобра презентација и поубедливи аргументи значат и помал број одредници,
односно побрзо отворање на преговорите и полесни и побрзи преговори.
Од овие причини, подготовките за успешен скрининг се од исклучително
значење за натамошниот тек и динамика на преговорите.
По реализацијата на скринингот во двете фази (објаснувачки и билатерален скрининг), Европската комисија подготвува скрининг-извештај за
секој кластер одделно, вклучително и за секоја област/поглавје. ЕК ги доставува скрининг-извештаите до земјите членки на ЕУ, заедно со оцените на
ЕК за степенот на усогласеност на македонското законодавство со тоа на
Европската Унија, но и со соодветна препорака на ЕК за почеток на преговорите за целиот кластер, со дефинирани одредници за отворање на преговорите (opening benchmarks).
Врз основа на деталната анализа (рефлектирана во Националниот план за
усвојување на правото на ЕУ – НПАА), Владата ќе ги утврди приоритетите за
транспозиција, вклучително и за превод, динамиката за целосна хармонизација на националното законодавство со законодавството на ЕУ, вклучително и потребните инвестиции за негова правилна и доследна имплементација, како и плановите, динамиката и финансирањето за целосна
хармонизација, како временска рамка до исполнување на сите критериуми
за членство.
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Во сите фази од деталната анализа треба најмногу што е можно да се вклучат
претставниците на граѓанскиот сектор и другите заинтересирани општествени чинители, како и да се комуницира со јавноста за нејзино навремено
и коректно информирање и инволвирање. По завршувањето на одделните
билатерални состаноци, започнуваат подготовките за дефинирање на преговарачките позиции.

2.2. КЛАСТЕР „ОСНОВНИ ВРЕДНОСТИ”

Ф

ундаменти/основи/темелни вредности (Fundamentals) е кластерот или
групата на области и поглавја која е, всушност, и најголемата новина во
пристапните преговори според новата методологија. Повеќе години наназад (од 2012 год.), Европската комисија постепено го воведуваше концептот:
„Најпрво основите“ (Fundamentals first) за земјите од Процесот за стабилизација и асоцијација, што вклучуваше владеење на правото, функционални
демократски институции, економско управување и професионална јавна
администрација, со додаток – развивање и одржување на добрососедски односи и разрешување на меѓусебните билатерални спорови. Идејата е да се
насочат земјите фокусот на реформите прво да го стават на основните темелни вредности на кои почива ЕУ, а кои е неопходно да се пресретнат пред
приклучувањето во ЕУ за да бидат земјите целосно подготвени да ја играат
својата улога кога ќе станат членки на Унијата.
КЛАСТЕР ОСНОВНИ ВРЕДНОСТИ (ФУНДАМЕНТИ)
Владеење на правото
Поглавје 23 – Судство и фундаментални права
Поглавје 24 – Правда, слобода, безбедност
Економски критериуми
Функционирање на демократските институции
Реформа на јавната администрација
Поглавје 5 – Јавни набавки
Поглавје 18 – Статистика
Поглавје 32 – Финансиска контрола
Кластерот Основни вредности ги вклучува добропознатите поглавја 23 – Правосудство и фундаментални права и 24 – Правда, слобода и безбедност, кои
се столбовите во делот Владеење на правото, како основен предуслов за исполнување на копенхашките политички критериуми и за општиот напредок
во процесот на пристапни преговори. Но, за разлика од претходните бранови на проширување (2004–2007), каде што политичките критериуми се сметаа
за исполнети пред почетокот на пристапните преговори, делумно во случајот
на Хрватска (New approach), понагласено во случајот на Црна Гора и Србија,
а сега со новата методологија веќе и формално, политичките критериуми
се вметнуваат во кластерот Основни вредности и во делот на Владеење на
правото и се дел од континуираниот политичкиот мониторинг од страна на
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земјите членки во текот на преговорите, од самиот почеток до затворањето
на преговорите. Оттука Владеењето на правото во текот на преговорите не
треба да се гледа само низ призма на транспозицијата на европското право
во делот на поглавјата 23 и 24, туку многу пошироко.
Во кластерот Основни вредности, не без причини, додадени се и поглавјата
5 – Јавни набавки, 18 – Статистика и 32 – Финансиска контрола. Да нагласиме, овие поглавја се отвораат први и се затвораат последни (во рамките на
кластерот), што значи ќе бидат под постојан мониторинг, вклучително и од
страна на најзаинтересираните земји членки. Јавните набавки – во функција
на борба против корупцијата и организираниот криминал, статистиката – поради коректноста и релевантноста на продуцираните податоци, но и честото политизирање на чисто статистички операции, и финансиската контрола
– повторно поради резолутната борба за спречување и против злоупотреба
на јавните пари, но и поради борбата против корупцијата и организираниот
криминал, кои секогаш одат рака под рака.
Она што го прави кластерот Основни вредности посебен и со сосема нов пристап, во споредба со кој било пристапен процес претходно, е вклучувањето на
делот за економските критериуми, делот за функционирање на демократските институции и делот за реформа на јавната администрација. Повторно
треба да се нагласи дека со овие делови во рамките на кластерот Основни
вредности ќе се започнат преговорите и на крајот со нив и ќе се затворат,
така што тие ќе бидат под постојан мониторинг од страна на стручните служби на Европската комисија, но и до страна на земјите членки директно, што,
од една страна, ќе биде огромен притисок за која било влада да испорача резултати во реформите, но, од друга страна, пак, и керозинско гориво, кое, ако
се користи правилно, би можело да го динамизира процесот и значително да
го забрза нашето приклучување кон ЕУ.

2.3. ПРЕДИЗВИЦИ ЗА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

П

оглавјето 24 – Правда, слобода и безбедност има посебна важност во делот
на кластерот Основни вредности, односно во делот Владеење на правото. Северна Македонија ќе мора соодветното да го транспонира во текот на преговорите европско право, кое од ден на ден сè повеќе се зголемува и се усложнува под
ударот на миграциската криза, но и да обезбеди капацитетна полиција и други
професионални и добро подготвени и опремени институции за имплементација
на европското право. Најсложен, но и најскап дел од ова поглавје се Шенгенските
правила (Schengen acquis), за што ќе се спроведе и посебна постапка (одлука на
Советот), со цел да се обезбеди нивна доследна примена во практиката, кога за тоа
ќе се создадат услови.
Правилата за пристапни преговори, според новата методологија, налагаат кластерот Основни вредности да се отвори прв, на почетокот на преговорите, и да се
затвори последен, на крајот на преговорите, како и потреба од приспособување
на практиката за користење на одредници (мерила) кај овој кластер, и тоа: одре-
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дници за отворање на целиот кластер, времени одредници за мерење на напредокот во делот Владеење на правото, односно во поглавјата 23 и 24 и одредници за
затворање на целиот кластер Основни вредности одеднаш.
За Поглавјето 24 последните искуства од Србија и Црна Гора укажуваат на тоа
дека се работи за едно од најтешките за отворање и за имплементација, на
што укажува и фактот дека во случајот на Црна Гора и на Србија како одредници за отворање беа утврдени минимум по десетина специјализирани
детални акциски планови во сите области опфатени со ова поглавје, а исто
така, беа утврдени и 38 времени одредници во случајот на Црна Гора, односно 44 времени одредници во случајот на Србија, кои во текот на преговорите
се дополнуваа со новодефинирани одредници (доколку за тоа има потреба),
зависно од текот на имплементацијата на обврските и политичката состојба
во земјата, односно вкупниот напредок во преговорите.
Транзициски периоди (одложена примена на европските правила) во текот
на преговорите за ова поглавје е тешко да се обезбедат (Црна Гора и Србија
сè уште не се стигнати во таа фаза од преговорите), освен такви како во
случајот на Хрватска, каде беше обезбеден транзициски период во врска со
граничните премини со Босна и Херцеговина, до моментот на примена на
Шенгенските правила во целост, кои се исклучително комплексни и скапи
за имплементација.
Карактеристично за овој кластер – Основни вредности, вклучително и
за Поглавјето 24, е и тоа дека на крајот од преговорите ќе бидат утврдени и
одредници за затворање на кластерот како целина, вклучително и за Поглавјето 24. На пример, за Хрватска (Црна Гора и Србија сè уште се далеку од оваа
фаза) беа утврдени шест одредници за затворање на Поглавјето 24 во делот
на примената на процедурата за азил, задоволителни податоци за примената и практикувањето на формуларите за азил, имплементација на Акцискиот
план за интегрирано гранично управување, натамошно усогласување со Шенгенските правила, подготовка за примена на Европскиот налог за апсење и
усогласување со дефиницијата за тероризам.

За инситуционалниот механизам за координација на процесот на интеграција
во ЕУ види анекс 1.
(подготвен од Д.Тилев и И.Марковски)
За новата засилена методологија за пристапни преговори види анекс 2
(подготвен од Д. Тилев и Ц. Кузмановска)
За визуелниот приказ на процесот на пристапните преговори види анекс 3
(подотвен од Ц. Кузмановска и Д. Тилев)
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3. ШТО СОДРЖИ ПОГЛАВЈЕТО 24? –
ПРЕГЛЕД НА ПОЛИТИКИТЕ НА ЕУ

П

олитиките на ЕУ имаат цел и понатаму да ја развиваат Унијата како подрачје на слобода, безбедност и правда за да се обезбеди слободно движење и висок степен на заштита на граѓаните. Европските граѓани треба да
се чувствуваат сигурни дека, без разлика каде ќе се движат, нивната слобода и безбедност ќе бидат заштитени во согласност со вредностите на Унијата, како што е владеењето на правото и темелните права.
Во овој дел подетално се разгледани подрачјата во рамките на Поглавјето
24, односно: легалната и нерегуларната миграција, азилот, визната политика, надворешните граници и Шенген, судската соработка во кривичните
и граѓанските предмети, полициската соработка и борбата против организираниот криминал, борбата против тероризмот, борбата против дрогите
и спречување на фалсификување на еврото.
Во претстојниот текст претставени се политиките, законодавството и релевантните институции на Европската Унија за секое од подрачјата, како и
клучните предизвици што ѝ претстојат на Северна Македонија за секоја од
областите.

3.1. СЛОБОДА НА ДВИЖЕЊЕ НА ЛУЃЕТО, МИГРАЦИИ И АЗИЛ
д-р Трпе СТОЈАНОВСКИ

3.1.1. СЛОБОДА НА ДВИЖЕЊЕ НА ЛУЃЕТО,
МИГРАЦИИ И АЗИЛ ВО ЕУ

С

лободата на движење е, всушност, еден од темелите на ЕУ, загарантиран со основачкиот договор. Таа подразбира дека, откако ќе се влезе на
територијата на ЕУ, нејзините граѓани, како и оние на граѓаните на трети
земји на нејзиниот простор, можат да се движат, да живеат и да работат,
да донесуваат нови идеи, капитал и знаење, и иновации и да ги засилуваат
пазарните правила без контрола на внатрешните граници.
За да се обезбеди современото ниво на слобода, безбедност и правда на
просторот на ЕУ, било неопходно да се преземат бројни активности, пред
сè засилена контрола на надворешната граница на ЕУ и ефикасно интегрирано гранично управување, соработка меѓу органите на правдата во казнени и граѓански работи, азил, миграција, визна политика и бројни прашања
поврзани со ефикасното спроведување на правдата.
Укинувањето на контролата на внатрешните граници во Унијата подразбирало создавање заедничка политика на влез и престој на државјани на
трети земји, во вид на заедничка политика на азил и миграции, размена
на информации, ефикасно управување со миграциите преку развивање на
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изедначена визна политика, борба против фалсификувањето документи и
воспоставување соработка со трети страни. Првиот договор меѓу државите
членки е од 1985 година, познат како Шенгенски договор,26 кој пет години
подоцна е дополнет со укинување на контролата на внатрешните граници
и воспоставување единствени правила за контрола на надворешната граница на ЕУ. 27
На европскиот самит во Севиља во 2002 година, државите членки постигнале договор за создавање заедничка база на податоци за визи, усвојувајќи
договор за реадмисија и развивање мрежа на офицери за врска задолжени
за миграција. На следниот состанок, во Ница, постигнат е договор за прашањата поврзани со азилот и соработката во областа на правосудството
и на граѓанските работи да се одлучува со квалификувано мнозинство.28
Притоа, значаен напредок е постигнат во стратегискиот приод кон сузбивањето на трговијата со луѓе и нерегуларната миграција; уредувањето на
визната политика на ЕУ кон државјани од трети земји што мора да имаат
виза при преминување на надворешната граница на ЕУ и оние што се изземени од ова; директива на ЕУ за обврска на авиокомпаниите да споделуваат податоци за патниците (PNR – passenger name record);29 директива на ЕУ
за воспоставување визен информациски систем и директива на ЕУ за контрола на укажувањето помош за незаконски влез, транзит и престој во ЕУ.
Хашката програма е значајна по тоа што ги консолидира приоритетите во
областа на слободата, безбедноста и правдата, особено за контрола на надворешната граница и сузбивањето на нерегуларната миграција, ако се веќе
исполнети условите за укинување на внатрешната контрола на границите меѓу земјите и спроведување на шенгенските прописи. Во 2005 година
е формирана Европската агенција за управување и оперативна соработка
на надворешните граници на државите членки на ЕУ (ФРОНТЕКС), која ја
презеде надлежноста над контролата на надворешната граница на ЕУ, со
што почна процесот на следење на мандатот на оваа институција. Од 2006
година се почнува со внесување биометриски податоци во личните исправи и формирање на визниот информациски систем.

