Вебинар

Судски агенции, агенции за спроведување на
законот и инструменти за соработка на ЕУ
14 - 15 декември 2020 година
организиран за Академијата за судии и јавни
обвинители „Павел Шатев“

REPUBLIC OF NORTH
MACEDONIA
ACADEMY FOR JUDGES AND
PUBLIC PROSECUTORS
PAVEL SHATEV

Луксембуршка програма за техничка помош за Република Северна Македонија
„Подготовка за исполнување на барањата од Поглавје 23 – Зајакнување на судството“
Обуката се спроведува со поддршка на Владата на Луксембург
Место на семинарот
Онлајн

Вовед
Целна група:
Вебинарот е наменет за избран број судии, јавни обвинители, адвокати и судски персонал
на Република Северна Македонија. Службениците за спроведување на законот исто така
ќе имаат корист од учеството во овој семинар.
Опис:
Суштински елемент на архитектурата на областа на слободата, безбедноста и правдата е
прекуграничната соработка во судството и спроведувањето на законот. Семинарот
овозможува детален преглед на принципите, механизмите, агенциите и алатките на ЕУ
коишто ја овозможуваат и унапредуваат соработката во судството и спроведувањето на
законот.
Со Договорот од Амстердам, Европската Унија го воведе принципот на взаемно
признавање со цел да се олесни и забрза соработката меѓу судските органи на земјитечленки. Со текот на годините се воведоа низа мерки и процедури, но нивната примена сѐ
уште претставува предизвик. Агенциите на ЕУ, како што се Европол и Европравда играат
клучна улога во олеснувањето на прекуграничната соработка, а механизмите и алатките,
како што се базите на податоци на ЕУ, овозможуваат поефикасен пристап и размена на
информации.
Целта на оваа обука е да се зајакне спроведувањето на законот, како и правната и
судската соработка меѓу агенциите во земјите-членки на ЕУ преку обезбедување детален
преглед на главните агенции и алатки за прекугранична соработка.

Метод:
Вебинарот ќе се одржи во форма на синхронизирана обука со симултан превод преку
платформата Интерактион.
Програмата на вебинарот е составена од низа презентации коишто ги воведуваат клучните
правни прашања, периоди на прашања и одговори, како и неколку кратки студии на случај.
Цели:
 Запознавање со улогите на агенциите на ЕУ во соработката во областа на судството и
спроведувањето на законот
 Разбирање на механизмите за соработка
 Развивање на продлабочено познавање на системите за информации и размена на ЕУ
 Зајакнување на меѓусебната доверба, размената и судската соработка во рамките на ЕУ
ЕИПА – Европски центар за судии и адвокати
Д-р Петра Џени, виш предавач, ЕИПА – Луксембург, p.jeney@eipa.eu
Клара Котронео, предавач, ЕИПА – Луксембург, c.cotroneo@eipa.eu
Стефани Комоди Гемниг, организатор на програмата, s.gemnig@eipa.eu

REPUBLIC OF NORTH
MACEDONIA
ACADEMY FOR JUDGES AND
PUBLIC PROSECUTORS
PAVEL SHATEV

Програма
ПОНЕДЕЛНИК 14 ДЕКЕМВРИ 2020 ГОДИНА
09:00

Поздравни говори и вовед во програмата

09:30

Поздравни говори и меѓусебно запознавање
ЕИПА експерти и учесници

09:45

Област на слобода, безбедност и правда на ЕУ
 Потеклото на областа на слободата, безбедноста и правдата
 Надлежности, процедури и контроли
 Стратешки приоритети врз основа на Стратешката агенда на ЕУ за 20192024 година
Петра Џени

10:30

Сесија за прашања и одговори

10:45

Пауза

11:00

Од взаемна помош до взаемно признавање
 Поаѓање од взаемната правна помош
 Главни карактеристики и взаемно признавање
 Инструменти за взаемно признавање во областа на судската соработка во
кривични предмети
 Инструменти за взаемно признавање во областа на судската соработка во
граѓански предмети
Петра Џени

11:45

Сесија за прашања и одговори

12:00

Ручек

13:00

Агенции на ЕУ: Европравда и Европска судска мрежа
 Овластувања и надлежност,
 Главна улога во олеснувањето на судската соработка во кривични предмети
Клара Котронео

13:45

Сесија за прашања и одговори

14:00

Пауза

14:15

Агенции на ЕУ: Европски јавен обвинител
 Овластувања и надлежност,
 Главна улога во борбата против кривичните дела против финансиските
интереси на ЕУ
Петра Џени

15:00

Сесија за прашања и одговори

15:15

Крај на првиот ден

ВТОРНИК 15 ДЕКЕМВРИ 2020 ГОДИНА
9:00

Регистрација на учесниците

9:30

Соработка за целите на спроведување на законот на ниво на ЕУ и Европол
 Механизми за соработка меѓу земјите-членки
 Механизми за соработка со Европол
Клара Котронео

10:30

Сесија за прашања и одговори

10:45

Пауза

11:00

Европски модел за размена на информации (ЕИКСМ)
 Процеси и практични аспекти на размената на информации
 Спроведување на Европскиот модел за размена на информации (ЕИКСМ)
 Предизвици
Петра Џени и Клара Котронео

11:45

Сесија за прашања и одговори

12:00

Ручек

13:00

Опсежни информациски системи и размена на информации во областа на
слободата, безбедноста и правдата на ЕУ
 ИТ системи во областа на слободата, безбедноста и правдата
 Визен информациски систем (ВИС)
 Еуродак
 Европски систем за информации за патување и авторизација (ЕТИАС)
 Европски информациски систем за криминални досиеја (ЕКРИС)
 Предизвици во областа на интероперабилноста
Клара Котронео

13:45

Сесија за прашања и одговори

14:00

Пауза

14:15

Заеднички истражни тимови
 Како се формираат ЗИТ
 Улогата на агенциите на ЕУ и спроведувањето од страна на земјите-членки
 Национални експерти за ЗИТ
Клара Котронео и Петра Џени

15:00

Сесија за прашања и одговори

15:15

Крај на семинарот

