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Abstract (en): The introduction gives a brief overview of the disappearance of the common state of
Yugoslavia, the consequences of past conflicts in the region and the creation of new states. Beside legal
consequences of the succession further on are quoted activities such as establishment of peace,
cooperation and good neighborly relations. Police and judicial cooperation between the former Yugoslav
republics and the countries of Southeast Europe has a central place in the paper, referring to the fight
against organized crime, terrorism and other the most severe forms of crime. In this context are listed
most important normative basis: the Convention on Police Cooperation in SEE, and several bilateral and
multilateral agreements. Further are quoted concrete types and forms of cooperation expressed through
initiatives, agreements and other documents. This chapter gives a special emphasis on SEPCA (Southeast
Europe Police Chiefs Association), WPON - (Women Police Officer Network), PF (Police Forum), RAI
(Regional Anti-Corruption Initiative), MARRI (Migration, Asylum, Refugees, Regional Initiative). In the
next chapters authors give a brief overview of forms of judicial cooperation in SEE, as well as the place,
role and tasks of the Ministry of Internal Affairs of Republic of Serbia in the international police
cooperation. In the conclusion is indicated the importance of cooperation and good neighborhood
relations in the region of former Yugoslavia and South Eastern Europe , especially in the sensitive areas
of internal affairs, security and justice within the current process of European integration.
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Abstract (ro): Segmentul de introducere al acestei comunicări oferă o perspectivă asupra dispariției
statului iugoslav, consecințelor conflictelor anterioare în regiune și creerii noilor state. Dincolo de
consecințele legale ale acestor transformări, sunt evidențiate și aspect legate de implementarea proceselor
de pace, cooperarea și bunele relații regionale. Cooperarea judiciară și polițienească dintre fostele
republici iugoslave și statele din sud-estul Europei are un rol central în cadrul acestei lucrări, cu referiri
directe în domeniul luptei contra crimei organizate, terorismului și altor forme serioase de criminalitate.
În acest context sunt abordate fundamentele legislative în materie, respective Convenția de Cooperare
Polițienească în Sud-Estul Europei, alături de câteva acorduri bilaterale și multilaterale. De asemenea,
sunt abordate aspect concrete ale formelor de cooperare, exprimate prin inițiative, acorduri și alte
documente. Sunt subliniate în această secțiune organizații precum SEPCA (Asociația Șefilor de Poliție
din Sud estul Europei), WPON (Rețeaua Ofițerilor de Poliție Femei), PF (Forumul Poliției),RAi
(Inițiativa Regionala Anticorupție), MARRI (Inițiativa Regională asupra Azilului, Migrației și
Refugiaților). Sunt abordate în mod succinct și formele de cooperare judiciară în această zonă a Europei,
alături de locul, rolul și sarcinile Ministerului de Interne al Republicii Sârbe în domeniul cooperării
polițienești internaționale. În cadrul secțiunii de concluzii se subliniază importanța cooperării și relațiilor
de bună-vecinătate în regiunea fostei Iugoslavii și Sud-Estul Europei, în special în domeniile sensibile ale
afacerilor interne, securității și justiției, în contextual actual al integrării Europene.
Cuvinte-cheie: cooperare polițienească, fostele republici iugoslave, afaceri interne, justiție, Serbia și
Uniunea Europeană.