3.1.2. ПРАВНА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА НА ЕУ
3.1.2.1. ВАЖНИ ПРОПИСИ И ПОЛИТИКИ НА ЕУ ШТО СЕ ОДНЕСУВААТ
ЗА СЛОБОДАТА НА ДВИЖЕЊЕТО
3.1.2.1.1. ШЕНГЕН ACQUIS
Шенгенскиот договор е склучен во 1985 година во местото Шенген во Луксембург
и е проширен во 1990 година со Шенгенската конвенција. Овој договор овозможу26. https://lexdocuments.com/schengen-agreement/
27. https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%
B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
28. Водич кроз ЕУ политике, Европски покрет Србија, Слобода, правда, безбедност, Друго издање, Београд, 2015 година, стр.64.
29. Овие процеси се забрзани и од научените лекции на терористичките напади во Америка, во септември, 2001 г.
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ва напуштање на граничните контроли и слободно движење на граѓаните на ЕУ.
Шенгенските одредби се однесуваат на најголемиот дел од европските земји, кои
ја сочинуваат Шенгенската зона. Потписнички на Шенгенскиот договор се 28 земји
(Велика Британија од 31 јануари 2020 година повеќе не е членка на ЕУ); 24 членки
на ЕУ, како и Исланд, Норвешка, Лихтенштајн и Швајцарија.
Шенгенскиот договор и Шенгенската конвенција ја сочинуваат основата на
Шенген acquis,30 кој, пак, е составен дел на европското законодавство. Врз нивна
основа се носат и се ажурираат бројни акти на Унијата што се однесуваат на Шенгенската зона (регулативи, директиви и одлуки). Тоа е еден од столбовите на ЕУ и
претставува нејзино правно наследство, кое е задолжително за земјите од нашиот
регион, еднаш, откако ќе бидат дел од ЕУ, да ги прифатат основачките договори и
другите содржини изведени од договорите и да го усогласат своето законодавство
со правното наследство на ЕУ. Главната смисла на овие документи е внатрешните
граници да се преминуваат слободно, без контрола. Сепак, во одредени случаи,
поради јавната безбедност, договорната страна по претходни консултации со соседната страна може да спроведува гранична контрола, за одредено време.31
3.1.2.1.2. ШЕНГЕНСКИ ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМ
Шенгенскиот информациски систем СИС (Schengen Information System,
SIS) е создаден во 1995 година, со цел одржување на јавната и на националната безбедност по пат на собирање и размена на податоци важни за
постапување при преминување на надворешната граница на ЕУ. Државите
членки на Шенген имаат национална база на податоци (National Schengen
Information System, NSIS), а во ЕУ имаат централна база на податоци (Central
Schengen Information System – CSIS). Државата членка на Шенген го користи
сопствениот информациски систем, а во случај на потреба да користи информации од друг национален систем, право на користење на информациите остварува преку централниот информациски систем. Заштитената и
безбедна комуникација е еден од главните приоритети на СИС.
Шенгенската конвенција во членот 94 ги пропишува основите за внесување
податоци за лица во СИС32 (се внесуваат податоци и за предмети и за возила), и тоа:
1. име и презиме, средно име, прекар, алијас;
2. специфични, непроменливи физички карактеристики;
3. датум и место на раѓање;
4. пол;
5. националност;
6. дали е лицето вооружено;
30. Повеќе информации на: https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen_en.
31. Како резултат на мигрантската криза 2015–2017 година, Австрија, Данска, Германија, Норвешка и Шведска привремено
вовеле контрола на некои или на сите гранични премини на својата граница со другите земји од Шенген. По нападите во
Париз од ноември 2015 година, Франција прогласила вонредна состојба, која вклучува мерки за контрола на границата со
другите земји од Шенгенската зона. Посебно интересни се искуствата од појавата на COVID 19 на почетокот од 2020 година
и темелното затворање на Шенгенскиот простор за период од околу два месеци, што е ново, досега непознато искуство и за
ЕУ. Анализите и научените искуства веројатно ќе бидат предмет на разговор во иднина (Т.С.).
32. Водич кроз ЕУ политике, Европски покрет Србија, Слобода, правда, безбедност, Друго издање, Београд, 2015 година, стр. 66.
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7. дали лицето е склоно кон насилство;
8. причина поради која лицето претставува закана за безбедноста;
9. мерки што треба да се преземат.
Во базата на информацискиот систем има можност да се внесуваат и да се
пребаруваат и други податоци, како, на пример, за политичките и за верските убедувања, за здравствена состојба и друго. Поврзано со предметите, во
базата се внесуваат и податоци за украдени возила, оружје, украдени обрасци од документи, украдени лични документи, фалсификувани пари и др.
Од 2013 година оперативен е Шенгенскиот информациски систем од втората генерација (Schengen Information System II, „SIS II“), кој претставува
сеопфатна база на податоци што ги споделуваат сите земји на Шенгенскиот
простор. Целта на СИС 2 е да ја зголеми безбедноста и да овозможи слободно
движење низ Шенгенскиот простор. СИС 2 овозможува поедноставна размена на информации меѓу националните гранични контроли, полицијата и царината за лица што се вклучени во сериозен криминал. Примарно, во него се
содржани два вида информации:
а. лица што се бараат, лица што се исчезнати, особено деца или лица што
се следат. Подобрената функционалност се остварува и со можноста да се
користат биометриските податоци;
б. записи за возила што се украдени или изгубени, за украдени воздухоплови, бродови и предмети, како, на пример, лични документи, документи
за возила, оружје, фалсификувани пари, средства за плаќање и др.
Новите видови предупредување се состојат во можноста за поврзување
различни информации, како, на пример, за лице и за возило. СИС 2 содржи
копија од европскиот налог за апсење (European Arrest Warrant), што го прави да биде оперативен и едноставен за употреба.
Пристап до СИС 2 имаат националната гранична контрола, полицијата, царината, органите на правдата, визните службеници и властите што се одговорни за регистрација на возилата.
Записот може да го менува или да го избрише само државата членка што го
внела записот во СИС 2.
Државите членки имаат обврска да ги применуваат правилата за заштита
на личните податоци. Секое лице чии податоци се собрани, чувани или на
некој начин обработувани во СИС 2, има право на пристап до овие податоци, исправка на неточните податоци или бришење на незаконски чуваните
податоци. Во оправдан случај може да се бара судска заштита, вклучувајќи
и надомест на штета (вклучително и надомест на штета за евентуална незаконска обработка на податоци). Надомест на штета може да се иницира во
засегнатата држава на Шенгенскиот простор.
3.1.2.1.3. ШЕНГЕНСКИ КОДЕКС ЗА ГРАНИЦИТЕ
(SCHENGEN CODE OF BOUNDARIES)
Укинувањето на внатрешните граници на просторот на Европската Унија е
проект што овозможи укинување на контролата на лица при преминување
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на границата, но истовремено, потребно беше да се уреди постапката и да
се превенираат сите претпоставени слабости од укинувањето на контролата. Шенгенскиот кодекс за граници33 е правен инструмент воведен со цел да
го подобри интегрираното управување со границата, а содржи правила за
преминување на надворешната граница, укинување на проверката на лица
на внатрешните граници и, под одредени околности, повторно воспоставување гранична контрола на внатрешните граници.34
Шенгенскиот кодекс за граници е инструмент што се темели на изворните
вредности на ЕУ, но истовремено, се наоѓа на проверка на новите предизвици. Од таа причина, Шенгенскиот кодекс за граници повеќе пати е дополнуван и хармонизиран, со цел да овозможи негово спроведување со интегритет.
Шенгенскиот кодекс за граници им помага на националните власти ефикасно и на изедначен начин да го спроведуваат европскиот acquis, особено
кога станува збор за државјани на трети земји што ја минуваат надворешната граница на ЕУ и треба да престојуваат во некоја од земјите на Шенгенската зона. Исто така, овој кодекс е значаен за ефикасно спроведување на
повторно воведената гранична контрола на внатрешните граници.
Од перспектива на ФРОНТЕКС, Шенгенскиот кодекс за границите е важна
алатка со која се обезбедува поголема ефикасност и утврдување стандарди
за постапување на различни географски подрачја во Унијата, кога земјата
членка побарала поддршка од Агенцијата (во рамките на тимовите за брза
гранична интервенција; Rapid Border Intervention Teams – RABIT) или постапува во рамките на договор потпишан со земјата домаќин.
За земјите кандидати за членство во ЕУ овој документ има голема педагошка вредност и им помага во подобрување на своите стандарди, со цел засилување на владеењето на правото и поголемо споделување на европските
вредности, поврзано со Шенгенскиот acquis.
3.1.2.1.4. ВИЗИ
Шенгенската конвенција е еден од основните документи што ја регулираат
материјата за визи, пропишувајќи ги обрасците за виза за краток престој,
намената на престојот, како и обврски за земјите членки при издавањето
на визите. Визната материја ги следи промените поврзани со Шенгенскиот
acquis, поради што била и продолжува да биде подложна на чести промени и усогласувања. Сепак, евидентна била потребата за кодификација на
материјата и за таа цел, со уредбата од јуни 2009 година усвоен е кодекс за
визи (Visa Code), со кој се воспоставува заеднички корпус на прописи преку
консолидација и развој на правното наследство (одредби од Конвенцијата
за спроведување на Шенгенскиот договор од 1985 година), заеднички конзуларни упатства, што е механизам за олеснување на законското патување
33. Уредбата (EZ-a) 562/2006 на Европскиот парламент и Советот од 15 март, 2006 година
34. http://struna.ihjj.hr/naziv/schengenski-kodeks-o-granicama/20056/
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и сузбивање на незаконската миграција, со натамошно хармонизирање на
националните законодавства и воспоставување практика во локалните конзуларни мисии. Кодексот за визи последен пат е изменет во 2019 година.35
Внесувањето на биометриски податоци во визниот информациски систем
е нов чекор во визната политика со кој се обезбедува поголема прецизност,
веродостојност и поефикасна размена на податоци меѓу земјите членки. Во
постапката за поднесување барање за виза се воспоставува правилото за
лично појавување на подносителот на барањето.
Секој документ, податок или биометриски идентификатор што ќе го прими
државата членка во постапката кога се поднесува барањето за виза се смета за конзуларен документ и со него се постапува на начин според Виенската конвенција за конзуларни работи од 1963 година.
Сите држави се должни да ги почитуваат правилата за заштита на личните
податоци во согласност со Регулативата (ЕУ) 2016/679 на Европскиот парламент и на Советот од април 2016 година. Овие правила се однесуваат на чувањето, обработката и пренесувањето на личните податоци. Тоа подразбира дека државата што постапува по барањето за издавање виза е должна да
обезбеди еднаков третман за сите подносители на барања за виза, да обезбеди правна сигурност и транспарентност на постапката.
Европската Унија цели кон целосен реципроцитет за визите со државите
што не се членки на ЕУ. Па, така, на државјаните на ЕУ не им е потребна виза
за патување во државите каде што на нивните граѓани не им е потребна
виза за влез во ЕУ. За таа цел е воспоставен механизам за визен реципроцитет со Регулативата бр. 1806/2018 (член 7). 36
Визната политика е поврзана и со договорите за реадмисија во согласност
со Директивата 2008/115/ЕК.37 Овие договори ги воспоставуваат процедурите за враќање на лица во држави надвор од ЕУ (нивни државјани, државјани на трети земја или лица без државјанство), кои престојувале во ЕУ
на нерегуларен начин.
3.1.2.1.5. АЗИЛ
Азилот претставува категорија на заштита од прогонување според меѓународното право. Правото на азил е содржано во принципот на невраќање
(non-refoulement principle): „Ниту една држава договорничка нема да протера или да врати сосила, на кој било начин, бегалец на граница на територија каде што неговиот живот или слобода ќе биде загрозен поради неговата раса, вера, државјанство, припадност на некоја социјална група или
неговите политички мислења.“38
35. Пречистена верзија од 2020 год. е достапна на: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/visa-codeconsolidated-version.pdf
36. Достапно на: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy/docs/
regulation-2018-1806.pdf
37. Достапна на: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0098:0107:EN:PDF
38. https://www.unhcr.org/1951-refugee-convention.html пристапено на 1.4.2020 г.
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Правото на азил е загарантирано со членот 18 од Повелбата за основните права на
Европската Унија. Од друга страна, големиот број барања за азил ја принудиле ЕУ
сериозно да му пристапи на ова прашање, со цел да изгради заедничка политика
за азил и да се создадат механизми што ќе овозможат гаранции за обезбедување
меѓународна заштита, кога е таа реално потребна, но и ќе го превенира големиот број злоупотреби. Во 1999 година шефовите на држави или влади членки на ЕУ
одлучиле да се започне со воспоставување Заеднички европски систем за азил
(Common European Asylum System – CEAS).
Консолидацијата на политиките на ЕУ за азил се случува особено за време на Хашката програма (2004–2009) и програмата од Стокхолм (2010–2014),
кога е дефинирана политика што се заснова на три столба:39
1. Достигнување повисоки стандарди за заштита на барателите на азил и
приближување на националното законодавство на земјите членки, како и
измена на европското законодавство.
2. Поефикасна практична соработка преку Европската канцеларија за поддршка (European Asylum Support Office), која е во процес на формирање и
која треба да обезбеди заеднички тренинг, експертиза, статистички податоци и податоци за државите од каде што потекнуваат барателите на азил.
3. Повисоко ниво на солидарност меѓу државите членки, меѓу ЕУ и трети
држави, со цел унапредување на постојните документи од Даблин.
Напредокот по првите две точки е евидентен. Интензивно се работи на подигнување на стандардите во земјите членки и во ЕУ, поврзано со постапката за азил.
Во меѓувреме (2013), Европскиот парламент и Советот ја усвоија Уредбата
од Даблин,40 со која се унапредува постапката и условите за прием на барањето за азил и се утврдува надлежноста на земјата членка на ЕУ што постапува по барањето за азил.
Сепак, големата мигрантска и бегалска криза од 2015 година покажа дека постојната регулатива на ЕУ што се однесува на азилот не е целосно функционална во услови на масовно користење на институтот азил и почесто е камен
на сопнување отколку на решавање на состојбите, особено околу моделот на
надлежноста на првата земја членка што го примила барањето за постапување за право на азил.
3.1.2.2. ВАЖНИ ИНСТИТУЦИИ НА НИВО НА ЕУ
3.1.2.2.1. ФРОНТЕКС
ФРОНТЕКС (https://frontex.europa.eu/) е скратеница за Европската агенција
за управување и оперативна соработка на надворешните граници на државите членки на ЕУ. Агенцијата името го добила според француските зборови
Frontières extérieures, што значи надворешни граници.
39. Водич кроз ЕУ политике, Европски покрет Србија, Слобода, правда, безбедност, Друго издање, Београд, 2015 година, стр. 72.
40. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0604&from=SV UREDBA (EU) br. 604/2013
EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 26. lipnja 2013. o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice
odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje
ili osoba bez državljanstva.
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ФРОНТЕКС е агенција основана со уредба на Советот (EZ) 2007/2004, која во
членот 2 ги дефинира нејзините надлежности. ФРОНТЕКС:
ја координира оперативната соработка меѓу државите членки во управувањето со надворешните граници;
укажува помош на државите членки во обука на граничните службеници и
воспоставува заеднички стандарди на обука;
прави анализа на ризикот;
ги следи научните истражувања значајни за контрола и надзор на границата;
на државите членки им дава техничка и оперативна помош на надворешните граници, како и при организирање враќање на државјаните на трети
земји при реадмисија.
Агенцијата почнала со работа во 2005 година. Седиштето ѝ е во Варшава,
Полска. Со формирањето на ФРОНТЕКС државите членки се согласиле и ѝ
отстапуваат на Агенцијата дел од суверенитетот поврзан со координацијата и надзорот на надворешните граници. Улогата на Агенцијата и нејзините
надлежности во изминатите години постојано се зголемуваат.
Со оглед дека миграцијата, особено нерегуларната миграција, е динамична категорија и постојано е изложена на промени, ЕУ се соочувала со нови
предизвици и ризици, кои првенствено се манифестирале на надворешните граници. ЕУ во континуитет ги подигнува очекувањата за поголема
безбедност и управување со процесите на надворешните граници, и во
2011 година Европскиот парламент одобрува нови, поголеми овластувања
за ФРОНТЕКС. Формирани се посебни тимови за контрола на границата
(European Border Guard Teams41), со што мандатот на Агенцијата станува поголем и оперативен. Овие промени биле поддржани и со нов, значајно зголемен буџет за ФРОНТЕКС.
Големата мигрантска криза од 2015 година услови замена на постојната
со нова Уредба (EU) 2016/1624 од 14 септември 2016 година, со која се воспоставува европска гранична и крајбрежна стража.
Во изминатите години ФРОНТЕКС активно работи на институционализирање на соработката со трети земји, како и со меѓународни организации
што имаат надлежност во миграцијата. Таа соработка се темели на заемно
почитување и поддршка од ФРОНТЕКС, која најчесто се состои од експертиза и квалитетни истражувачки анализи, афирмирање на човековите права
и на доброто владеење.
Република Северна Македонија со ФРОНТЕКС има работен договор за соработка од 2009 година,42 кој предвидува размена на информации и анализа
на ризик, обука и учество во истражувачки и развојни проекти, како и оперативни активности.
За својата работа ФРОНТЕКС доставува извештај до Европскиот парламент,
41. Водич кроз ЕУ политике, Европски покрет Србија, Слобода, правда, безбедност, Друго издање, Београд, 2015 година,
стр. 69
42.
10iaEG
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Европската комисија, Економско-социјалниот комитет и до Ревизорскиот
суд.
3.1.2.2.2. ЕВРОПСКА КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ПОДДРШКА НА АЗИЛОТ
(EUROPEAN ASULYM SUPPORT OFFICE EASO)
Во 2010 година е формирана Европската канцеларија за поддршка на азилот (European Asulym Support Office EASO https://easo.europa.eu/) со седиште
во Малта. Канцеларијата функционира како центар за експертиза за азил и
ја олеснува, ја координира и ја засилува практичната соработка меѓу државите членки за разни аспекти на азилот. Им помага на државите членки да
ги исполнат своите обврски во областа на азилот, а обезбедува и оперативна поддршка кога одделни држави членки и нивните механизми за прием
се под посебен притисок. Изготвува прирачници и помагала што содржат и
добри практики, со што има голема важност во изедначување на постапката за азил. Оваа агенција има воспоставено систем за рано предупредување
и подготвеност преку собирање податоци во реално време. Воспоставена е
соработка со меѓувладини регионални и глобални партнери.
3.1.2.2.3. ЕВРОПСКАТА АГЕНЦИЈА ЗА ГОЛЕМИ ИТ-СИСТЕМИ (ЕУ-ЛИСА)
EUROPEAN AGENCY FOR LARGE-SCALE IT SYSTEMS (EU-LISA)43
Агенцијата на Европската Унија за оперативно управување со големи
ИТ-системи во областа на слободата, безбедноста и правдата (еу-ЛИСА)
(https://www.eulisa.europa.eu/) е агенција на ЕУ што е основана во 2011 година за да обезбеди непречено работење на големите ИТ-системи во областа
на слободата, безбедноста и правдата. Своите активности ги започнува во
декември 2012 година. Седиштето на Еu-LISA е во Талин, Естонија, а оперативниот центар е во Стразбур, Франција.
Еu-LISA е одговорна за оперативното управување со ИТ-системите EURODAC,
SIS II и VIS, истовремено обезбедувајќи сигурност на информациите и
заштита на податоците. Овој систем овозможува итна размена на податоци
меѓу земјите членки. Покрај тоа, еу-ЛИСА развива нови ИТ-системи, каков
што е влезно-излезниот систем, заедно со создавањето Центар за извонредност и спроведување обука, следење и известување. Агенцијата се опишува како „еден од субјектите за интегриран одговор на постојните и на
новите закани за европската безбедност“. Како таков субјект, го олеснува
спроведувањето на политичките приоритети и на правните инструменти.
Управниот одбор составен од претставници на земји членки на ЕУ и на Европската комисија ги надгледува активностите на агенцијата. Статус на
набљудувач имаат Швајцарија, Исланд, Норвешка и Лихтенштајн, како и
претставници на Европравда и Европол. На чело на управниот одбор е претседавач, кој доаѓа од една од земјите членка.

43. https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/eu-lisa_en
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3.1.2.2.4. АГЕНЦИЈА ЗА ФУНДАМЕНТАЛНИ ПРАВА НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА (ФРА)
EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS FRA
Агенцијата за фундаментални права на Европската Унија (the European Union
Agency for Fundamental Rights) постои од 1 март 2007 година со седиште во Виена, Австрија.44
FRA е тело на ЕУ што има задача „да собира и да анализира податоци за основните права во однос на сите права наведени во Повелбата за човековите права,
и тоа: пристап до правдата; жртви на криминалот; информатичко општество;
интеграција на Ромите; судска соработка; права на детето; дискриминација;
имиграција и интеграција на мигрантите; расизам и ксенофобија.
Примарните методи на работење на FRA се изготвување истражувања, извештаи, давање стручна помош на телата на ЕУ, на земјите членки и на земјите
кандидати за ЕУ и потенцијалните земји кандидати и подигање на свеста за основните права. FRA не е овластена да интервенира во поединечни случаи, туку
да истражува пошироки теми и трендови.

