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ЧЛЕН 74

ЈАКНЕЊЕ НА ИНСТИТУЦИИТЕ И ВЛАДЕЕЊЕ НА ПРАВОТО

Во нивната соработка во областа на правдата и внатрешните работи, Страните ќе 
посветат особено внимание на зајакнување на институциите на сите рамништа во 
областите на администрацијата воопшто и примена на правото и механизмите на 
правдата особено. Ова особено го вклучува јакнењето на владеење на правото.

Соработката на полето на правдата ќе се насочи особено кон независноста на 
судството, подобрување на неговата ефективност и обука на кадрите од правните 
професии.

ЧЛЕН 75

ВИЗИ, ГРАНИЧНА КОНТРОЛА, АЗИЛ И МИГРАЦИЈА

Страните ќе соработуваат во областите на визите, граничната контрола, азилот и 
миграцијата и ќе воспостават рамка за соработка, вклучувајќи го и регионалното ниво, 
во овие области.

Соработката по прашањата наведени во точка 1 ќе се заснова врз взаемни консултации 
и тесна координација меѓу Страните и треба да вклучи техничка и административна 
помош за:

• размена на информации за законодавството и практика;

• подготовка на текстови на закони;

• јакнење на ефикасноста на институциите;

• обука на персонал;

• безбедност на патните документи и откривање на лажни документи;

Соработката особено ќе биде насочена:

• во областа на азилот врз развојот и спроведувањето на националното законодавство за 
да ги достигне стандардите од Женевската конвенција од 1951 година и со тоа да 
обезбеди дека се почитува начелото на невраќање (нон-рефоулемент).
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• во областа на легалната миграција врз правилата за адмисија и правата и статусот на 
примените лица. Во врска со миграцијата, Страните се согласуваат да им доделат 
правичен третман на државјани од други држави кои престојуваат легално на нивните 
територии и да ја унапредуваат политиката на интеграција со цел ним да им дадат права 
и обврски слични на оние на нивните државјани.

Советот за стабилизација и асоцијација може да препорача, во рамките на овој член, 
дополнителни области за проширување на соработката.

ЧЛЕН 76

СПРЕЧУВАЊЕ И КОНТРОЛА НА НЕЛЕГАЛНА ИМИГРАЦИЈА; РЕАДМИСИЈА

Страните се согласуваат да соработуваат со цел да ја спречат и контролираат 
нелегалната имиграција. За оваа цел:

• Република Македонија се согласува да го прими назад секој свој државјанин кој 
нелегално престојува на територијата на држава-членка, по барање на таа држава и без 
натамошни формалности, штом таквото лице ќе биде идентификувано како такво;

• и секоја држава-членка на Европската Унија се согласува да го прими назад секој свој 
државјанин кој нелегално престојува на територијата на Република Македонија, по 
нејзино барање и без натамошни формалности, штом таквото лице ќе биде 
идентификувано како такво.

Државите-членки на Европската унија и Република Македонија на своите државјани ќе 
им обезбедат соодветни документи за идентификација и ќе им ги пружат 
административните услуги неопходни за такви цели.

Страните со согласуваат, по барање, да склучат договор меѓу Република Македонија и 
Европската заедница за регулирање на посебните обврски за Република Македонија и 
за државите-членки на Европската унија за реадмисија, вклучувајќи ја и обврската за 
реадмисија на државјани на други држави и на лица без државјанство.

Се додека не се склучи договорот со Заедницата, предвиден во точка 2, Република 
Македонија се согласува, а по барање на која било држава-членка, да склучи 
билатерални договори со поединечните држави-членки на Европската унија за 
регулирање на конкретните обврски за реадмисија меѓу Република Македонија и 
засегната држава-членка, вклучувајќи ја и обврската за реадмисија на државјани од 
други држави и лица без државјанство.

Советот за стабилизација и асоцијација ќе испита какви дополнителни заеднички 
напори може да се вложат за да се спречи и контролира илегалната имиграција, 
вклучувајќи ја и трговијата со луѓе.
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ЧЛЕН 77

БОРБА ПРОТИВ ПЕРЕЊЕТО ПАРИ

Страните се согласуваат за неопходноста од вложување секакви напори и соработка со 
цел да се спречи употребата на нивните финансиски системи за перење пари од 
криминални активности воопшто, а особено од прекршоци поврзани со дрогата.

Соработката во оваа област може да вклучи административна и техничка помош со цел 
да се развие спроведувањето на регулатива и ефикасното функционирање на 
соодветните стандарди и механизми за борба против перење пари, еквивалентни на 
оние усвоени од Заедницата и меѓународните форуми на ова поле.

ЧЛЕН 78

СПРЕЧУВАЊЕ И БОРБА ПРОТИВ КРИМИНАЛОТ И ДРУГИТЕ НЕЗАКОНСКИ 
АКТИВНОСТИ

Во нивната соработка во областа на правдата и внатрешните работи, Страните ќе 
посветат особено внимание на зајакнување на институциите на сите рамништа во 
областите на администрацијата воопшто и примена на правото и механизмите на 
правдата особено. Ова особено го вклучува јакнењето на владеење на правото.

Страните се договорија да воспостават рамка за соработка заради борба против 
криминалот и незаконските активности и за нивно спречување, а особено против 
организираниот криминал, како што е:

• трговија со луѓе;

• незаконски стопански активности, а особено корупција и незаконски трансакции кои 
вклучуваат стоки, како што се индустриски отпад, радиоактивен материјал и 
фалсификувани и пиратски производи;

• нелегална трговија со дроги и психотропни супстанци;

• шверцување;

• нелегална трговија со оружје;

• тероризам;
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Соработката во однос на погоре наведените прашања ќе подлежи на консултации и 
тесна координација меѓу Страните.

Техничката и административна помош на ова поле може да вклучи:

• подготовка на текстови на закони на полето од кривичното право;

• јакнење на ефикасноста на институциите задолжени за борбата против криминалот и 
за негово спречување;

• обука на персонал и развој на истражните капацитети;

• формулирање мерки за спречување на криминалот.

ЧЛЕН 79

СОРАБОТКА ЗА НЕДОЗВОЛЕНИ ДРОГИ

Во доменот на нивните овластувања и надлежности, Страните ќе соработуваат со цел да 
обезбедат изедначен и интегриран пристап кон борбата против дрогите. Политиката и 
активностите на борба против дрогата ќе бидат насочени кон намалување на понудата, 
прометот и побарувачката на недозволени дроги, како и поефикасна контрола на 
прекурзори.

Страните ќе се договорат за потребните методи за соработка за да се постигнат овие 
цели. Нивните дејства ќе се засноваат врз заеднички усогласени начела, во согласност 
со Стратегијата на Европската унија за дрогите.

Соработката меѓу Страните ќе опфати техничка и административна помош, особено во 
следниве области: подготовка на текстови на закони и политика; основање институции и 
информативни центри; обука на персонал и истражување во врска со дрогата; 
спречување на пренасочувањето на прекурзорите заради недозволено производство 
дроги. Страните може да се согласат да вклучат и други области.


