Регионална конференција"Миграција
на балканската рута-донаторска
координација и хуманитарни
предизвици", Скопје 2015

Во организација на Секретаријатот за европски прашања, а во соработка со
Регионалниот Совет за соработка - RCC, се одржа Регионална конференција
на тема "Миграција на балканската рута - донаторска координација и
хуманитарни предизвици".
Воведно обраќање на Конференцијата имаа Вицепремиерот г. Фатмир Бесими,
Шефот на Делегацијата на Европската Унија во Скопје, Н.Е. Аиво Орав,

Министерот за внатрешни работи г.Оливер Спасовски и Постојаниот
координатор на Обединетите Нации, г. Луиза Винтон.
Конференцијата имаше за цел да ги здружи заинтересираните страни во насока
на
зајакнато вмрежување, подобрување на комуникациските канали за
миграциските прашања, размена на искуства и најдобри практики меѓу сите
релевантни субјекти на национално, регионално и меѓународно ниво со цел
придонес во справувањето со мигрантскиот/бегалскиот предизвик.
На конференцијата учествуваа претставници и тимови на експерти од земјите
од регионот, Европската комисија, ЕУ амбасадорите во земјата, меѓународните
организации кои дејствуваат на регионално ниво и високи претставници на
државните органи кои работат во доменот миграција.
Дискусиите во својот фокус го имаа мигрантскиот предизвик од аспект на
регионалната донаторска соработка, како и справувањето со хуманитарниот
предизвик.
Агенда

Завршни согледувања
Пред преминување, земјите учеснички на денешната конференција со наслов
"Миграција на Балкансата рута, донорска координација и хуманитарни
предизвици," ја потврдија важноста и значењето на следните резолуции кое се
однесуваат на миграцијата, и кои беа усвоени од сите земји членки и
потпишани од земјите учесници:

·
·
·
·

Резолуција на Европскиот парламент од 29 април 2015 година за
последните трагедии во Медитеранското море и ЕУ политиките за
миграција и азил (2015/2660(RSP));
Резолуција на Европскиот парламент од 10 септември 2015 година за
миграција и бегалците во Европа (2015/2833(RSP))
Резолуција број 1210 на Меѓународната Организација за Миграција
(Усвоена на 24 ноември 2015 година од страна на Советот на својата
106та седница) во однос на Рамката за Упавување со Миграции.
Резолуција број 1243 на Меѓународната Организација за Миграција
(Усвоена на 27 ноември 2012 година од страна на Советот на својата
523та седница) во однос на Операционата Рамка на Меѓународната
Организација за Миграциска Криза.

Како и важноста и значењето на:

·
·

Акцискиот план со 17 точки од 25 октомври 2015 година
Извештаите за напредокот на Грција, Италија и земјите од Западен
Балкан од 15 декември 2015 година

·

Континуираните состаноци и консултации на високо ниво помеѓу
вклучените земји

Имајќи ги предвид, однесувајќи се, и придржувајќи се на гореспоменатите
точки, учесниците на оваа конференција ги усвоија следните:
ЗАКЛУЧОЦИ
1.
Земјите од регионот го потенцираа впечатокот дека миграциската
ситуација, која е појавена вдолж рутата на Западен Балкан, претставува серија
на предизвици кои ги имаат афектирано сите инволвирани земји и организации.
Следствено, во овој контекст, се постигна согласност дека секоја вклучена
страна треба понатамошно да развива соодветни механизми за поддршка, и да
ја интензивира соработката со останатите вклучени страни, со цел решавање
на пројавените проблеми.
2.
Земјите од регионот потврдија дека хуманитарната помош останува како
приоритет како за краткорочен така и за долгорочен рок, особено во
претстојните и очекувани бранови на мигранти. Во рамки на овој аспект,
потребна, ценета и добредојдена е соработка и понатамошно вклучување на
Европската унија и меѓународните партнерски организации, за земјите од
Западен Балкан да можат целосно да се посветат на продолжување и
понатамошно усогласување на хуманитарни активности. Клучен интерес е, и
понатаму ќе остане, целосната безбедност и сигурност за сите граѓани и
мигранти.
3.
Земјите од регионот ја поздравуваат зголемената ангажираност на
ФРОНТЕКС и останатите меѓународни партнерски организации; укажувајќи
дека, треба да бидат земени предвид дополнителни активности. Во оваа
смисла, активностите се однесуваат на зајакнување на капацитетите за прием
на мигранти; идентификација, обработка и избор на оние кои доаѓаат на
границите, како и активности и мерки за успешна борба против трговија со луѓе
и останати форми на прекуграничен криминал, кои влијаат на целокупната
безбедност и сигурност. Човековите права ќе бидат темелно почитувани и
заштитени.
4.
Земјите од регинот ќе продолжат со последователни и континуирани
напори за координација на активности поврзани со прашања за мигрантите,
следствено продолжувајќи со реформите кои се поврзани со европската
интеграција и пристапување кон Европската унија. Земјите од регионот исто
така повикуваат на Европската унија и меѓународните партнерски организации
за натамошно интензивирање на напорите од нивна страна за воспоставување
на најдобри механизми и решенија, севкупно за целиот континент.