3.1.3. МИГРАЦИИ, АЗИЛ И УПРАВУВАЊЕ СО ГРАНИЦИТЕ
ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
3.1.3.1. МИГРАЦИИ
Миграциите се важна тема за Република Северна Македонија. Мигрантската
и бегалска криза од 2015 година го постави ова прашање како висок приоритет пред македонското општество.
Главните области во кои ќе биде потребно да се направи приспособување на
националните закони со европското правно наследство, откако ќе почнат
преговорите, се Законот за странци, Законот за заштита на државната граница, прописите што ја регулираат материјата со управување на миграциите,
вработувањето странци, стратегиите што ја утврдуваат миграциската политика на Северна Македонија, интегрираното гранично управување, управувањето со миграциите, реадмисијата и сл.
За миграцијата и обврските на Република Северна Македонија во идните процеси со ЕУ, каде што треба да се направат многу работи, важни се два аспекти:
а) усогласување на регулативата за законската (легална) миграција со правното наследство на ЕУ;
б) хармонизирање на регулативата што се однесува на незаконската (нерегуларна) миграција и засилување на институциите што треба да постапуваат
по неа.
ЕК во годишниот извештај од 2020 година45 се надоврзува на напредокот од
2019 година во подобрување на законската регулатива, особено измените во
44. https://fra.europa.eu/en/about-fra
45. https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/update-on-the-republic-of-north-macedonia.pdf,p. 42.
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Законот за странци,46 и го истакнува напредокот во спроведувањето на стандардните оперативни процедури (СОП) за деца без придружба и разделени од
родителите и за ранливи категории странци. Националната комисија за борба
против трговијата со луѓе и илегалната миграција организираше обука за голем
број државни службеници од прва линија за да им помогне во спроведувањето
на СОП. Во извештајот е истакната важноста на Резолуцијата за миграциската
политика, усвоена од Владата во 2015 година, која е главниот документ за политики во оваа област.
Иако новата стратегија за интеграција на бегалци и странци беше подготвена
пред три години, таа сè уште чека на усвојување, бидејќи нема политичка волја
да се придвижи напред.47
Северна Македонија продолжува со конструктивната улога во управувањето со мешаните миграциски текови. Земјата ефикасно соработува со земјите
членки на ЕУ и со соседните земји. Годишниот извештај ги препознава напорите за обезбедување подобри услови за живот и услуги за мигрантите што престојуваат во земјата. Неконзистентната регистрација на мигрантите што ја преминуваат границата нерегуларно, спречува нивно соодветно профилирање и
можност да им се укаже заштита и упатување кон националните механизми за
заштита. Армијата е вклучена во кризната состојба на јужната граница и веќе
петта година успешно ѝ асистира на полицијата во обезбедувањето на зелената граница. Полициските службеници од странските држави што повеќе години се присутни во Северна Македонија, врз основа на билатерален договор,
придонесуваат за поефективна контрола на јужната граница. ЕК ги нотира зголемените активности на криумчарите на северната граница кон Србија, за кои
укажува дека треба да се преземат мерки за нивно спречување.
Северна Македонија е на главниот правец на Балканската рута и поради нејзината географска положба продолжува да биде изложена на притисок од миграциските бранови. Миграциските текови се претежно транзитни, при што повеќето мигранти пристигнуваат од Грција и ја напуштаат Северна Македонија
по неколку дена.
3.1.3.1.1. ЗАКОНСКИ МИГРАЦИИ
Времето што Република Северна Македонија го помина пред вратите на ЕУ ѝ
овозможи да ги препознае целите кон кои се стреми и да покаже кооперативност за усогласување на регулативата. Тие промени се правени со интегрирање
на меѓународните инструменти во националното законодавство, со менување
на одредбите за кои ЕУ им укажувала на националните институции, некогаш и
со експертиза на претставници од земји од ЕУ и сл. Приоритетни работи што
треба да се уредат во оваа област се одредбите поврзани со влезот и престојот
на странци заради вработување, спојување на семејството, научни истражувања, студирање, сезонска работа, здравствена заштита, заради регулирање
на престојот за време на постапка пред надлежните власти и сл.
46. 2019-north-macedonia-report.pdf, North Macedonia 2019 Report р. 41.
47. https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/update-on-the-republic-of-north-macedonia.pdf, p. 42.
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Во сферата на законските миграции, следејќи ги искуствата на Србија,48
еден дел од директивите се:
Директивата 2009/50/EZ, која се однесува на влез и престој на државјани на
трети земји заради вработување висококвалификувана работна сила;
Директивата 2011/98/EU за единствено постапување за издавање единствени дозволи на државјаните на трети земји за престој и работа на територијата на држава членка и за заедничките права на работници на трети
земји, кои легално престојуваат во држава членка;
Директивата 2003/86/EZ за право на семејно обединување;
Директивата 2003/109/EZ за статусот на државјани на трети земји што имаат постојан престој;
Директивата 2005/71/EZ за посебна отстапка за влез на државјани на трети
земји заради научни истражувања;
Директивата 2004/114/EZ за условите за прифаќање на државјаните на трети земји со цел студирање, размена на ученици, неплаќање обуки или доброволна работа;
Директивата 2014/36/EU за условите за влез и престој на државјани на трети земји со цел вработување сезонски работници.
3.1.3.1.2. НЕЗАКОНСКИ МИГРАЦИИ
Незаконската миграција е глобален предизвик и е особено важна за МВР, кое
има бројни надлежности над овој вид миграција. Еден од проверените инструменти што имаат ефикасно влијание за намалување на незаконската миграција
е реадмисијата. За таа цел Северна Македонија има потпишано договор со кој
се опфатени сите земји членки од ЕУ, како и договори со секоја од земјите од соседството. 49Долгорочна цел на ЕУ е уредување на оваа материја со договор со
секоја земја од каде што постои значаен број нерегуларни мигранти. Северна
Македонија треба да продолжи да ја следи европската политика поврзана со реадмисијата.
Миграциската политика на Северна Македонија 2015–202050 ја истакнува важноста од склучување договори за реадмисија и, како резултат на нив, вратени
се голем број македонски граѓани – мигранти од Германија, потоа од Шведска, Норвешка, Белгија и од Швајцарија. Предизвик за Северна Македонија
претставува реинтеграцијата на вратените лица, меѓу кои значаен број се
48. Водич кроз ЕУ политике, Европски покрет Србија, Слобода, правда, безбедност, Друго издање, Београд, 2015 година, стр. 75.
49. На 1 јуни 2018 година стапи во сила Договорот за реадмисија меѓу Северна Македонија и Косово.
50. Миграциска политика на Република Македонија, Акциски план за миграциската политика на Република Македонија
2015–2020, стр. 47.
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Роми. Северна Македонија ќе треба да ја увери ЕУ дека презема активности
со кои ќе се создадат услови за подобра интеграција на овие лица во земјата
и ќе се обесхрабри повторувањето на злоупотребата на визниот режим. Во
таа смисла, потребно ќе биде да се оцени усогласеноста на националната регулатива со Директивата 2008/115/EZ.51
Казнената политика на Северна Македонија поврзана со незаконските миграции треба да содржи решенија што ќе спречуваат помагање неовластено
влегување, транзит и престој, хармонизирани со Директивата 2002/90/EZ. 52
Практиката од последните години, кога Јавното обвинителство често одлучуваше да задржи нерегуларни мигранти што имаат својство на сведок за
одреден период, со цел да се обезбеди сведочење во постапка против обвинети лица, ќе треба да се усогласи со Директивата 2004/81/EZ.53
Во изминатите години работата на полицијата (особено на граничната полиција)
е поддржана од бројни европски проекти, кои помагаат да се подобри организацијата и бројот на полициските службеници. Секако, со отпочнувањето на преговорите овие аспекти ќе подлежат на дополнителна евалуација.
3.1.3.2. АЗИЛ
Материјата за азил во Република Северна Македонија е регулирана со Законот за меѓународна и времена заштита и со Законот за странци, како и
со подзаконски акти што ја дорегулираат законската материја. При изготвувањето на законите Северна Македонија користеше експертиза на
претставници од земјите од ЕУ и, прифаќајќи ги нивните размислувања,
законите во голем дел се приспособени на европските документи.54 Беа
преземени важни чекори за усогласување на националното законодавство
со EU acquis. Донесен е нов Закон за меѓународна и привремена заштита,
со кој се подобрува концептот за безбедна трета земја и обединување на
семејството. Донесен е список на безбедни земји на потекло. Усвоени се
стандардните оперативни процедури (СОП) за непридружувани деца и ранливи категории странци. Потребни се натамошни напори за да се обезбеди
нивно систематско спроведување. Институциите и процедурите за справување со барањата за азил се воспоставени со систем на одлуки на три нивоа. Исто така, усвоена е забрзана постапка за случаите кога е очигледно
дека апликациите се неосновани.
Европската комисија и во годишниот извештај за Северна Македонија од
2020 година констатира напредок во подобрувањето на условите за прием
во центарот за азил во Визбегово. Напредокот е препознаен и во сферата
на регулативата, каде што е направен значаен исчекор кон прифаќање со51. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0115&from=HR
52. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0022&from=EN
53. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0036&from=HR
54. ЕК во годишниот извештај од 2019 година го констатира напредокот во подобрување на законската регулатива,
особено за Законот за меѓународна и привремена заштита од 2018 година; 2019-north-macedonia-report.pdf, North
Macedonia 2019 Report р. 42.
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времени решенија во националната регулатива, преточени од меѓународните инструменти.
Законот за меѓународна и привремена заштита, усвоен во април 2018 година, во голема мера е усогласен со законодавството на ЕУ. Донесени се подзаконски акти што произлегуваат од Законот за меѓународна и привремена
заштита. Останува празнина во областа на задржување на лица при нерегуларна миграција, бидејќи сегашното законодавство не дава алтернативи
на задржувањето. Законот предвидува право на обединување на семејството. Признатите бегалци можат да имаат корист од тоа веднаш, но останува загриженоста за одложеното обединување на семејството за лица под
супсидијарна заштита за две години по признавањето на статусот. Бидејќи
супсидијарната заштита станува распространета форма на заштита што се
доделува во земјата, вклучително и за деца без придружба, ваквите одложувања можат значително да влијаат на правото на семејно обединување
и, во случајот на децата, да се судираат со принципот на најдобар интерес
на детето.55
Новиот закон за странци стапи на сила во мај 2019 година. Меѓу другите
придобивки, тој им овозможува долгорочен престој на луѓето што уживале
меѓународна заштита, олеснувајќи ја на тој начин нивната локална интеграција. Сепак, тие сè уште мора да презентираат доказ за редовен приход
и регистрирано место на живеење за да имаат корист од оваа одредба. Со
оглед на екстремната ранливост на некои апликанти, постои ризик оваа
нова одредба да остане само теоретска. Ваквите барања се особено тешки за косовските Роми, кои сè уште се под дополнителна заштита. Нивниот статус се прегледува секоја година и ги спречува да стекнат долгорочно
вработување. 56
Стратегијата за интеграција за бегалците и странците 2017–2027 година сè
уште не е донесена. Постои програма и буџет за нејзино спроведување во
надлежност на Министерството за труд и социјална политика.
Министерството за внатрешни работи ја надградува постојната база на податоци за странци преку развивање нов модул за азил. Со тоа ќе се обезбеди алатка за поквалитетно управување со случаи за право на пристап до
азил и нивно побрзо процесирање во постапката. Постигнат е напредок во
намалувањето на времето што е потребно за процесирање на апликациите за азил и во арбитрарните практики поврзани со правото на пристап до
правото за азил. Сепак, ЕК во извештајот од 2019 година констатира дека
квалитетот на одлучувањето за процедурите за азил треба да се подобри,
вклучително и во постапката кога треба да се одговори на жалба.
Со отпочнување на преговорите, Европската комисија од Северна Македонија ќе очекува целосно спроведување на правното наследство на ЕУ што
се однесува на азилот, особено во обезбедувањето ефективен приод до
правото на азил, преку ефективно евидентирање на сите баратели на азил.
55. https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/update-on-the-republic-of-north-macedonia.pdf, 43.
56.Ibid.
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Поврзано со претходните очекувања, но и со целата постапка за азил, Северна Македонија ќе мора да вложи напори и да го подобри капацитетот
на сите нивоа со создавање материјални предуслови за спроведување на
постапката, со засилување на интегритетот на одделот што постапува по
правото за азил во првостепената постапка, со поефикасна меѓуинституционална соработка, со стеснување дискреција и донесување конкретни
одлуки за секој индивидуален случај.
Северна Македонија, која е домаќин на Регионалниот центар МАРРИ,57
во 2015–2016 година иницираше и веќе е направен ростер, кој овозможува полесен приод до лиценцирани преведувачи на ретките јазици што ги
зборуваат барателите на азил. Ова е само прв чекор кон надминување на
проблемот со обезбедување преведувач, кој и натаму е голем предизвик,
бидејќи е прв услов за разговор со странец и за сочинување анализа заради
натамошно постапување.
Од искуството на Република Србија поврзано со азилот (Поглавјето 24 е
отворено во декември 2015 година): Србија ќе се фокусира на следните
правни акти (Водич кроз ЕУ политике, Европски покрет Србија, Слобода, правда, безбедност, Друго издање, Београд, 2015 година, стр.75):
Уредбата (EU) бр. 604/2013 за утврдување на критериуми и механизми
за одредување на државите членки одговорни за разгледување на барањата за меѓународна заштита, која ја поднесува државјанин на трета
земја или лице без државјанство во една од државите членки и Уредбата на комисијата за спроведување (EU) бр. 118/2014; Уредба (EU) бр.
603/2013 на Европскиот парламент и на Советот од 26 јуни 2013 година
за воспоставување на системот EURODAC за споредување отпечатоци
на прсти заради ефикасна примена на Уредбата(EU) бр. 604/2013 за
утврдување критериуми и механизми за одредување држава членка
одговорна за разгледување на барањето за меѓународна заштита, која
ја поднесува државјанин на трета земја или лице без државјанство во
една од државите членки и за барањата за споредување податоци од
EURODAC од страна на органите за спроведување на законот на државата членка и ЕВРОПОЛ за потребите за спроведување на законот и за
измена на Уредбата (EU) бр. 1077/2011 за основање Европска агенција
за оперативно управување со обемните информациски системи во областа слобода, безбедност и правда.
Директивата 2011/95/EU за стандардите за квалификување на државјани на трета земја или лица без државјанство како корисници на меѓународна заштита, за единствен статус на бегалците или лица што ги
исполнуваат условите за супсидијарна заштита, како и за содржината
на одобрената заштита.

