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Преглед

• Историска/меѓународна перспектива
 Меѓународни препораки

 Развои на ниво на Европа

• Регулатива на ЕУ за статистика, со фокус на 
извршувањето на законодавството за 
миграцијата (EIL)

• FRONTEX и Мрежата за анализа на ризик во 
Западен Балкан (FRAN и WBRAN)

• Визен информациски систем (VIS)

• Системот Eurodac

• Пилот прибирање податоци на UNODC

• Предизвици за прибирањето на податоци на 
меѓународно ниво



Меѓународни препораки

• Препораки за статистиките за меѓународната 
миграција

 Прв пакет на препораки (1924, МОТ)

 Последна верзија (UNSD), 1998)

 Пакет на препораки
– Дефинирање на миграцијата/мигрантите/изворите на 

податоци

– Рамка за прибирање на податоци

– Клучни варијабли и табулации

– Статистики за азил

– Пресек на податоци што се однесуваат на миграција

• Препорака на ОН за пописи

• Сеуште референца во контекст на ЕУ
 Вовед (10)

 Извор на дефинициите

 Толкувања
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UNSD наспроти ЕУ: 
Долгорочен мигрант

• Долгорочен мигрант:Лице што се движи во земја која не 
е земјата на негово/нејзино вообичеано живеалиште за 
период од барем една година (12 месеци), па така 
земјата на дестинација всушност станува негова/нејзина 
нова земја на вообиќаено живеалиште (UNSD, 1998
година).

• Миграцијата подразбира дејство со кое лицето 
воспоставува свое вообичаено живеалиште на 
територијата на земја-членка за период кој е, или се 
очекува да биде, долг барем 12 месеци, откако 
претходно бил жител на друга земја-членка или во трета 
земја (Регулатива (ЕК) 862/2007)
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UNSD наспроти ЕУ: 
Вообичаено живеалиште

• “Земјата во која лицето живее, односно, земјата во која 
тој или таа има место за живеење и каде што тој или таа 
вообичаено го поминува времето од денот предвидено за 
одмор. Привременото патување во странство за цели 
рекреација, одмор, посета на пријатели и роднини, 
деловна посета, медицински третман или религиозен 
аџилак не ја менува земјата на вообичеано живеалиште 
на лицето” (UNSD, 1998 година).

• Местото во кое лицето вообичаено го поминува времето 
од денот предвидено за одмор, независно од 
привременото отсуство за рекреативни цели, одмор, 
посети на пријатели и роднини, деловни посети, 
медицински третман или религиозен аџилак, или по 
правило, местото на законски или регистриран постојан 
престој (Регулатива (ЕК) 862/2007). 5



Развои на ниво на Европа

• UNECE

• Eurostat/EU
 Прибирање на податоци

– Демографски индикатори (JMQ)

– Азил

– Нерегуларни мигранти (CIREFI)

– Дозволи за престој

 Документација
– Poulain, NIDI, Singleton & al. Во 1990-те години

– MEDSTAT (I)

– COMPSTAT

– THESIM

– MEDSTAT (II)

– PROMINSTAT

– ...

 Ја подигна свеста за потребата за законодавство
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Регулатива на ЕУ за 
статистика 
[Регулатива (ЕК) 862/2007 година за 
статистици на Заедницата за миграција и 
меѓународна заштита … ]

• Теми
 Пресеци на население, миграциски текови, стекнување 

со државјанство (под Член 3)

 Азил и меѓународна заштита (Чл. 4: Прибирање на 
податоци за азил+Даблин прибирање на податоци)

 Превенција на незаконска миграција (Чл. 5, дел од EIL)

 Дозволи за престој (Чл. 6)

 Враќања (Чл. 7, дел од EIL)

• Главни принципи
 Употреба на различни административни/статистички 

извори но прифаќање на заеднички дефиниции

• Барања и прибирање на податоци
 Концепти, дефиниции и класификации од препораките 

на ОН и контекстот на ЕУ

 Прибирањето на податоци поделено во различни 
модуси/контакти
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Регулатива на ЕУ за 
статистика

 Спроведување на законодавството за 
миграција (EIL)

