ТРКАЛЕЗНА МАСА
,,Пристап до азил, принципот на неказнување и ограничување на слободата на
движење на баратели на азил,,
17-19 февруари 2021 година, хотел Рамада, Гевгелија
Предлог - А Г Е Н Д А
Среда, 17.02.2021 година
13:30 Пристигнување, Ручек
15:00 – 15:15 Регистрација
15:15 - 15:45 Поздравни говори
- Маринко Кочовски, Помошник Директор во ОГРМ
- Кристина Бунеа –претставник од УНХЦР
15:45 -16:30 Презентирање на заклучоците од претходните средби и презентација
на претстојната работна средба
- Елисавета Јовановиќ, Оддел за гранични работи и миграции
16:30 - 17:00 Кафе пауза
19:00 Вечера
Четврток, 18.02.2021 година
10:00 – 10:30 Пристап до азил, принципот на неказнување
- Тихомир Николовски, УНХЦР
10:30 – 11:30 Презентирање на досега сработено (предмети, работилници, обуки)
Ограничување на слободата на движење на барателите на азил
- Маринко Кочовски, Оддел за гранични работи и миграции
11:30 – 12:00 Кафе пауза
12:00 – 13:00 Согледување и позитивни и негативни искуства од досегашната
примена на одредбите од Законот за меѓународна и привремена
заштита во однос на ограничувањето на слободата на движење на
барателите на азил
- учесници (ОГРМ, Сектор за азил, Судови,Обвинителство, УНХЦР)
13:00 – 14:30 Ручек
14:30 – 15:30 Изрекување на кривичната санкција „Протерување на странец“ во
кривичните постапки против баратели на азил и странци
- Елисавета Јовановиќ, Оддел за гранични работи и миграција
- Претставнвници од Регионални центри за гранични работи
15:30 – 16:30 Дискусија
19:00 Вечера

Петок , 19.02.2021 година
10:00 – 10:30 Презентација на заклучоците од претходниот ден
10:30 – 11:30 Предизвици во праксата со изрекување мерка на ограничување на
движење и судска постапка по тужби против вакви мерки (итност,
јавност на постапка и др.)
- Учесници
11:30 – 12:00 Кафе пауза
12:00 – 12:30 Предизвици во праксата со изрекување мерка на ограничување на
движење и судска постапка по тужби против вакви мерки (итност,
јавност на постапка и др.)
- Учесници
12:30-13:00

Заклучоци и препораки од работната средба

13:00 Ручек
14:00 Заминување на учесниците