57. http://marri-rc.org.mk/past-events/
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Директивата 2013/32/EU на Европскиот парламент и Советот од 26 јуни
2013 година за заедничките постапки и укинување на меѓународната
заштита.
Директивата 2001/55/EZ за минимални стандарди за давање привремена заштита во случај на масовен прилив на раселени лица и за мерки
за унапредување на рамнотежата во напорите на државите членки при
прифаќањето такви лица и преземање на последиците од нивното прифаќање.
Директивата 2013/33/EU за утврдување стандарди за прифаќање на
подносители на барање за меѓународна помош.
Директивата 2011/51/EU од Европскиот парламент и Советот од 11 мај
2011 година за измените и дополнувањата на Директивата на Советот
2003/109/EZ заради проширување на нејзината примена на корисниците на меѓународна заштита.
Имајќи ги во вид активностите на Србија и на Црна Гора, кои неколку години преговараат со ЕУ, Северна Македонија ќе треба забрзано да инвестира
во луѓе и други ресурси за да биде подготвена и полесно да се приспособи
за соработка со EURODAC, односно регулативата за отпечатоци на баратели
на азил во ЕУ. Исто така, Северна Македонија ќе треба да ги димензионира
своите човечки, материјални, сместувачки и други претпоставки за да излезе во пресрет и да се справи со евентуални поголеми мигрантски и бегалски
бранови, кои во еден момент ќе произведат и поголем број баратели на азил.
ЕУ со посебен интерес ќе ја евалуира постапката за азил, на сите нивоа,
како и во обезбедување ефективен приод до механизмите што овозможуваат правна помош и одговор по жалба на барателот на азил.
Важно за работата на македонскиот тим што ќе учествува во преговорите
е да се има во вид јуриспруденцијата на Европскиот суд за човекови права
(ЕСЧП), кој веќе има постапувано по тужби за кршење на правото на пристап до азил.
3.1.3.3. ВИЗНА ПОЛИТИКА
Визната политика е важен инструмент за добро и сеопфатно управување со
миграцијата. Усогласувањето на националната визна политика со визната
политика на ЕУ е претпоставка за поголема безбедност и економски напредок. Сепак, усогласувањето треба да се разбере како активен процес, кој
треба да се спроведува во континуитет. По визната либерализација од 2009
година, Северна Македонија возврати со донесување голем број одлуки за
еднострано укинување на визите за влез и престој до 90 дена и за времено
укинување на визите за краткорочен престој на странски државјани, потоа
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спогодби за условите за патување, како и меѓудржавни договори/спогодби
за укинување на визниот режим за носителите на дипломатски и службени
патни исправи.
Македонскиот национален интегративен систем за визи (2007 година), беше
прв од таков вид во регионот и се користеше како напредно решение и за
другите земји од опкружувањето. Од 2009 година е воспоставена информатичка поврзаност меѓу дипломатските и конзуларните претставништва во
земјата, националниот систем за визни информации Н-Вис и центарот за
визи во Министерството за надворешни работи.
Во годишниот извештај на ЕК (2020), безвизниот режим на патување со ЕУ
продолжува да се одвива непречено. Сепак, политиката за визи треба дополнително да се усогласи за голем број земји што во моментов се наоѓаат
на белата листа на ЕУ, чии државјани сè уште треба да имаат виза за влез во
Северна Македонија. Тука спаѓаат Вануату, Кирибати, Соломонските Острови, Доминика, Гренада, Маршалските Острови, Микронезија, Палау, Самоа,
Света Луција, Свети Винсент и Гренадини, Источен Тимор, Тонга, Тринидад
и Тобаго и Тувалу. Во тек се преговори со Грузија.
Политиката за визи не е целосно во согласност со списокот на ЕУ на земји
чии државјани бараат виза. Северна Македонија ги ослободува од виза државјаните од Русија и од Азербејџан. Во тек се преговори со властите на
двете земји за идните услови за меѓусебни патувања за нивните државјани. Северна Македонија не бара влезна виза ниту за граѓаните на Боцвана,
Куба, Косово и Турција.58
Северна Македонија има квалитетни патни исправи, кои гарантираат високо ниво на безбедност. Квалитетот на обрасците на визите што се издаваат
ќе биде предмет на усогласување со новиот визен кодекс на ЕУ.
Натамошното интегрирање на македонскиот визен информациски систем
подразбира негово поврзување со преостанатите гранични премини, со дипломатско-конзуларните претставништва, поквалитетно меѓуинституционално поврзување, усовршување според стандардите на земјите членки
(информатичко, организациско, безбедносно), што ќе се случува со отпочнувањето на преговорите.
Подолго време надлежните органи во Северна Македонија ја следат политиката на ЕУ за неиздавање виза (освен по исклучок) на граничен премин.
Оваа состојба ќе биде евалуирана и верификувана со отпочнувањето на
преговорите.
Секако, Северна Македонија ќе мора да биде подготвена да одговори и на
други задачи поврзани со визната политика, кои се дел од правното наследство на ЕУ.
58. https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/update-on-the-republic-of-north-macedonia.pdf, 45
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3.1.3.4. ШЕНГЕН И НАДВОРЕШНИТЕ ГРАНИЦИ
Република Северна Македонија континуирано ги усвојува европските вредности преку хармонизирање на својата регулатива, ги интегрира европските
директиви во националното законодавство, изготвува програми за едукација, со цел подобрување на полициските капацитети и зема учество во европските тела задолжени за безбедноста на надворешните граници на ЕУ.
Извештајот на Европската комисија од 2020 година оценува дека законската
рамка по која постапува граничната полиција во голем дел е усогласена со
европските стандарди. Сепак, потребно е да се изготви нова стратегија за интегрирано гранично управување, со оглед на тоа што претходната стратегија
го опфаќаше периодот 2015–2019.
Треба да се има предвид дека Шенгенскиот acquis е предмет на чести измени
и Северна Македонија ќе мора постојано да ја надоградува и да ја усогласува
соодветната регулатива. Во тој контекст, и Акцискиот план за Шенген од 2008
година мора постојано да биде надградуван и усогласуван, како и да содржи
механизми за евалуација.
Препознатлива улога поврзана со Акцискиот план за Шенген има Националниот координативен центар за интегрирано гранично работење, кој е владина агенција во Република Северна Македонија. Оцените на ЕК се дека овој
центар треба и натаму да ја подобрува координацијата, размената на податоци и споделувањето информации. Информатичката технологија (IT) и техничката експертиза мора да бидат засилени.
Во ЕУ посебно внимание се обрнува на размената на информации. Сепак, се
оценува дека граничната полиција, царината и другите тела сè уште немаат заеднички пристап до базите на податоци и не постои формализиран и
безбеден протокол за размена на информации со соодветните безбедносни
служби.
За време на преговорите посебно ќе се следат резултатите, а засега се оценува дека допрва ќе треба да се покажат резултати за откривање, истрага и
гонење на прекуграничниот криминал.
Од 2016 година Република Северна Македонија врз основа на билатерален
договорм угостува гранични полициски службеници од Австрија, Хрватска,
Чешка, Словачка, Унгарија, Полска и од Србија, со цел поуспешно управување
со миграциските текови. Бројот на странски полициски службеници е од 140
до 190, кои продолжуваат да ротираат, во континуитет.
МВР остварува непосредна соработка со ФРОНТЕКС врз основа на Работниот
договор за соработка од јануари 2009 година. Досегашната соработка подразбира вклученост на полициски службеници – посматрачи во заеднички
операции. Граничната полиција учествува со редовно споделување податоци
и информации, по утврдена методологија, за сите земји од регионот. МВР и
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граничната полиција повратно добиваат анализи, информации и обука што
е многу важна за ефикасно извршување на надлежностите. Оваа соработка
ќе биде унапредена со претстојното потпишување на договорот за соработка
меѓу двете страни, по што се очекува во нашата земја да бидат стационирани
претставници на ФРОНТЕКС.
Постапувајќи по одредбите на Полициската конвенција за соработка меѓу земјите од југоисточна Европа, граничната полиција има заеднички патролни служби,
кои постапуваат по усогласени планови за обезбедување на државната граница
со граничната полиција од Албанија, Србија и од Косово.
Воспоставени се заеднички гранични центри со Бугарија, Албанија и со Србија, кои имаат цел да ја направат соработката поефикасна. По примерот на
некои европски држави, иницирани се и постојат заеднички гранични премини со Албанија и со Србија, каде што граничната контрола се остварува со
едно запирање на патниците. Овој модел ќе продолжи да се спроведува и да
се проширува на повеќе гранични премини.
Во остварување подобра регионална соработка во сферата на миграциите,
каде што важно место има регионалната соработка меѓу граничната полиција на копнената граница и на аеродромите, важна е улогата на Регионалниот центар МАРРИ,59 со седиште во Скопје. Оваа иницијатива управуваше
со повеќе регионални проекти, преку кои беше обезбедена експертиза од
ФРОНТЕКС, ЕВРОПОЛ, ИОМ и други партнерски служби од Европа и од САД.

Други важни врски:
EU Directorate General – European Neighbourhood Policy and Enlargement
Negotiations
http://ec.europa.eu/enlargement/about/directorate-general/index_en.htm
Regional Cooperation Council http://www.rcc.int/
International Organization for Migration http://www.iom.int/
UNHCR http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/home
International Centre for Migration Policy Development http://www.icmpd.org/
59. http://marri-rc.org.mk/ пристапено на 11.4.2020 г.
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3.2. СУДСКАТА СОРАБОТКА ВО ГРАЃАНСКИ
И КРИВИЧНИ ПРЕДМЕТИ
д-р Иван СТЕФАНОВСКИ и
м-р Александар СТОЈАНОВСКИ

3.2.1. СУДСКАТА СОРАБОТКА ВО ГРАЃАНСКИ ПРЕДМЕТИ ВО ЕУ

С

удската соработка во граѓанските предмети е еден од најобемните и најважни елементи на Поглавјето 24 од европското acquis, иако често занемарена при анализа на релевантните правни акти што се однесуваат на
слободата, правдата и на безбедноста. Регулативата во оваа правна област
се протега низ бројни правни документи, а фокусот на ова поглавје е само
на најзначајните правни акти.
Уште од самото формирање, во ЕУ постоел интерес за меѓународното приватно право. Во периодот пред усвојувањето на Договорот од Амстердам,
надлежностите на Унијата биле многу ограничени, односно само две меѓувладини конвенции биле на сила.60 Намерата за поблиска соработка меѓу
државите во оваа област датира уште од времето пред потпишувањето на
Договорот од Рим, каде што експлицитно се вели дека една од основните
цели на државите членки е на своите државјани да им обезбеди погодности
во однос на поедноставување на постапките што се однесуваат на заемното
признавање и извршување на судските и на арбитражните одлуки.61
Актуелната европска правна рамка поаѓа од членот 65 од Договорот за ЕУ
и од членот 81 од Договорот за функционирањето на ЕУ. Членот 65 од ДЕУ
говори за мерките во областа на судската соработка во граѓанските предмети што имаат прекугранични импликации, а кои мора да бидат земени
предвид за соодветното функционирање на заедничкиот пазар. Главниот
акцент е ставен врз:
а) подобрување и поедноставување на: системот за прекугранични услуги во судски и вонсудски документи; соработката за собирање докази;
признавањето и извршувањето на одлуките во граѓанските и трговските
предмети, вклучувајќи ги и одлуките во вонсудските предмети;
б) промовирање на компатибилноста на правилата што се применливи во
државите членки, а кои се однесуваат на судирот на закони и надлежности; и
в) отстранување на пречките за добро функционирање на граѓанските
постапки, доколку е тоа потребно, преку промовирање на компатибилноста на правилата во граѓанските постапки, кои се применливи во државите членки.62
60. https://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201409/20140924ATT89662/20140924ATT89662EN.pdf стр. 82.
61. Водич кроз ЕУ политике, Европски покрет Србија, Слобода, правда, безбедност, Друго издање, Београд, 2015 година стр. 86.
62. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12002E065:EN:HTML
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Од друга страна, членот 81 од Договорот за функционирањето на Европската Унија говори за развивање на судската соработка во граѓански предмети
што имаат прекугранични импликации, врз основа на принципот на заемно признавање на пресудите и одлуките во вонсудските предмети. Таквата
соработка може да вклучува и усвојување мерки за апроксимација на законите и на регулативата на државите членки. Во таа насока, на Европскиот
парламент и на Советот, во согласност со обичната законодавна постапка,
им е наложено да усвојат мерки чија првична цел е функционирање на внатрешниот пазар и обезбедување:
а) заемно признавање и извршување на пресудите и на одлуките во вонсудските предмети меѓу државите членки;
б) прекугранични услуги во судски и вонсудски документи;
в) компатибилност на правилата што се применливи во државите членки,
а кои се однесуваат на судирот на закони и надлежности;
г) соработка за собирање на докази;
д) ефективен пристап до правдата;
ѓ) отстранување на пречките за добро функционирање на граѓанските постапки, доколку е тоа потребно, преку промовирање на компатибилноста
на правилата во граѓанските постапки, кои се применливи во државите
членки;
е) развој на алтернативни методи за решавање спорови; и
ж) поддршка за обука на вработените во правосудството.
Истиот член предвидува Советот, во согласност со посебната законодавна постапка, да ги уреди мерките што се однесуваат на семејноправните односи.63
Оваа правна основа на судската соработка во граѓанските предмети во рамките на Поглавјето 24 е силно поткрепена со бројни правни инструменти.
Во продолжение ви ги претставуваме основните регулативи што подетално
ја разработуваат оваа соработка во рамките на ЕУ.
3.2.1.1. КЛУЧНИ ДОКУМЕНТИ ЗА СУДСКА СОРАБОТКА
ВО ГРАЃАНСКИТЕ ПРЕДМЕТИ
Тринаесет (13) европски регулативи го сочинуваат јадрото на меѓународното приватно право во рамките на ЕУ во однос на надлежностите, меродавното право,
како и признавањето и извршувањето.64
Регулативата за неликвидност, бр. 848/201565, е коригирана, изменета и дополнета во 2016, 2017 и 2018 година. Оваа регулатива се однесува на јавните заеднички постапки, вклучувајќи ги и времените постапки, кои се донесени врз основа на
закони што се однесуваат на неликвидност, во врска со спасувањето, реструктурирањето на долговите, реорганизацијата и ликвидацијата на правните субјекти.
63. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A12016E081
64. https://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201409/20140924ATT89662/20140924ATT89662EN.pdf стр. 86.
65. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02015R0848-20180726
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Регулативата Брисел I и нејзината следбеничка Брисел I bis, бр.
1215/201266, во која е интервенирано повеќе пати, последен пат во 2014 година, се однесува на надлежноста и признавањето, како и на извршувањето на судските одлуки во граѓанските и во трговските предмети.
Во Регулативата за воспоставување европски налог за извршување, бр.
805/200467, изменета, дополнета и коригирана во 2005 и во 2008 г., се определуваат минималните стандарди за слободната циркулација на пресуди,
судски спогодби, како и автентичните инструменти во државите членки,
без потреба да се воведуваат дополнителни посредни постапки меѓу државите членки во врска со признавањето и со извршувањето.
Регулативата за воспоставување европски систем за процедури на
плаќање, бр. 1896/200668, изменета, дополнета и коригирана повеќе пати
во периодот меѓу 2006 и 2017 г., има цел да се поедностават, да се забрзаат и
да се намалат парничните трошоци во меѓудржавните случаи што се однесуваат на неспорни парични побарувања преку воспоставување европски
систем за процедури на плаќање.
Регулатива за воспоставување европска постапка за мали побарување,
бр. 861/200769, изменета, дополнета и коригирана во 2013, 2015 и 2017 година. Целта на оваа регулатива е да ги поедностави и да ги забрза постапките
за малите побарувања во прекуграничните случаи и да ги намали трошоците. Оваа постапка им е ставена на располагање на парничарите како алтернатива на постапките што се воспоставени во согласност со регулативата
на државите членки. Дополнително, регулативата ги елиминира дополнителните посредни постапки, кои се нужни за признавање и извршување на
пресудите донесени во други држави членки во иста таква европска постапка за мали побарувања.
Регулатива за воспоставување европски налог за зачувување на сметка,
бр. 655/201470, усвоена во 2014 година, која има цел да воспостави постапка
за олеснување на прекуграничното зачувување долг во граѓански и трговски предмети.
Регулативата Рим I, бр. 593/200871, усвоена во 2008 година и коригирана
во 2009 година, која се применува при судир на законите во областите на
договорните обврски во граѓански и во трговски предмети. Регулативата
не може да се применува во однос на прометот на правните лица, царината
и административните прашања.

66. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02012R1215-20150226
67. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02004R0805-20081204
68. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02006R1896-20170714
69. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02007R0861-20170714
70. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32014R0655
71. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02008R0593-20080724
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Регулативата Рим II, бр. 864/200772, донесена во 2007 година, чија главна
примена се однесува на судирот на законите во вондоговорните обврски
во граѓански и во трговски предмети. Оваа регулатива не се применува кога
станува збор за прометот на правните лица, царината и административните прашања, како и во случаи на одговорност на државата при постапување
или непостапување (acta iure imperii).
Регулативата за издршка, бр. 4/200973, усвоена во 2009 година, се однесува на обврската за издршка што произлегува од семејните односи, родителството, бракот и партнерството.
Регулативата Рим III, бр. 1259/201074, усвоена во 2010 година, има цел да
го регулира судирот на законите во случаи на развод или правно разделување. Сепак, нејзината примена е ограничена на повеќе конкретни случаи,
кои се таксативно наведени во регулативата.
Регулативата за наследување, бр. 650/2012 75 донесена во 2012 и коригирана двапати во текот на истата година, се однесува на наследувањето на
имотот на починатите лица. Оваа регулатива не се применува кога станува
збор за прометот на правните лица, царината и административните прашања.
Регулативата за меѓусебно признавање на мерките за заштита во граѓански предмети, бр. 606/201376, усвоена во 2013 година, ги воспоставува правилата за едноставен и брз механизам за признавање на мерките за заштита донесени во држава членка во граѓански предмети.

3.2.2. СУДСКАТА СОРАБОТКА
ВО КРИВИЧНИТЕ ПРЕДМЕТИ ВО ЕУ

К

ако една од поважните области на соработка и клучен приоритет на
државите членки на ЕУ, правосудната соработка во областа на кривичното право може да се сретне во низа стратегиски документи на Унијата.
Правосудната соработка во делот на кривичните предмети е базирана на
принципот на заемно признавање пресуди, како и други судски одлуки
на една држава членка од страна на други држави членки на Унијата, но,
во исто време, и обезбедување меѓусебна правна помош. Со овој тренд
започнува приближувањето на националните законодавства преку воспоставување хармонизирани минимални стандарди во нивните рамки во
делот на признавањето на доказите и правата на жртвите на кривични
дела, како и други учесници во кривичните постапки.
72. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2007/864/oj
73. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:32009R0004
74. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32010R1259
75. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02012R0650-20120705
76. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32013R0606

