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Αποτιμώντας τη δικαστική
και αστυνομική συνεργασία
μεταξύ Ελλάδας και ΠΓΔΜ
πλαίσιο του προγράμματος
Νοτιοανατολικής Ευρώπης του
ΕΛΙΑΜΕΠ δημοσιεύτηκε τον
Δεκέμβριο του 2οι8 η έρευνα με τίτλο
Η Ελλάδα και η Πρώην Γιουγκοσλαβική

Στο

Δημοκρατία της Μακεδονίας Διμερής
συνεργασία στους τομείς της δικαιοσύνης
και της αστυνομίας Μια αξιολόγηση
της κατάστασης πριν και μετά την
υιοθέτηση των Μέτρων Οικοδόμησης
Η έρευνα
Εμπιστοσύνης MOE 2015
χρηματοδοτήθηκε από το υπουργείο
των Εξωτερικών της Σουηδίας Μερικά
από τα βασικά πορίσματα της έρευνας
είναι τα ακόλουθα Πρώτον η μη επίλυση
του ονοματολογικού μεταξύ των
δύο χωρών για σχεδόν τρεις δεκαετίες
είχε πολύ σημαντικό αντίκτυπο στο επίπεδο

της διμερούς συνεργασίας
τις ευκαιρίες για απευθείας
συνεργασία μεταξύ των κυβερνήσεων
αλλά και όλων των σχετικών διοικητικών
μηχανισμών είναι χαρακτηριστικό πως
περιορίζοντας

έχουν υπογραφεί περίπου 2θ πρωτόκολλα
διμερούς συνεργασίας σε διάφορους
τομείς από το 1995 μέχρι και τα μέσα της

πρώτης δεκαετίας του οο αστυνομία
εκ των οποίων
περιβάλλον άμυνα
κανένα δεν έχει κυρωθεί από το ελληνι¬

κό κοινοβούλιο Δεύτερον οι δύο χώρες
κατόρθωσαν να συνεργαστούν κυρίως
σε πολυμερές επίπεδο π χ Ευρωπαϊκή

Ένωση Νοτιοανατολική Ευρώπη
Τρίτον στο επίπεδο της δικαιοσύνης η
συνεργασία μπορεί να χαρακτηριστεί
λειτουργική καθώς η ΠΓΔΜ έχει κυρώσει
τις περισσότερες από τις διεθνείς
συμβάσεις που καθορίζουν το πλαίσιο
της επικοινωνίας αλλά και αμοιβαίας
συνδρομής μεταξύ των δικαστικών αρχών
των δύο χωρών Τέταρτον στον τομέα
της αστυνομίας πρέπει να τονιστεί
ο καθοριστικός ρόλος της προσφυγικής

και μεταναστευτικής κρίσης 2015 για
τη συνειδητοποίηση της ανάγκης μιας
πιο συστηματικής και θεσμοποιημένης
συνεργασίας μεταξύ των αστυνομικών
αρχών των δύο χωρών Τέλος η εξέλιξη
των διαβουλεύσεων στο πλαίσιο
των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης
κατέδειξε την επίγνωση και των
δύο πλευρών πως η διμερής συνεργασία
πρέπει να τύχει περαιτέρω εμβάθυνσης
ώστε να μπορέσουν οι αρμόδιες
αρχές των δύο χωρών να αποκτήσουν
ένα σταθερό πλαίσιο επικοινωνίας και
συνεργασίας πάντα με στόχο την
αντιμετώπιση κοινών προβλη
καλύτερη

Στον τομέα της
αστυνομίας πρέπει
να τονιστεί ο
καθοριστικός ρόλος
της προσφυγικής και
μεταναστευτικής κρίσης
για τη συνειδητοποίηση
της ανάγκης μιας
πιο συστηματικής
συνεργασίας μεταξύ
των αστυνομικών
αρχών των δύο χωρών

ft

Των Π Πασχαλίδη
Γ Χρηστίδη

μάτων π χ οργανωμένο έγκλημα Το
ίδιο βεβαίως ισχύει και στην περίπτωση
της δικαστικής συνεργασίας αλλά και
στο γενικότερο επίπεδο της διμερούς
συνεργασίας

Ό Παναγιώτης Πασχαλίδης είναι διδάσκων
του τμήματος Δημοσιογραφίας και

MME

ΑΠΘ και ερευνητής στο πρόγραμμα Νοτιοανατολικής
Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ Ο Γιώργος
Χρηστίδης είναι αναπληρωτής καϋηγητής του
τμήματος Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών

ΠΑΜΑΚ και επιστημονικός
συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ
Σπουδών