• Поттеми

 Државјани на трети земји на кои им е одбиен влез на 
надворешна граница, според вид на граница, причина за 
одбивање и државјанство

 Државјани на трети земји кои се откриени дека 
незаконски престојуваат, според возраст, пол и 
државјанство

 Државјани на трети земји на кои им е наредено да ја 
напуштат територијата, според државјанство

 Државјани на трети земји кои се вратени откако им е 
упатена наредба да ја напуштат територијата, според 
државјанство

8



Регулатива на ЕУ за 
статистика

9

Државјани на трети земји на кои им е одбиен влез 
на надворешна земја во ЕУ27 во 2008 година (EIL

база на податоци на Eurostat)
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FRONTEX и Мрежата на 
анализа на ризик за Западен 
Балкан (FRAN и WBRAN)
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• Теми (табели)

1. Незаконски влегувања помеѓу и на граничните 
премини

2. Олеснивачи (криумчари на мигранти)

3. Незаконски престој

4. Одбивање влез

5. Пријави за меѓународна заштита

6. Лица кои користат лажни патни документи за 
незаконски влез во територијата



Визен информациски 
систем

• Поставен во 2004 година, регулатива во 2008 година 
(VIS Регулатива)

• Вклучува податоци за баратели на виза (на пр. 
Државјанство, вид на виза, главна дестинација и 
времетрањето, цел на патувањето, граница, 
занимање, работодавец) и информации за статусот

• Овозможува размена на податоци помеѓу земјите-
членки на ЕУ за краткотрајни визи

Нема прибирање на реални податоци

Размена на статистици на ниво на Советот на ЕУ
(SCH/Comex (94) 25)

Можно проширување (регуалтива 767/2008, конкретно 
Член 17)

Прибирање на ограничен број податоци (Чл. 6 и АнексXII 
од Законот за визи)
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Систем Eurodac

• Поставен во 2000 година

• Систем за спродеување на отпечатоци од прсти 
на баратели на азил и незаконски мигранти и 
идентификување на оние ко претходно имаат 
поднесено барање за азил во друга држава

• За секој барател на азик и секое лице кое е 
фатено при незаконско преминување на 
надворешна граница вклучува податоци за: 
отпечатоци од прсти, пол, земја-членка на 
потекло, место и датум на поденсување на 
барањето, и т.н.)

EURODAC статистици

Даблин статистици (член 4.4 од Регулативата на 
ЕУ за статистика)
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Пилот прибирање на 
податоци на UNODC

• Поставена во 2010 во рамките на проектот

• Покрива статистици за криминал и миграција

• Статистиците за миграција се фокусираат на 
спречување на незаконски влез/престој (вкупни 
податоци за 2004-2009 согласно различни 
раздели)
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Резимиран преглед
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Прибирање податоци/стандард

Тема Регулатив
а за 

Статистик
а 

Регулатива 
за Виза

FRAN/
WBRAN

UNODC 
Пилот

M Миграција Прашални
к 1

(19 табели)

RP Дозволи за 
престој

Прашални
к 2

(7 табели)

V Визи Нема 
Прашални

к
(4 поттеми)

A Азил Прашалник
3+3b

(18+2 

табели)

Прашал
ник 5

(1 

табела)

EIL



Главни забелешки

- Тежок пакет податоци, иако може целосно да се 
однесува на сите земји на ЕУ/Европа, особено во 
Западен Балкан

- Преклопување на одредени прибирања на 
податоци

- Прибирање на табели на 
задолжителна/доброволна основа

- Прибирање на табели на 
годишно/квартално/месечно ниво
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Предизвици за 
прибирањето на податоци 
на меѓународно ниво

• Прибирањето на податоци е област што доживува 
брз развој во рамките на различни ЕУ рамки и 
постојано се очекуваат подобрувања

• Неколку земји имаат проблеми со 
обезбедувањето на податоци барем меѓународно 
споредбени податоци.

• Ограничувањата доаѓаат од различна инциденца 
на феноменот на миграцијата, високата 
мобилност на луѓето, недостигот на извори, 
примената на различните дефиниции и/или 
практики на прибирање податоци

• Високи можности од развојот на технички 
инструменти за регистрирањето, прибирањето и 
поврзувањето на податоците
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