57

58

Водич низ политиките, институциите и законодавството на Европската Унија

Во мај 2000 год. Советот на ЕУ ја донесе Конвенцијата за овозможување заемна
помош во кривичните работи,77 со цел да се надминат разликите што постојат
во националните законодавства на државите членки на ЕУ. Подоцна е донесен и дополнителен протокол, насочен кон справување со појавите на перење
пари и финансиски измами.78 Во рамките на овие акти, содржани се нови и
прецизни решенија што ја поедноставуваат соработката на земјите членки и
се навлегува во материја што била предмет на суверено одлучување на самите
држави членки.
Конвенцијата за овозможување заемна помош во кривичните работи од 2000
година ги дефинира условите под кои е можна заемната помош меѓу државите.
Во оваа смисла, страната од која се бара помош е должна да ги исполни сите
формалности што се побарани од страната која ја бара помошта. Така, ако побараната помош не е можно да се обезбеди во дефинираните рокови, страната
што го добива барањето за помош треба без одлагање да ја извести страната која го упатила барањето за овие околности и, притоа, оставена е можност
страните да постигнат договор во врска со понатамошното постапување.
Оваа конвенција ја дефинира и можноста за формирање заеднички истражни
тимови (чл. 13), со договор меѓу две или повеќе држави членки на ЕУ. Заедничките истражни тимови се воспоставуваат за конкретна цел и за ограничен временски период. Составени се од полициски службеници, обвинители, судии и
друг потребен персонал и работат во согласност со националното законодавство на територијата каде што се спроведува истрагата.
Во рамките на рамката за соработка во кривичната област во Европската Унија,
дефинирани се конкретни форми на соработка меѓу државите членки:
Заемно признавање на пресудите – Откако една пресуда ќе стане правосилна, таа е автоматски признаена во сите држави членки на ЕУ. Признавањето на
пресудата може да се одбие само во исклучителни случаи.
Размена на документација од една држава во друга – Размената на документи на брз и безбеден начин е исклучително важна за судската соработка. Соодветното праќање и добивање на документите значително влијае врз обезбедувањето пристап до правдата и фер судење.
Меѓусебна правна соработка и екстрадиција – Форма на соработка меѓу различни држави со цел собирање и размена на информации. Органите од една
држава можат да побараат и да обезбедат докази што ќе се користат во кривични истраги и постапки во друга држава.
Екстрадицијата е правна постапка за пренесување лице од една држава во друга за да му се суди или поради извршување на казната.
Преземање и признавање докази од друга земја на ЕУ – Клучен елемент во
кривичните истраги е обезбедувањето докази што ја докажуваат вината на
77. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2000:197:0001:0023:EN:PDF
78. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52001PC0272
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осомниченото лице. Во тој контекст, европскиот налог за истраги (European
investigation order) е судска одлука на судски орган од една држава членка на
ЕУ, која бара од друга држава членка на ЕУ да спроведе една или повеќе посебна истражна мерка за прибавување докази. Директивата за европскиот налог
за истраги во кривични предмети важи во сите држави членки на ЕУ, со исклучок на Данска и на Ирска. Европската комисија работи на изнаоѓање решенија
за нови современи алатки, кои ќе им овозможат на државите членки подобро
да соработуваат за размена на електронски докази.
Европски налог за апсење (European Arrest Warrant) – Најуспешниот инструмент на судска соработка во кривичната материја во ЕУ. Целта на европскиот
налог за апсење е да се осигура дека отворените граници и слободата на движење нема да се злоупотребат од оние што се обидуваат за ја избегнат правдата. Овој механизам се заснова на принципот на заедничко признавање и се
спроведува преку директна соработка на судските органи.
Задржување и пренос на притворените и на затворените лица – ЕУ цели кон
рехабилитација на осудените и затоа им дозволува да ја одлежат казната во
својата матична земја или, пак, во државата во која живееле или со која имаат
блиски врски. Тука спаѓа и можноста за алтернативите на притворот. Односно,
преку европскиот налог за надзор (European Supervision Order) се овозможува
осомниченото лице да биде под надзорни мерки во својата држава сè до одвивањето на судењето во друга држава, наместо да биде ставено во притвор во
другата држава.
Конфискација и замрзнување на имот и средства - Конфискацијата овозможува нелегално стекнатите средства да се вратат кај државата, наместо да се
инфилтрираат во легалните финансиски текови. Конфискацијата во ЕУ се однесува само на случаи кога има правосилна судска пресуда.
Наплата и извршување казни и пенали – Се овозможува наплаќање на казните и пеналите на лице што не е резидент на државата членка на ЕУ онаму каде
што го направило делото или прекршокот, не ја платило казната и ја напуштило територијата на таа држава.
3.2.2.1. КЛУЧНИ ДОКУМЕНТИ ЗА СОРАБОТКА
ВО КРИВИЧНИТЕ ПРЕДМЕТИ
Подолу се наведени најважните правни инструменти што ја овозможуваат
соработката во кривичните предмети меѓу правосудните органи на државите членки.
СОБИРАЊЕ КРИМИНАЛИСТИЧКИ ДОКАЗИ
Директива 2014/41/ЕУ за европски налог за истрага 79
ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРИТВОР
79. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32014L0041
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Рамковна одлука 2008/909/ПВР за трансфер на затвореници80
Рамковна одлука 2008/947/ПВР за условни казни81
Рамковна одлука 2009/829/ПВР за налог за надзор82
АПСЕЊЕ
Рамковна одлука 2002/584/ПВР за европски налог за апсење, дополнета со
Рамковна одлука 2009/299/ПВР 83
ПРИЗНАВАЊЕ НА СУДСКИТЕ ОДЛУКИ
Рамковна одлука 2009/299 / ПВР за одлуки донесени во отсуство84
2008/675 / ПВР на претходни осудувања85
Рамковна одлука 2009/948 / ПВР за судир на надлежности86
Рамковна одлука 2005/214 / ПВР за финансиски казни87
КОНФИСКАЦИЈА И ЗАМРЗНУВАЊЕ НА ИМОТОТ
Директива 2014/42 за замрзнување и конфискација на инструментални средства кои се користат за криминал и приноси од криминал во ЕУ88
Регулатива (ЕУ) 2018/1805 за заедничко признавање налози за замрзнување и
конфискување на имот (во сила од 19 декември 2020 год.)89

3.2.3. ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА
3.2.3.1. АГЕНЦИЈА НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА ЗА СУДСКА СОРАБОТКА
ВО КРИВИЧНИ ПРЕДМЕТИ –ЕВРОЏАСТ (EUROJUST)
Евроџаст е формиран со одлука на Советот на ЕУ во 2002 година, а во декември
2019 год. стапи на сила Регулативата за Евроџаст.90 Главната улога на ова тело
е да ја засили соработката и координацијата меѓу државните органи на државите членки во однос на сериозниот криминал. Новата законска рамка ги подобрува оперативните капацитети и размената на информации меѓу Евроџаст
и државите членки, воспоставува нова управувачка структура, нов систем за
заштита на личните податоци, ја зголемува улога на Европскиот парламент
и националните парламенти за демократски надзор над активностите на Евроџаст итн.
Евроџаст обезбедува оперативна поддршка во различни фази од прекуграничните истраги. На пример, оваа агенција може да координира паралелни истраги, да организира состаноци за координација, да воспоставува заеднички
80. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32008F0909
81. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32008F0947
82. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32009F0829
83. Прочистена верзија https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02002F0584-20090328
84. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32009F0299
85. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32008F0675
86. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32009F0948
87. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32005F0214
88. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0042
89. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1805&from=EN
90. Регулатива на Европскиот парламент и на Советот за Агенцијата на Европската унија за соработка во кривични
предмети, која ја заменува и ја укинува Одлуката 2002/187 / ПВР на Советот), донесена на 6 ноември 2018 година, а
стапи во сила на 12 декември 2019 година.
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истражни тимови, да планира денови на заеднички акции во кои националните органи координирано ќе ги уапсат извршителите и ќе ги разбијат организираните криминални групи.
Седиштето на Евроџаст се наоѓа во Хаг, Холандија, каде што секоја држава
членка има свој претставник, обвинител, судија или полициски службеник со
релевантни овластувања, со мандат од четири години, кој може да се обнови.
Државите сами одлучуваат за овластувањата на своите претставници, но постојат минимум стандарди за нивното работење.
3.2.3.2. ЕВРОПСКА ПРАВОСУДНА МРЕЖА (EUROPEAN JUDICIAL NETWORK)
Европската правосудна мрежа е мрежа на национални точки за контакт, која ја
олеснува судската соработка во кривичните предмети. Европската правосудна
мрежа е формирана во 1998 год.,91 а правната рамка е унапредена во 2008 год.92
Оваа мрежа се состои од централни и други органи на државата членка што се
надлежни за меѓународна правна помош и правна соработка. Од редовите на
овие органи државата членка именува еден национален коресподент во рамките на Европската правосудна мрежа. Националниот коресподент има задача
да биде „активен посредник“, односно да ја олеснува соработката и координацијата во правосудната област поврзана со кривичните дела меѓу државите
членки. Ваквата поставеност на мрежата дозволува државите да имаат директен линк една со друга преку назначени лица за контакт, кои ја олеснуваат комуникацијата на судските органи и на другите институции на државите, со што
се олеснува движењето низ позитивните законски прописи на државите.
Секоја држава членка има обврска да воспостави и национален систем на координација, кој ќе ја дефинира работата внатрешно, за да го овозможи работењето
на националните точки за контакт во Европската правосудна мрежа. Во овој систем опфатени се претставниците во Евроџаст, во Европската правосудна мрежа,
како и лицатa за контакт за мрежата за заеднички истражни тимови.
Европската правосудна мрежа има секретаријат, кој е сместен во седиштето на
Евроџаст во Хаг.

3.2.4. СУДСКА СОРАБОТКА ВО ГРАЃАНСКАТА И ВО
КРИВИЧНАТА МАТЕРИЈА ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

В

о извештајот на Европската комисија за напредокот на Северна Македонија од 2020 година се оценува дека државата направила ограничен напредок во однос на судската соработка во граѓанската и во кривичната материја. Позитивно е тоа што новиот Закон за меѓународно приватно право,
кој треба да започне да се применува од февруари 2021 година, целосно е
усогласен со европските регулативи.
Покрај тоа, се оценува дека државата има добра соработка со Евроџаст, преку обвинителот што е пратен во седиштето во Евроџаст, како и шесте точки за контакт.
91. Заедничка акција 98/427 ПВР.
92. Одлука на Советот 2008/976/ПВР од 16 декември 2008 г.
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3.3. ПОЛИЦИСКАТА СОРАБОТКА И БОРБАТА ПРОТИВ
ОРГАНИЗИРАНИОТ КРИМИНАЛ
м-р Магдалена ЛЕМБОВСКА

3.3.1. ПОЛИЦИСКАТА СОРАБОТКА ВО ЕУ

П

олициската соработка има цел спречување и борба против прекуграничниот сериозен криминал и тероризам во Европската Унија. Прекуграничната полициска соработка започнува со формирањето на групата
ТРЕВИ во 1976 год., а со формирањето на Шенген-зоната во 1985 год., пак,
доаѓа до израз потребата од прекугранична полициска соработка. Во смисла на обезбедување на заедничката сигурност и борбата против безбедносните предизвици, полициската соработка започнува како заедничка борба
против трговијата со дрога.
Со формирањето на Европол кон крајот на 90-тите, се операционализираше полициската соработка, а со договорот од Амстердам правото на ЕУ –
acqui-то за Шенген (каде што дел зазема полициската соработка) стана дел
од европското законодавство. Дел од земјите членки во 2005 год. го потпишаа Договорот од Прум (Prüm Treaty), кој се однесува на размена на ДНК,
отпечатоци, регистрациски броеви на возила итн., а потоа овој договор
стана и дел од европското законодавство.93 Овој вид на соработка некаде се
именува и како Шенген III.
Полициската соработка во ЕУ претставува додадена вредност како поддршка за земјите членки во обезбедувањето на безбедноста. Односно, ова
значи дека гонењето на криминалците останува, пред сè, одговорност на
државите членки и европските агенции немаат надлежност самостојно да
спроведуваат истраги или да водат полициски акции.
Полициската соработка во ЕУ денес се одвива на три нивоа:
Размена на информации преку разни механизми на ЕУ, за што се потребни точни и ажурирани податоци, механизми за безбедност и заштита на
податоците, како и безбедни комуникациски канали.
Оперативна соработка, односно заеднички оперативни акции против
организираниот криминал, заеднички истраги против прекуграничниот
криминал, заеднички патроли и сл., како и оперативна поддршка за државите членки од страна на Европол и на другите европски агенции.
Поддршка на државите членки преку финансирање, обука, истражување и иновации.
93. By Council Decision 2008/615/JHA of 23 June 2008.
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Земјите членки разменуваат информации преку разни механизми на ЕУ, за
што се потребни точни и ажурирани податоци, механизми за безбедност и
заштита на податоците, како и безбедни комуникациски канали. Најважен
е Шенгенскиот информациски систем – Schengen Information System (SIS),94
каде што земјите членки можат да најдат известувања за исчезнати или за
лица со потерница, во границите на ЕУ и надвор од нив.
Во иднина се планира што поголема употреба на овој систем заедно за базата на податоци на Интерпол за украдени и изгубени документи за патување. Не помалку важен е и информацискиот систем за визи Visa Information
System (VIS),95 како и бројните бази на податоци на Европол. Најважните
правни инструменти за размена на информации се Прумската одлука96
(Prüm Decision), која овозможува размена на ДНК профили, податоци за отпечатоци од прсти и регистрациски броеви на возила и Шведската одлука
(Swedish Decision).97
Со воведувањето на Хашката програма (2005–2010) се воведе принципот на
„достапност“, што значи дека информацијата која им е достапна на агенциите за спроведување на законот во една земја членка треба да биде достапна и за сличните институции во друга земја членка на ЕУ.
Во ЕУ се препознава дека за ефективна превенција и борба против современиот организиран криминал потребно е да се примени мултидисциплинарен пристап, кој ЕУ го нарекува „административен пристап“. Станува збор
за напорите за спречување на организираниот криминал да се инфилтрира
во јавниот сектор и во економијата.

3.3.2. ЕУ КАКО БЕЗБЕДНОСНА УНИЈА

П

олитичките насоки за полициска соработка и борба против организираниот криминал ги дава Стратегијата за ЕУ како безбедносна унија
2020–2025 (EU Security Union Strategy),98 која беше претставена од страна на
Европската комисија во јули 2020 год. Оваа стратегија ја заменува претходната стратегија, која го носеше името Европска агенда за безбедност 2015–
2020 (European Agenda on Security).99 Овој документ воспоставува четири
главни стратегиски приоритети, кои се меѓусебно испреплетени.

94. https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen-information-system
95. https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-information-system
96. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008D0615&from=EN
97. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:386:0089:0100:EN:PDF
98. Достапно на: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/europeansecurity-union_en#:~:text=The%20EU%20Security%20Union%20Strategy,-The%20European%20Commission&text=The%20
strategy%20covers%20the%20period,our%20European%20values%20and%20principles
99. https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-security-union_
en#:~:text=The%20EU%20Security%20Union%20Strategy,-The%20European%20Commission&text=The%20strategy%20
covers%20the%20period,our%20European%20values%20and%20principles
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ЕУ КАКО БЕЗБЕДНОСНА УНИЈА
СТРАТЕГИСКИ ПРИОРИТЕТИ 2020–2025
Безбедносна средина
што е отпорна на идни закани

Заштита и отпорност на критичната инфраструктура
Сајбер-безбедност
Заштита на јавниот простор
Борба против сајберкриминалот

Борба против новите закани

Современа полиција
Борба против нелегални содржини онлајн
Хибридни закани

Заштита на европските граѓани
од тероризам и организиран
криминал

Тероризам и радикализација
Организиран криминал
Соработка и размена на информации

Силен екосистем
за европската безбедност

Придонес кон силни надворешни граници
Засилување на истражувањето и на иновациите
во областа на безбедноста
Подигнување на свеста и засилување на вештините

3.3.3. БОРБА ПРОТИВ ОРГАНИЗИРАНИОТ КРИМИНАЛ ВО ЕУ

О

рганизираниот криминал е сериозна закана за граѓаните, институциите и за компаниите во ЕУ. Европската Унија се бори против организираниот криминал преку хармонизација на законодавството за дефинирање
на кривичните дела поврзани со организираните криминални групи, поддршка на органите за спроведување на законот во државите членки, активности за превенција на криминалот итн.
Приоритетите за борба против сериозниот и организираниот криминал се
дефинираат преку Циклусот на политики на ЕУ против сериозниот и организираниот криминал (EU Policy Cycle for serious and organised crime /
EMPACT). Станува збор за методологија што е усвоена од ЕУ во 2010 год. и
има цел справување со најважните криминални закани во ЕУ, при што секој
циклус трае четири години. Започнува со процена на заканите од криминал (SOCTA), подготвена од страна на Европол. Врз основа на препораките,
но и во согласност со други извештаи и процени, Советот ги дефинира приоритетите. Потоа, за секој од приоритетите се подготвуваат повеќегодишни стратегиски планови, како и оперативни акциски планови. Последниот
чекор е евалуација.
Клучна алатка за борба против организираниот криминал е конфискацијата на нелегално стекнатите средства. Конфискацијата овозможува нелегално стекнатите средства да се вратат кај државата, наместо да се инфилтрираат во легалните финансиски текови и да го корумпираат општеството.
Покрај тоа, конфискацијата треба да има и превентивна улога, односно
воспоставува принцип дека „криминалот не се исплатува“. Конфискацијата
во ЕУ се однесува само на случаите за кои има правосилна судска пресуда.
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Европското законодавство овозможува и конфискација од трети лица, односно во случаи кога вршителот на кривичното дело ги префрлил средствата на трето лице со цел да се избегне конфискација. Најчесто трансферот е
извршен бесплатно или по цена што е значително пониска од пазарната.
Покрај тоа, се овозможува и замрзнување на средства, како превентивна
мерка, вклучително и замрзнување на средствата на трети страни. Државите членки треба да имаат и институција што ќе се грижи за управување со
конфискуваните средства.
3.3.3.1. БОРБА ПРОТИВ ТРГОВИЈАТА СО ЛУЃЕ
Трговијата со луѓе е експлицитно забранета со Повелбата за фундаменталните права и дефинирана како исклучително сериозна форма на криминал.
Трговијата со луѓе може да биде за цели на сексуална експлоатација, за експлоатација на работна сила, како и за други форми на експлоатација. Во
борбата против оваа закана ЕУ има развиено пристап што е сеопфатен, родово сензитивен, каде што во фокусот на правната рамка и на политиките
е заштитата на жртвите.
3.3.3.2. САЈБЕР-КРИМИНАЛОТ И СЕКСУАЛНАТА ЗЛОУПОТРЕБА НА ДЕЦА
Сајбер-криминалот се состои од кривични дела онлајн, кои се вршат преку електронски комуникациски мрежи и информациски системи. Овој вид
криминал претставува посебен предизвик поради тоа што не познава граници, а истовремено, се потпира на најновите технологии, кои многу брзо
се развиваат. Тековните активностите на ЕУ на овој план се однесуваат,
пред сè, на воведување нови правила и практични мерки за олеснување на
пристапот до електронски докази, надминување на предизвиците околу
енкрипцијата во контекст на кривичните истраги, како и заштита на децата
онлајн и борба против детската порнографија.

3.3.4. КЛУЧНИ ИНСТИТУЦИИ И СТРУКТУРИ НА НИВО НА ЕУ

Е

вропол – Европол е агенцијата на Европската Унија за спроведување
на законот, односно „европска полиција“. Европол, како и другите ЕУ
агенции, нема самостојни и автономни капацитети за истраги, туку оперативната работа останува во надлежност на државите членки. Европол им
обезбедува поддршка на државите членки преку поддршка при полициски
операции, претставува главен центар за размена на информации за криминални активности, како и центар за експертиза во однос на полициските
прашања. Европол има специјализирани единици за различните типови
криминал, како, на пример, за сајберкриминал, криумчарење мигранти,
тероризам итн. Меѓу најпознатите производи се Процената на заканата од
сериозен и организиран криминал во ЕУ (СОКТА) и други процени за безбедносни прашања. Европол има седиште во Хаг, Холандија.
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ЦЕПОЛ – Агенција на ЕУ за обука за спроведување на законот [European
Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL)] – агенција за развој, спроведување и обука на полициски и други службеници за спроведување на законот. Ја поттикнува и ја олеснува соработката преку споделување знаење.
ЦЕПОЛ има седиште во Будимпешта, Унгарија.
Постојан комитет за оперативна соработка за внатрешна безбедност
при Советот (Standing Committee on Operational Cooperation on Internal
Security COSI) – Воспоставен е во рамките на Советот во 2010 год. Има задача да ја олеснува соработката меѓу институциите на земјите членки, а во неговата работа можат да се вклучат и претставници на други тела на Унијата,
канцеларии и агенции. Европскиот парламент и националните парламенти
треба постојано да се во тек со неговата работа.
Центар за разузнавачка анализа на ЕУ при Директоратот на European
External Action Service (EEAS) / EU Intelligence Analysis Centre (EU INTCEN) –
Обезбедува стратегиска анализа и процена на заканите врз основа на информациите добиени од разузнавачките служби, армиите, дипломатите и
полициските служби.
Европска канцеларија за борба против измама ОЛАФ (European Anti-Fraud
Office OLAF) – Ги истражува измамите поврзани со буџетот на ЕУ, корупцијата и тешкото кршење на законите во институциите на ЕУ. ОЛАФ спроведува
независни истраги за измама и корупција, кои вклучуваат фондови на ЕУ, со
цел да се осигура дека сите пари на даночните обврзници на ЕУ се трошат
за проекти што можат да создадат работни места и раст во Европа, а исто
така, придонесува кон зајакнување на довербата на граѓаните во институциите на ЕУ преку истрага за сериозно лошо однесување од страна на персоналот на ЕУ и членовите на институциите на ЕУ. ОЛАФ ја развива и политиката на ЕУ за борба против измама. ОЛАФ е дел од Европската комисија,
но има целосна независност.
Европска мрежа за превенција на криминалот (European Crime Prevention
Network EUCPN) – Цели кон вмрежување на локално, национално и на европско ниво и размена на знаење и најдобри практики меѓу државите членки на ЕУ. Со мрежата раководи одбор на национални претставници на државите членки. Секретаријатот на мрежата е во Брисел.

3.3.5. КЛУЧНО ЕВРОПСКО ЗАКОНОДАВСТВО И ДОКУМЕНТИ

Е

вропското законодавство за полициска соработка и борба против организираниот криминал е обемно и комплексно. Подолу се наведени
некои од клучните правни инструменти што ја регулираат оваа материја.
Рамковна одлука на Советот 2008/841 за борба против организираниот
криминал100 – ги криминализира делата поврзани со учество во криминална група. Целта е да се усогласат кривичните дека и казните за учество во
организирани криминални групи.
100. Достапно на: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:jl0011
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Директива 2014/42/ЕУ101 за замрзнување и конфискација на инструментите
и приносите од криминал во ЕУ.
Директива 2018/1673102 за борба против перење пари преку кривичното
право.
Рамковна одлука на Советот (2006/960/ПВР)103 за поедноставување на размената на информации и разузнавање меѓу органите за спроведување на
законот на државите членки на Европската Унија („Шведска иницијатива).
Одлука на Советот 2008/615/ПВР104 за зголемување на прекуграничната соработка, посебно во борбата против тероризмот и прекуграничниот криминал (Прум).
Директива 2011/36/ЕУ105 за спречување и борба против трговијата со луѓе и
заштита на жртвите.

3.3.6. ПОЛИЦИСКАТА СОРАБОТКА И БОРБАТА ПРОТИВ
ОРГАНИЗИРАНИОТ КРИМИНАЛ ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

В

о последниот извештај на Европската комисија од 2020 год. се оценува
дека Северна Македонија има „одредено ниво на подготовка“ за борба
против организираниот криминал. Исклучителен предизвик претставува
борбата против финансискиот криминал, како и перењето пари. Потребно
е да се воспостави централизиран регистар на банкарски сметки во согласност со петтата Директива на ЕУ за перење пари. Дополнително, иако се
воспостави тело за конфискација на нелегално стекнатиот имот, допрва ќе
треба да се покаже проактивна политика за конфискација на имотот.
ПРИОРИТЕТИ ЗА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 2021 ГОД.
СПОРЕД ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА:
дополнително да се зголемат резултатите за истраги, гонења и пресуди за организиран криминал и перење пари, и дополнително да се покаже способност за ефикасно да се разбијат големи организирани криминални мрежи;
да се применува конфискација на приноси од кривично дело од страна
на судовите;
да се зголеми функционалноста и капацитетот на истражните центри
формирани во обвинителството.
101. Достапно на: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=legissum%3A2308_1
102. Достапно на: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=legissum%3A4372181
103. Достапно на: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32006F0960
104. Достапно на: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32008D0615&qid=1608852702401
105. Достапно на: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0036&qid=1608852745981
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Со цел државата успешно да може да ги спроведува обврските за борба против организираниот криминал, многу е важно да се засилат институциите и
да се обезбедат потребните човечки, технички, финансиски и други ресурси. Покрај тоа, неопходна е подобра интра- и интеринституционална соработка меѓу сите актери штосе вклучени во борбата против организираниот
криминал.
Во однос на меѓународната полициска соработка, Северна Македонија ги
користи главните механизми за соработка, а од 2015 год. има и офицер за
врска во централните канцеларии на Европол во Хаг. МВР има потпишано
План за соработка за обука со ЦЕПОЛ, но ЕК наведува дека државата треба
повеќе да ги користи можностите што ги нуди ЦЕПОЛ, и покрај буџетските
ограничувања.
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3.4. БОРБА ПРОТИВ ТЕРОРИЗМОТ
м-р Магдалена ЛЕМБОВСКА

3.4.1.БОРБА ПРОТИВ ТЕРОРИЗМОТ ВО ЕУ

Б

орбата против тероризмот во голема мера е должност на секоја од државите членки во рамките на својот суверенитет и работата на институциите за национална безбедност, полицијата и јавното обвинителство.
Иако почетоците на заедничката борба против тероризмот можат да се најдат во 70-тите, со формирањето на групата ТРЕВИ,106 позначајните напори
несомнено се одвиваат во последните две децении. Пресвртни точки беа
терористичките напади во САД од 11 септември 2001 год., по што Советот за
првпат излезе со заеднички став107 за примена на мерките за борба против
тероризмот; терористичкиот напад во Мадрид од 2004 год. и терористичкиот напад во Париз од 2015 год. Денес борбата против тероризмот е несомнено еден од врвните приоритети на Унијата.
Борбата против тероризмот е дел од заедничката надворешна и безбедносна политика, а делумно и од заедничката одбранбена и безбедносна политика. Иако некои политичари честопати го користат терминот „војна со
тероризмот“, на ниво на ЕУ се инсистира на владеење на правото и криминализација на делата поврзани со тероризам. Во оваа „борба“ главна улога
нема војската, туку полицијата и јавните обвинителства.
Една од клучните улоги на ЕУ е да обезбеди заедничка дефиниција за тероризмот и да ги определи кривичните дела поврзани со тероризам што
државите-членки треба да ги инкорпорираат во своето законодавство. Во
2017 год. беше усвоена нова директива,108 со цел хармонизација на кривичните дела поврзани со тероризмот. Покрај самиот терористички акт, државите членки имаат обврска да ги криминализираат делата што помагаат
при подготовката на таков чин, како, на пример, обуката и патувањето за
терористички цели, организацијата на таквото патување итн.
Во декември 2020 год. Европската комисија ја претстави Агендата за борба
против тероризмот во ЕУ.109 Овој документ е во согласност со Европската
агенда за безбедност,110 која беше усвоена неколку месеци претходно, односно во јули 2020 год. Овој стратегиски документ се заснова на четири
столба: предвиди, спречи, заштити, одговори.
106. ТРЕВИ означува „Terrorism, Radicalism, Extremism, and International Violence group”, односно Група против тероризам, радикализација, екстремизам и меѓународно насилство.
107. 2001/931/CFSP.
108. 2017/541.
109. Достапно на: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/09122020_communication_commission_
european_parliament_the_council_eu_agenda_counter_terrorism_po-2020-9031_com-2020_795_en.pdf
110. Достапно на: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/europeansecurity-union_en
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ЧЕТИРИТЕ СТОЛБА НА АГЕНДАТА ЗА БОРБА ПРОТИВ ТЕРОРИЗМОТ ВО
ЕУ
ПРЕДВИДИ

СПРЕЧИ

ЗАШТИТИ

ОДГОВОРИ

Засилување на стратегиското разузнавање, процена на заканите, процена на
ризиците, подготвеност
Засилување на капацитетите за рано откривање
Улога на новите технологии
Предвидување
Справување со радикализацијата и со терористичките материјали на Интернет
Улога на локалните заедници
Откажување, рехабилитација и интеграција
Консолидирање на знаењето и на поддршката
Заштита на јавните простори
Ограничување на пристапот до огнено
оружје
Заштита на критичната инфраструктура
Управување со границите
Засилување на Европол
Подобрување на соработката за спроведување на законот
Размена на информации
Гонење
Поддршка на жртвите

За разлика од некои други подрачја, во борбата против тероризмот неминовна е соработката на глобално ниво, пред сè, со САД, но и со земјите во Африка,
Блискиот исток и во Азија. На пример, ЕУ е еден од основачите на Глобалниот
форум за борба против тероризмот.111 Иако сè уште не се членки на ЕУ, земјите
од Западен Балкан. меѓу кои и Северна Македонија се вклучени во соработката
на овој план.

3.4.2. КЛУЧНИ ИНСТИТУЦИИ И СТРУКТУРИ НА НИВО НА ЕУ

Е

вропски центар против тероризмот при Европол ЕЦТЕ / European Counter
Terrorism Centre (ECTC) - Клучен оперативен центар за борба против тероризмот во рамките на ЕУ. На барање на државите членки, ЕЦТЕ им обезбедува
оперативна поддршка при истраги. Покрај тоа, служи како центар за размена
на информации, експертиза и ресурси за прашања, како што се странските
борци, онлајн-пропагандата, нелегалната трговија со оружје и експлозиви итн.
Објавува годишен извештај за ситуацијата и трендовите поврзани со тероризмот во Европа (TE-SAT).112
111. https://www.thegctf.org/
112. Достапно на: https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/eu-terrorism-situation-and-trend-report
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Евроџаст – Практична поддршка при истраги за тероризам, употребувајќи
прекугранични акции, формирање заеднички истражни тимови итн. Во септември 2019 год. Евроџаст воспостави Регистар против тероризам (CounterTerrorism Register), кој претставува база на податоци за тековни истраги, судења и пресуди за дела поврзани со тероризмот.
Координатор за борба против тероризмот при Европскиот совет – За првпат е назначен во 2007 год. и има улога да ја координира работата на Советот
во борбата против тероризмот и да се грижи да обезбеди активна улога на ЕУ
во оваа област. Покрај тоа, го следи спроведувањето на Стратегијата за борба
против тероризмот, дава препораки до Советот, ја координира работата на релевантните тела итн.

3.4.3. КЛУЧНО ЕВРОПСКО ЗАКОНОДАВСТВО И ДОКУМЕНТИ

Д

ирективата (ЕУ) 2017/541 за борба против тероризмот113 ги воспоставува
правилата за дефинирање на кривичните дела и на санкциите поврзани со
тероризмот кои државите членки се должни да ги усогласат. Покрај тоа, воведува мерки за заштита, поддршка и помош на жртвите.114
Со Директивата (ЕУ) 2018/843 за превенција на користење на финансиските
системи за спречување на перењето пари или финансирањето тероризам
се менува и се дополнува Директивата 2015/849, како и Директивите 2009/138/
ЕУ и 2013/36/ЕУ.
Со Директивата (ЕУ) 2019/1153 за правилата за олеснување на употребата
на финансиски и други информации за превенција, откривање, истрага и
гонење на одредени кривични дела се засилува капацитетот на земјите членки во борбата против тероризмот преку олеснување на пристапот до финансиски информации.
Директивата 2008/114/ЕК за идентификација и назначување на европската критична инфраструктура и процена од потребата за нивна заштита115
цели кон заштита од терористички напади на критичната инфраструктура во
државите членки.
Регулативата 98/2013 за маркетинг и употреба на експлозивни материјали
има цел да спречи злоупотреба на експлозивни материјали што можат да се
употребат за вршење терористички напад
Акцискиот план за зголемување на подготвеноста против хемиски, биолошки, радиолошки и нуклеарни безбедносни ризици116 има цел да ја подобри
подготвеноста за справување со заканата од тероризам со ЦБРН материјали
113. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32017L0541
114. Replacing Council Framework Decision 2002/475/JHA and amending Council Decision 2005/671/JHA (OJ L 88, 31.3.2017,
pp. 6-21).
115. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2008.345.01.0075.01.ENG
116. https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20171018_
action_plan_to_enhance_preparedness_against_chemical_biological_radiological_and_nuclear_security_risks_en.pdf
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Во 2018 год. Комисијата предложи Регулатива117 за превенција на ширењето на терористичките содржини на интернет. Доколку се усвои, компаниите
(хостинг-провајдери) што обезбедуваат услуги во рамките на Унијата, без разлика на тоа каде се регистрирани и колкави се, ќе имаат обврска за брза реакција против терористичките содржини онлајн.

3.4.4. БОРБАТА ПРОТИВ ТЕРОРИЗМОТ
ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Е

К оценува дека законодавството за борба против тероризмот е во голема
мера усогласено со европскиот acquis и со меѓународните правни инструменти. Националната стратегија за борба против тероризмот (2018–2022) го следи
пристапот на претходната стратегија на ЕУ преку определбите за превенција,
спречување, гонење и заштита од тероризам, а постои и посебна Национална
стратегија за спречување насилен екстремизам (2018–2022). Во последниот извештај за напредокот ЕК ѝ порача на Северна Македонија дека треба посебно да
се посвети на реинтеграција и ресоцијализација на повратниците.
Северна Македонија е дел од Иницијативата на Западен Балкан за справување
со тероризам (WBCTi), која е поддржана од ЕУ и има цел да одговори на случувањата поврзани со тероризмот, насилниот екстремизам и радикализацијата.
Во октомври 2018 год. беше потпишан Заеднички акциски план за Западен
Балкан,118 а веќе следната година Северна Македонија и ЕУ потпишаа аранжман за спроведување на акцискиот план. Овој документ ги определува следниве приоритети:
засилување на структурите и стратегиите на Северна Македонија, вклучително и преку подобрена процена на заканите;
големени напори за превенција и борба против насилниот екстремизам, вклучително и преку мултисекторски пристап на локално ниво, како и справување
со предизвиците што доаѓаат од странските терористички борци – повратниците и нивните семејства;
воспоставување национална процена на закани од ризиците на перење пари
и подoбра комуникација меѓу финансиското разузнавање и обвинителството.
Реформата на безбедносно-разузнавачкиот систем од 2019 год. донесе промени во институционалната структура за борба против тероризмот. По трансформацијата на Управата за безбедност и контраразузнавање во самостојна
независна Агенција за национална безбедност, во Министерството за внатрешни работи се формираше посебна организациска единица за борба против тероризам, насилен екстремизам и радикализација во рамките на Одделот
за борба против сериозен организиран криминал. Со оглед на тоа што пристапот на ЕУ се заснова на владеењето на правото и криминализација на активностите поврзани со тероризмот, потребно е да се вложува во капацитетите за
117. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52018PC0640
118. Достапно на: https://ec.europa.eu/home-affairs/news/news/20191009_security-union-implementing-counterterrorism-arrangements-albania-north-macedonia_en
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откривање и гонење на сторителите. На тој план посебен предизвик за земјата
претставуваат финансиските истраги. Неопходна е и подобрена меѓуинституционална комуникација и соработка на национално и на локално ниво.
Сите напори за справување со тероризмот треба да се засноваат на принципот
на владеење на правото и заштита на човековите права и слободи, меѓу кои и
правото на приватност. Истовремено, со цел да се овозможи соработка со Европол и земјите членки на ЕУ, од најголема важност е да се обезбеди безбедност на податоците и воведување гаранции против какво било „протекување“
на информации кон политички партии, медиуми, криминални групи или кои
било други индивидуи и групи.
Системот за управување со кризи ќе треба да се засили, со цел да овозможи
ефикасна и координирана акција во случај на разни опасности, меѓу кои и одговор на можен терористички начин. Меѓу другото, тоа значи воспоставување
протоколи и механизми. Во насока на потребата од холистичко гледање на
безбедноста и мултисекторски пристап во развојот на безбедносни политики,
Центарот за управување со кризи треба соодветно да се оспособи за да одговори на таквите предизвици. Истовремено, државата треба да биде подготвена
да обезбеди помош и поддршка за жртвите. На пример, треба да се воспостават протоколи за информирање, со цел да се избегне дополнително страдање
на жртвите и на нивните семејства.
Иако тековните активности на службите се насочени кон превенција на радикализацијата и на насилниот екстремизам, земјата ќе треба да се оспособи за
справување со тероризмот со употреба на хемиско, биолошко, радиолошко и
нуклеарно оружје (CBRN), како и регулација на експлозивите. Станува збор за
настан со многу мала веројатност, но со големи последици, поради што ќе биде
неопходно усогласување со европските стандарди на тој план.
Други релевантни врски
Конвенција на Советот на Европа за борба против тероризмот119 – Северна
Македонија ја потпиша конвенцијата во 2006 год., а ја ратификуваше и стапи во
сила во 2010 год.
Мрежа за подигнување на свеста за радикализацијата120 – Radicalisation
Awareness Network (RAN) – мрежа на практичари што работат на превенција од
радикализација, основана од страна на Европската комисија. Мрежата ја сочинуваат полициски службеници, младински работници, граѓански активисти,
наставници, здравствени работници итн.
Интернет-форум на ЕУ121/ EU Internet Forum /, основан во 2015 год., со цел соработка меѓу владите, Европол и најголемите компании за технологија и социјални медиуми, за што поскоро отстранување на нелегалните содржини онлајн, како што се терористичките пропаганди.
Европската мрежа на здруженија за заштита на жртви од тероризам /
European Network of Associations of Victims of Terrorism – NAVT /, воспоставена од
страна на Европската комисија, има за цел да поттикне транснационална соработка на здруженијата и застапување за правата на жртвите на европско ниво.
119. https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/196
120. https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network_en
121. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6243_en.htm
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3.5. БОРБА ПРОТИВ ДРОГИТЕ
м-р Магдалена ЛЕМБОВСКА

3.5.1. БОРБА ПРОТИВ ДРОГИТЕ ВО ЕУ

О

дговорот на Европската Унија против дрогите ги опфаќа и безбедносните и здравствените аспекти на трговијата со дроги. Борбата се одвива
на национално, на европско и на меѓународно ниво и е целосно усогласена
со меѓународните стандарди воспоставени преку Конвенцијата на Обединетите нации за борба против нелегалната трговија со наркотични дроги
и психотропни супстанции и други релевантни меѓународни инструменти.
Во јули 2020 год. Европската комисија ја објави Агендата на ЕУ и акцискиот
план за дрогите 2021–2025.122 Овој документ ја воспоставува политичката рамка и приоритетите за следните пет години.
Европската агенда за дрогите опфаќа осум приоритети, поделени во три области,
претставени во табелата подолу.
ПРИОРИТЕТИ ЗА БОРБА ПРОТИВ ДРОГИТЕ ВО ЕУ

Зголемена безбедност Подјармување
на пазарот на дроги

Превенција и
подигање на свеста

Адресирање на штетите
предизвикани од дрога

1.

Разбивање и попречување на работата на организираните
криминални групи од највисок ризик

2.

Зголемена детекција на нелегалната трговија со дроги и
прекурсори на дрога на влез и излез од ЕУ

3.

Зголемен мониторинг на логистичките и на дигиталните
канали што се користат за мала и средна дистрибуција на
дрога, како и конфискација на нелегалните супстанции
што се дистрибуираат преку овие канали, во тесна соработка со приватниот сектор

4.

Онеспособување на производството и обработката на
дроги, превенција на пренасочувањето и трговијата со
прекурсори на дрога и искоренување на нелегалното одгледување

5.

Превенција на употребата на дроги, зголемена превенција
на криминалот, подигање на свеста за негативните ефекти
на дрогите кај граѓаните и кај заедниците

6.

Зголемен пристап до опции за третмани, со цел да се
пресретнат различните здравствени потреби и потребите
за рехабилитација на луѓето што се соочуваат со штетни
последици од употребата на супстанции

7.

Зголемување на ефикасноста на интервенциите за намалување на ризикот и последиците, со цел да се заштити
здравјето на корисниците на дроги и на јавноста

8.

Развивање балансиран и сеопфатен пристап за користењето дроги во затворите (намалување на побарувачката
и рестрикција на понудата)

122. Достапно на: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agendasecurity/20200724_com-2020-606-commission-communication_en.pdf
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Трговијата со дрога е главен извор на средства на организираните криминални групи во Европа, додека употребата на хероин и опијати е главниот причинител на штети поврзани со дроги. Балканската рута е главниот коридор
за влез на хероин во Европа, а Западниот Балкан е важен извор на запленет
канабис.123

3.5.2. ПРАВНА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА ВО ЕУ
3.5.2.1. ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА
Клучна агенција на ЕУ во борбата против дрогите е Европскиот центар за
следење на дрогите и зависностите од дроги (European Monitoring Centre
for Drugs and Drug Addition EMCDDA).124 EMCDDA е формално воспоставен во
1993 год., а оперативен е од 1995 год. како децентрализирана агенција на ЕУ.
Улогата на EMCDDA е да им обезбеди на ЕУ и на државите членки преглед на
фактичката ситуација за проблемите поврзани со дрогите. Покрај тоа, обезбедува податоци што се користат за развој на законодавството и на стратегии, како и истражувања за најдобрите практики. EMCDDA има развиено инфраструктура и алатки за изедначен пристап при собирањето податоци од
државите членки. EMCDDA управува со систем за рано предупредување за
нови психотропни супстанции.
Важна улога игра и Европската мрежа на национални централни точки за
дроги и зависности од дроги Reitox.125 Станува збор за националните институции или агенции што се задолжени за собирање податоци и известување за
дроги и зависности од дроги. Главна задача на мрежата е да собира податоци
на конзистентен, хармонизиран и стандардизиран начин за потребите на работата на Европскиот центар за следење на дрогите и зависностите од дроги.
Центарот за сериозен и организиран криминал при ЕВРОПОЛ ја поддржува борбата на државите членки против нелегалните дроги, додека Форумот на граѓанското општество против дрогите126 е консултативно експертско тело креирано
од Европската комисија. Составено е од 45 граѓански организации од Европа, кои
работат на различни аспекти од политиките за дроги. Целта е да овозможи структуриран дијалог меѓу Комисијата и европското граѓанско општество.
3.5.2.2. ПРАВНА РАМКА
Составен дел од европското законодавство во областа на дрогата се следниве конвенции на Обединетите нации:
Единствената конвенција за наркотични дроги од 1961 г.;
Конвенцијата за психотропни супстанции од 1971 г.;
Конвенцијата против недозволена трговија со дроги од 1988 г.
123. https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20200724_com606-annexe_en.pdf
124. https://www.emcdda.europa.eu/emcdda-home-page_en
125. https://www.emcdda.europa.eu/about/partners/reitox_en
126. http://www.civilsocietyforumondrugs.eu/
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Покрај тоа, донесени се и следниве правни акти на ниво на ЕУ:
Директива (ЕУ) 2017/2103127 за нови психотропни супстанции – во сила од
23 ноември 2018 год. Оваа директива ја дополнува Рамковната одлука на
Советот 2004/757/JHA128 за минимум одредби за конститутивните елементи
на кривичните дела и казните во областа на нелегалната трговија со дрога
и со неа се укинува одлуката на Советот 2005/387/JHA.129
Регулатива (ЕУ) 2017/2101130 за дополнување на Регулативата (ЕК) бр.
1920/2006 за размена на информации, систем за рано предупредување и
процедура за процена на ризик за нови психотропни супстанции.
Регулатива (ЕК) 111/2005131 за трговија со прекурсори на дрога меѓу ЕУ и трети земји, изменета со Регулативата (ЕУ) 1259/2013.132
Регулатива (ЕК) 273/2004 за трговија со прекурсори во рамките на ЕУ, изменета со Регулативата (ЕУ) 1258/2013.133

3.5.3. БОРБА ПРОТИВ ДРОГИТЕ ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Н

осител на политиките од областа на дрогите е Министерството за здравство, каде што од 2007 год. функционира Опсерваторија за дроги. ЕК
порачува дека оперативниот капацитет на оваа опсерваторија треба да се
засили за да може да спроведува задачи поврзани со мониторингот на дроги. Законот за дроги и психотропни супстанции треба да се измени за да се
усогласи со европското законодавство, а државата ќе треба и да воспостави
национален систем за рано предупредување, како и засилување на системот
за собирање податоци, анализа и известување, за да биде во согласност со
методологијата на Европскиот центар за дроги и зависности од дроги.
Северна Македонија има Национална стратегија за дрога 2014–2020,134 која
е усогласена со стратегијата против дроги на ЕУ 2013–2018. Сепак, потребно е да се усвои нова петгодишна национална стратегија, заедно со акциски план, која ќе биде усогласена со новата Агенда на ЕУ 2021–2025. Една од
клучните забелешки што ѝ ги упатува ЕК на Северна Македонија е недостигот на безбедно складирање на дрогите и прекурсорите на дрога, кои треба
да бидат уништени.
Европската комисија наведува дека борбата против организираните криминални групи и конфискацијата на дрога се подобрува, а добра е и соработката со соседните земји.
127. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1418819138100&uri=CELEX:52013PC0619
128. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:32004F0757
129. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32005D0387
130. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R2101
131. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32005R0111
132. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013R1259
133. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:330:0021:0029:EN:PDF
134. https://vlada.mk/sites/default/files/dokumenti/strategii/strategija-za-opojni-drogi-2014-2020.pdf
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3.6. СПРЕЧУВАЊЕ НА ФАЛСИФИКУВАЊЕ НА ЕВРОТО
д-р Трпе СТОЈАНОВСКИ

3.6.1. СПРЕЧУВАЊЕ НА ФАЛСИФИКУВАЊЕ НА ЕВРОТО ВО ЕУ

В

исоко на агендата на ЕУ (и ЕВРОПОЛ) е грижата за спречување на фалсификување на еврото. Политиките на ЕУ за заштита на еврото, како
симбол на Унијата,135 се нејзини приоритети. Еврото е официјална валута
во најголемиот број земји членки на ЕУ, но и во другите земји во Европа е
прифатено како пресметковна парична единица. Прифатено е како стабилно платежно средство, особено кога станува збор за склучување договори
и обезбедување сигурност во финансиските трансакции. ЕУ стратегиски и
долгорочно е присутна во нашата земја, поддржувајќи ги реформите и помагајќи ги со значајни средства изразени во евра.

3.6.2. ПРАВНА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА

К

лучна институција за борба против фалсификување на еврото во ЕУ е
Европол, а од 2005 година Европол има улога на централна канцеларија
за борба против фалсификување на еврото.
Високо во приоритетите на Европол е заштитата од фалсификување на еврото. Агенцијата блиску соработува со надлежните органи од секоја држава членка, вклучително и со трети земји со кои има договор за соработка.
Мисијата на Европол е да им даде поддршка на државите членки во превенцијата и сузбивањето на тешките кривични дела, меѓу кои е и фалсификувањето на еврото. Европол тоа го остварува преку анализа на ризикот
и размена на криминалистичко-разузнавачки информации. Размената на
информации се остварува меѓу канцеларијата за врски и офицерите за врска во националните полиции.
Европското казнено право ја црпи моќта за заштита на еврото од меѓународната Конвенција за сузбивање фалсификување валути од Женева
(1929). На неа се темели Рамковната одлука 2000/383/JHA, која ја дополнува
Конвенцијата за територијата на ЕУ по воведување на еврото. Потоа доаѓа
Директивата 2014 / 62 / ЕУ за заштита на еврото и на другите валути од фалсификување, која е замена за Рамковната одлука 2000 / 283 / ЈНА .136
Директивата 2014 / 62 / ЕУ е значајна за заштита на еврото и на другите валути од фалсификување, бидејќи ги прецизира одредбите за криминализа135. Еврото (банкарски код EUR, симбол €) е официјална валута на 19 од 27 земји членки на Европската Унија: Австрија,
Белгија, Германија, Грција, Ирска, Италија, Кипар, Луксембург, Малта, Португалија, Финска, Франција, Холандија, Словачка, Словенија, Шпанија, Естонија, Латвија и Литванија (од 1 јануари 2015 година), заеднички познати како Еврозона.
Еврото, исто така, со еднострана одлука, е валута во Андора, во Косово и во Црна Гора.
На финансиските пазари еврото е воведено на 1 јануари 1999 година, а во оптек е пуштено на 1 јануари 2002; https://
mk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE.
136. Directive2014/62/EU on the protection of the Euro and other currencies against counterfeiting by criminal law, and
replacing Framework Decision2000/283/JHA.
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ција на фалсификување на еврото, ја утврдува казнената политика поврзана со заштитата на еврото и ја заменува Рамковната одлука 2000 / 282 / ЈНА.
Директивата ги утврдува елементите на дефиницијата на казненото дело
фалсификување валута:
бесправно правење или менување валута (фалсификување банкноти и монети);
дистрибуција на фалсификувана валута;
изработка и поседување опрема за фалсификување;
лажно правење банкноти и монети со употреба на легални средства и установи, но сè уште без загрозување на правата или условите под кои надлежните органи издаваат и пуштаат во оптек банкноти или монети.
Директивата за ова казнено дело зборува за санкција – максимална казна
од осум години затвор.

3.6.3. СПРЕЧУВАЊЕ НА ФАЛСИФИКУВАЊЕ
НА ЕВРОТО ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Р

еформите во националната регулатива што се спроведоа од потпишувањето на договорот за стабилизација и асоцијација (2001) и кои за крајна цел имаат натамошно хармонизирање на националната регулатива со
правните текови на ЕУ (acquis), утврдија бројни обврски за Северна Македонија, кои предвидуваат усогласување на политиките во финансиското
работење и гонењето на криминалот со оние на ЕУ. Дополнително, нашата
земја, ратификувајќи ги меѓународните инструменти, особено оние на Советот на Европа, е навлезена во финансиските и во безбедносните политики на ЕУ, кои подразбираат натамошно учество во заедничките политики на
Европската Унија. Бројни активности се преземаат во ЕУ за да се обезбеди
институциите што управуваат со финансиските и со административните
процеси да имаат капацитет за препознавање ризик во рана фаза и правовремено да разменуваат информации со кои ќе се оствари висока заштита
на еврото. Овие процеси ќе добиваат во интензитет и ќе имаат задолжителен карактер за нашата земја со отпочнување на преговорите за членство
во ЕУ.
Народната банка на Северна Македонија со одлука137 на Владата на Република Северна Македонија од 2011 година има воспоставено Централна
канцеларија против фалсификување пари и има надлежност во континуитет да ја анализира и да ја следи состојбата поврзана со фалсификувањето
валути и правовремено да ги известува надлежните институции.
Република Северна Македонија има договор за соработка со Европол од
2009 година. Од 2015 година нашата земја има свој полициски офицер во
седиштето на Европол во Хаг, Холандија.
137. Достапно на: http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-odluka_za_utvrduvanjie_na_postapkata_za_otkrivanjie_i_povliekuvanjie_
falsifikuvani_pari.nspx
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Со отпочнувањето на преговорите со ЕУ, Република Северна Македонија
ја очекува потемелно усогласување на националната регулатива, поврзано со спречувањето на фалсификување на еврото. Споредено со земјите
од соседството кои пред неколку години ги почнаа преговорите со ЕУ, за
Северна Македонија (и за Албанија) се зголемени обврските со кои ќе се соочи. Споредено со земјите од соседството, Северна Македонија преку скринингот веќе се соочува со Директивата 2014 / 62 / ЕУ, која е од понов датум
и која подетално ги разработува и ги поставува вредностите што треба да
се достигнат, а се поврзани со заштита на еврото, што е новина во однос
на досегашните скрининг-постапки. Оваа директива обезбедува поголема
даночна дисциплина, подобрена превенција и, особено, санкционирање на
девијантните однесувања поврзани со фалсификување на еврото.
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4. ФИНАНСИСКА РАМКА ЗА ПОГЛАВЈЕТО 24
д-р Наталија ШИКОВА

В

о процесот на интеграцијата и на усвојувањето на правото на ЕУ, за нашата држава важи нов пристап, според кој реформите на правосудството и на внатрешните работи се дел од раните фази во процесот на преговарањето. За да се оспособи системот ефикасно и ефективно да ги примени
новите правила, важни се капацитетот на администрацијата, обуката на кадрите, како и соодветното техничко опремување на институциите. Поради
тоа, на европско ниво достапни се повеќе програми што обезбедуваат финансиска помош. Овие програми, врз основа на дефинирани приоритети,
нудат насоки и планови со точно утврдени рокови за спроведување, како и
средства предвидени за таа намена.
Хронолошки, програмите од оваа област почнаа да се применуваат етапно – првата од 1999 г. до 2003 г. (усвоена во Тампере, Финска); втората од
2004 г. до 2009 г. (Хаг, Холандија) и третата за периодот од 2009 г. до 2014
г. (Стокхолм, Шведска), која содржеше упатства за заеднички политики за
теми поврзани со заштитата на основните права, приватноста, малцинските права, како и за државјанството на Европската Унија. Програмата предвидуваше планови и мерки за размена на податоци меѓу граничните премини, како и надзор на активностите на интернет. Дополнително, постоеше и
план за работа на програмата, кој придаваше големо значење на тоа како
треба да работи ЕУ – од една страна, за да го гарантира почитувањето на основните слободи и правото на приватност, а, од друга страна – да ја гарантира безбедноста на Европа. Целта на овие програми беше да се обезбеди
одредбите што се однесуваат на просторот – слобода, безбедност и правда
(ПСБП) – да не останат само празни зборови на хартија.138
Стокхолмската програма, во однос на двете претходни програми, посебно
ја нагласи т.н. надворешна димензија на ПСБП, но, сепак, нејзиното ефективно проширување сè уште е условено од постојните предизвици. Оттаму и импликациите врз финансирањето, кое, пак, и натаму е во линија со
интересот на ЕУ соодветно да се спроведуваат законот, управувањето со
миграциите и градењето на капацитетите во трети (претежно соседни) држави. Во тие насоки, финансиската рамка за етапата од 2014 г. до 2020 г.
се обидува да одговори токму на растечкиот потенцијал на надворешната
димензија на ПСБП.139
Една од целите на Унијата е да им обезбеди на граѓаните ПСБП без внатрешни граници, односно слободно движење на лица, но врз основа на
воспоставени мерки за контрола на надворешните граници, потоа азил,
138. Sonja Stojanovic Gajic, Drazen Maravic (ed.) (2015), Vodic kroz EU Politike, Sloboda, Bezbednost, Pravda, Evropski pokret
u Srbiji; Sonja Stojanovic Gajic (ed.) Vodic koroz saradnju u unutrasnjim poslovima u Evropskoj uniji, Miija OEBS u Srbiji,
Beogradski centar za bezbednosnu politiku.
139. Jörg Monar, The External Dimension of the EU ́s Area of Freedom, Security and Justice, Progress, potential and limitations
after the Treaty of Lisbon, SIEPS – 2012:1.
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имиграција и борба против криминалот, вклучително и соодветна превенција. Соработката на ова поле е сè уште во почетна фаза. Всушност, ПСБП
стана составен дел од законодавството на ЕУ дури откако на сила стапи
Договорот од Лисабон.140 Како и да е, во Европската Унија интересот за
ПСБП евидентно порасна во изминативе петнаесет години, при што, само
во последниве четири години Европската комисија презеде повеќе од 50
иницијативи на ова поле. Дебатата околу најефективните начини за одржување континуитет по завршувањето на Стокхолмската програма укажа
на потребата најнапред да се унапредат постојните правни инструменти,
а потоа практиката да покаже дали ќе биде потребно да се активира нова
програма, комплементарна на досегашните заложби. Врз основа на тоа, Советот на Европа усвои одредба со која се утврди дека финансиската помош
во ПСБП треба да се темели врз концизен документ, кој би имал нагласено
стратегиски и политички карактер.141
Буџетот е незаменливата основа за спроведување на политиките на ЕУ. Тековно,
буџетот за ПСБП е релативно мал и изнесува 1,6 % од вкупниот буџет.142 Дел од овие
средства се наменети за политиките за внатрешни работи, а дел за политиките за
соработка во правосудството и за заштита на човековите права. Буџетската рамка обезбедува и средства за оперативни проекти за борба против организираниот
криминал и за борба против тероризмот надвор од ЕУ, кои посредно треба ја подобрат безбедноста на ЕУ. За периодот од 2014 г. до 2020 г. вкупниот буџет за внатрешни работи изнесува 10,52 милијарди евра. Најголемиот дел од овие ресурси
се состои од два големи фонда за внатрешни работи, а остатокот (2,36 милијарди
евра) е резервиран за финансирање на агенциите за внатрешни работи. Со вкупен
буџет од 6,9 милијарди евра, Фондот за азил, миграција и интеграција, и Фондот
за внатрешна безбедност финансираат активности за поддршка на политиките
за внатрешни работи на ЕУ во периодот од 2014 г. до 2020 г. и преку овие активности градат поотворена и побезбедна Европа. Во спроведувањето на акциите во
областите азил, миграција и интеграција, како и внатрешна безбедност и граници,
поддржани од овие два фонда, Комисијата е во непосредна соработка со земјите
членки на ЕУ. За активностите спроведени на ниво на ЕУ, Комисијата на ист начин
соработува и со меѓународни и со граѓански организации, и тоа преку грантови и
договори за јавни набавки.
Од 2015 година Генералниот директорат за миграција и за внатрешни работи управува и со финансирањето активности за истражување и иновации, неопходни за
заштита на граѓаните на ЕУ, на општеството и економијата, на инфраструктурата
и на услугите. Ваквите активности се финансираат во рамките на т.н. „Општествени предизвици“ од програмата „Хоризонт 2020“ за истражување и иновации на ЕУ,
планирана за периодот од 2014 до 2020 година. Еден од споменатите „Општествени предизвици“, насловен „Безбедните општества – заштита на слободата и без140. https://diplomatie.belgium.be/en/policy/coordination_european_affairs/policy/freedom_security_and_justice;
141. Sonja Stojanovic Gajic, Drazen Maravic (ed.) (2015), Vodic kroz EU Politike, Sloboda, Bezbednost, Pravda, Evropski pokret
u Srbiji.

142. Во периодот од 2007 г. до 2013. изнесувал 1,3 %; https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eubudget/2014-2020/documents-2014-2020_en.
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бедноста на Европа и на нејзините граѓани“, до 2020 година има буџет од околу 1,7
милијарди евра, поделени меѓу DG HOME (75 % од буџетот) и DG CNECT (25 % од
буџетот). Истовремено, дел од портфолиото на Генералниот директорат стана и
програмата „Европа за граѓаните“, чија основна цел е да го зголеми разбирањето
на граѓаните за ЕУ, односно да им овозможи подетално да се запознаат со нејзините историја и разновидност, да го поттикне европското граѓанство и да ги подобри
условите за граѓанско и за демократско учество на ниво на ЕУ. 143
Во сите посебни области поврзани со надворешната димензија и со финансирањето на политиката на ЕУ за внатрешни работи, се промовираат дијалогот и соработката со државите што не се членки на Унијата, за да може преку партнерска политика да се пристапи кон заедничките предизвици. Надворешната акција придонесува
за засилување на позицијата на Унијата како сигурен, активен и прагматичен глобален играч, а истовремено, обезбедува ефикасност на политиките на Унијата. Во
секој случај, за да си ги оствари интересите и амбициите од политиката за миграција и за внатрешни работи, ЕУ мора да осмисли соодветни и ефикасно управувани
финансиски инструменти.144
Иако скромен во однос на другите сегменти, сепак, буџетот за ПСБП е во постојан
раст, во согласност со зголемената надлежност на ЕУ во оваа област, а, ако, пак, се
имаат предвид аспектите од Договорот од Лисабон, како и прокламираните стратегиски цели, тогаш за очекување е овој растечки тренд да продолжи.145 Во практиката, нови стратегиски упатства за правда и за внатрешни работи се очекуваат
во 2020 година, како одраз на „Стратегиската агенда на ЕУ од 2019 до 2024 година“,
усвоена од Европскиот совет во јуни 2019 година. Главните области за дејствување
вклучуваат: обезбедување заштита на вредностите на ЕУ и владеење на правото;
засилување на меѓусебната доверба преку обезбедување подобра примена на
Законот на Унијата и поттикнување нови методи на работа; засилување на Шенген-зоната; ефективно реформирање на миграцијата, азилот и на граничната политика; ефективно управување со миграцијата, азилот и со граничната политика; консолидирање на просторот слобода, безбедност и правда;
засилување на судската соработка со почитување на различните правни
системи; стекнување експертиза за нови технологии и за вештачка интелигенција. Во согласност со тековните случувања, програмата за работа мора
да биде приспособена и на влијанието од пандемијата со КОВИД-19.146

ЕУ има предвидено и посебни фондови за подобрување на политиките за
азил, за депортација, за управување со границите, како и за полициската
соработка и безбедност. Фондовите се наменети за примена на целите од
политиките во посебно одредени подрачја, и тоа, пред сè, преку имплементација на правото на ЕУ и преку конкретни дејства на терен, така што
143. https://ec.europa.eu/home-affairs/financing_en.
144. https://ec.europa.eu/home-affairs/who-we-are/about-us_en.
145. Sonja Stojanovic Gajic, Drazen Maravic (ed.) (2015), Vodic kroz EU Politike, Sloboda, Bezbednost, Pravda, Evropski pokret
u Srbiji.
146. https://diplomatie.belgium.be/en/policy/coordination_european_affairs/policy/freedom_security_and_justice.
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непосредно ќе придонесат за изградба и за надградба на капацитетите од
релевантни авторитети и во соодветни организации. Анализата на финансиските инструменти укажува дека буџетот за оваа намена е во постојан
раст, а паралелно напредуваат и моделите на имплементацијата, така што
воведуваат поголема флексибилност во однос на дистрибуцијата на ресурсите, но и на прифаќањето облици на менаџмент во кои процедурите и барањата се поедноставени.
Во оваа област се содржани следниве финансиски инструменти:

За азил:

MFF 2014-2020 – Фонд за азил, миграција и интеграција (Asylum Migration
and Integration Fund (AMIF));
MFF 2021-2027 – Предлог-регулатива за воспоставување фонд за азил и
миграција (Proposal the regulation establishing Asylum and Migration Fund).

За гранична контрола (Border Management):
MFF 2014-2020 – Фонд за внатрешна безбедност (Internal Security Fund)

– граници и визи;
MFF 2021–2027 – Предлог-регулатива за воспоставување гранична
контрола и инструмент за виза (Border Management and Visa Instrument)
како дел од Интегрираниот фонд за контрола на границите (Integrated
Border Management Fund).

Полициска соработка и безбедност:
MFF 2014–2020 – Фонд за внатрешна безбедност (Internal Security Fund)
– полиција;
MFF 2021–2027 – Предлог-регулатива за воспоставување фонд за
внатрешна безбедност (Proposal for the Regulation establishing Internal
Security Fund).

Во однос на правилата за имплементација, предвиден е единствен состав
од правила, но потребно е да се воспостави и релевантна институционална
мрежа, како и да се развијат соодветни имплементациски механизми, врз
кои ќе може да се спроведат ревизија, мониторинг и оценување. Секако, неопходен е и стратегиски пристап за користење на фондовите на ЕУ.
Други фондови што се на располагање се:

Digital Europe (кибербезбедност);
Тhe European Regional Development Fund (дел од програмите за прекугранична соработка, со основна цел – безбедност: заштита на јавните
простори, спротивставување со радикализација во урбаните области и
слично);
Тhe European Social Fund Plus (борба против побарувачката и снабдувањето со наркотици: здравствени и нездравствени аспекти);
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Horizon Europe (истражувања во областа на безбедноста).147

Државните управи, нивните партнери и практичарите во тековните планови од буџетската рамка треба да препознаат приемливи, односно транспарентни и флексибилни финансиски програми, кохерентни со најдобрите
финансирачки практики од земјите членки на ЕУ. Во однос на наредните
активности, пак, лидерите на ЕУ на 21 јули 2020 година постигнаа договор
за следниот долгорочен буџет на Унијата. Оттаму, со новиот предлог на Европската комисија во Столбот 3 – „Учење лекции од кризата и решавање
на стратегиските предизвици за Европа“, се предлага зголемување на финансиите за Фондот за азил и миграција, како и за Фондот за интегрирано гранично управување, така што би се достигнало ниво од 22 милијарди
евра. Целта е да се засили соработката за управувањето со надворешните
граници, со миграцијата и со политиките за азилот; да се обезбеди силна
поддршка за европската стратегија за автономија и безбедност преку зголемување на финансиите до 2,2 милијарди евра за Фондот за внатрешна
безбедност, но и да се засили Европскиот фонд за одбрана на ниво од цели

8 милијарди евра. Во овие соодноси се предлага и поддршка за земјите од Западниот
Балкан, како и доделување претпристапна помош од вкупно 12,9 милијарди евра.148
Секако, потребно е да се подобри и синергијата со другите надворешни инструменти (каков што е Neighborhood, Development and International Cooperation Instrument,
Instrument for Pre-Accession III), а следен чекор на Комисијата е да изнајде заедничко
стојалиште меѓу Советот и Парламентот за финализација на договорот за следниот
долгорочен буџет на Унијата.149
Во врска со средствата од ова подрачје, кои и нашата држава ги користела, тековно ги
користи и планира да ги користи за постигнување на горепосочените зацртани европски цели, може да се заклучи дека финансиската помош од година во година сè повеќе
се зголемува (види Анекс ХХ). Проектите во оваа област се бројни и се остваруваат на
различни начини – врз основа на твининг-договори, сервисни договори, договори за
набавки и слично. Реализирани се преку различни модели на управување, при што директни корисници се институциите од Министерството за внатрешни работи, Министерството за правда и од Царинската управа, а посредно, се разбира, и граѓаните на
нашата држава.
Сето претходно речено несомнено го покажува значењето на интересот што Европската Унија го има за континуирана, продлабочена соработка со нашата држава во Подрачјето за слобода, безбедност и правда. Унијата има заеднички правила за гранична
контрола, за визи, дозволи за престој и за работа, како и правила за надворешна миграција и за азил, а Шенгенската соработка, пак, повлекува укинување на граничните
контроли во рамките на Унијата. Земјите членки на ЕУ соработуваат со нашата држава
во борбата против организираниот криминал и против тероризмот, но и за судски,
полициски и царински прашања, а, исто така, државата е поддржана и од агенциите
за правда и за внатрешни работи на ЕУ. Според последниот Извештај за напредокот,
Република Северна Македонија е умерено подготвена да го спроведе законодавството
на ЕУ. Постигнат е добар напредок, вклучително и во исполнувањето на претходните
147. Дел од овие податоци се преземени од објаснувачкиот состанок за правото на ЕУ во Поглавјето 24 за Северна
Македонија и за Албанија, одржан во Брисел во ноември 2018 година.

148. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_935.
149. https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027_en.
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препораки за ефикасно спроведување на некои од институционалните реформи во
безбедносниот сектор. Извештајот укажува дека законодавната рамка за борбата против организираниот криминал во голема мера е усогласена со европските стандарди,
односно дека државата постигнала одредено ниво на подготвеност на овој план. Во
оваа смисла, недвојбено јасно е дека институциите на системот треба непрекинато да
се трудат да ги достигнат зацртаните стандарди што водат кон побрза интеграција во
Европската Унија.

Корисни линкови:
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2014-2020/
documents-2014-2020_en;
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing_en;
https://ec.europa.eu/home-affairs/who-we-are/about-us_en;
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_935
https://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/configurations/jha/
https://ec.europa.eu/home-affairs/
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights_en
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/libe/home/highlight
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Анекс 4: Табеларен приказ на проектите во областа –

„Слобода, безбедност, правда“

4

ЗАВРШЕНИ ПРОЕКТИ (ПРОГРАМИРАНИ И ИМПЛЕМЕНТИРАНИ 2012–2020 Г.)
Корисници

Инструмент

Број на проекти

Министерство
за внатрешни работи

IPA Component I –
Transitional Assistance
and Institution Building
National Programme
(TAIB) 2009

4 договори за набавки
(supply contracts)

Министерство за правда
Царина

Министерство за внатрешни работи
Министерство за правда
Министерство за правда
(судски институции,
Дирекција за извршување
санкции)

2013–2015

2012–2014

1 рамковен договор
framework contract

2013– 2014

1 рамковен договор
(framework contact)

2012– 2013

2 твининг-договори (twining
contract)
2 сервисни договори (service
contract)

2014–2016

2 договори за набавки
(supply contract)

2014 –2015

Царина

Министерство за внатрешни работи
Министерство за внатрешни работи

IPA Component I –
Transitional Assistance
and Institution Building
National Programme
(TAIB) 2011

2 рамковни договори
(framework contract)
1 твининг-договор (twining
contract)

2015–2016

2015–2017

Царина

Министерство за правда
Царина

1.224.490
IPA Component I –
Transitional Assistance
and Institution Building
National Programme
(TAIB) 2012

Дирекција за заштита на
личните податоци
Министерство за внатрешни работи
Царина

Министерство за внатрешни работи
Министерство за правда

3.256. 513

6.920.094

(Биро за јавна безбедност)

Министерство за внатрешни работи

Вкупна вредност во евра

1 рамковен договор
(framework contact
1 договор за учество
(contribution agreement)
2 сервисни договори (service
contract)
1 твининг-договор (twining
contract)

IPA Component I –
Transitional Assistance
and Institution Building
National Programme
(TAIB) 2010

Година на имплементација

1 сервисен договор (service
contract)
1 договор за работа (work
contract)
1 рамковен договор
(framework contract)

2016–2018

2016–2017

1 договор за набавка
(supply contract)

3.009.613

IPA Component I –
Transitional Assistance
and Institution Building
National Programme
(TAIB) 2013

8 договори за набавка
(supply contracts)
2 договори за работа (work
contracts)
1 твининг-договор (twining
contract)

2017–2019

Action Programme 2014
for Justice and Home
Affairs from IPA II (20142020)

2 рамковни договори
(framework contracts)

2017–2018

Министерство за правда
(канцеларијата на јавниот
обвинител, Управа за извршување санкции)
Вкупна вредност на сите проекти

3 рамковни договори
(framework contracts);
2 твининг-договори (twining
contracts)

9.380.842

2018–2019
1.755.035
25.856.953
EUR
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ТЕКОВНИ ПРОЕКТИ
Корисници

Инструмент

Број на проекти

Министерство за внатрешни работи

Action Programme 2014
for Justice and Home
Affairs from IPA II (20142020)

1 твининг-договор (twining
contract)
1 сервисен договор (service
contract)
2 договори за грант (grant
contract)
3 договори за набавка
(supply contracts)
2 договори за работа (works
contracts)

Министерство за правда
Министерство за
правда (Дирекција за
извршување санкции,
Канцеларијата на јавниот обвинител)
Царина

Министерство за внатрешни работи
Министерство за правда
Царина

Година на имплементација
2018–2020

2018– 2021

1 сервисен договор (service
contract)
4 договори за грант (grant
contract)
2 договори за набавка
(supply contracts)
2 договори за работа (works
contracts)

IPA 2016/039-618/02.02/
MK/
(Migration and asylum,
border management and
fight against terrorism
and organised crime)

Вкупна вредност на тековните проекти
Вкупна вредност на сите проекти

1 договор за грант (grant
contract)
1 договор за работа (work
contract)
5 договори за набавка
(supply contract)
3 твининг-договори (twining
contract)
1 сервисен договор (service
contract)
1 договор за работа (works
contract)

Вкупна вредност
во евра

12.874.431

2014–2020

14.570.000
8.563.331 EUR
34.420.284 EUR

4. Подготвено од Н. Шикова. За изработка на табелата користени се официјални податоци од

Секретаријатот за европски прашања, Министерството за финансии и Европската комисија,
преземени од веб-страниците: https://cfcd.finance.gov.mk/?page_id=852; http://www.sep.gov.
mk/data/file/Dokumenti/IPA-AR-2019.pdf;
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/
instruments/funding-by-country/north-macedonia_en. Табеларниот приказ е анализа на авторот и не се базира врз сублимиран документ. Со оглед на комплексноста на предметната
област, можни се отстапувања, па затоа табелата има илустративна намена. За прецизност
на податоците потребни се дополнителни анализи.
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