
На 8 октомври годинава Европската 
комисија одобри 17 милиони евра  за 
Република Македонија и Србија како 
помош за решавање на проблемот со 
бегалците. Од овие средства, 10 
милиони евра ќе бидат наменети за 
јакнење на капацитетите на двете 
држави за прифаќање и сместување 
на бегалците како и за контрола на 
границите, додека останатите 7 
милиони евра се хуманитарна помош 
за справување со бегалската криза. 
 
Комисијата превзеде обврска да 
обезбеди дополнителни 200 милиони 
евра за 2015 година за справување 
со последиците од бегалската криза.  
Според еврокомесарот за преговори 
за проширување и европска соседска 
политика Јоханес Хан “тековната 
криза со бегалците и мигрантите е 
предизвик со глобални димензии. 
Мора да работиме заедно рака под 
рака со нашите партнери и соседни 
земји кои се надвор од ЕУ-границите, 
а кои се најмногу погодени”. Ова се 
нови средства што им се достапни на 
властите во Белград и во Скопје, кои 
веќе направија многу за справување 
со ова прашање.Ова е важен сигнал 
за континуираната европска 
солидарност”.  
 
Еврокомесарот за хуманитарна 
помош и справување со кризи, 
Христос Стилијанидис изјави дека за 
да се реши бегалската криза 
потребно е справување со основните 
причини за принудното раселување 
внатре во Сирија, Ирак и во 
Авганистан. Треба да продолжи 
поддршката за соседните земји кои 
веќе имаат сместено голем број на 
бегалци. Според Стилијанидис 
“Европската унија има колективна 
одговорност, да се обезбеди заштита 
и хуманитарна помош на 
најранливите лица, без разлика од 
каде доаѓаат”.  
 

Новиот пакет на финансии од 
дополнителни 17 милиони евра 
доаѓа како резултат на напорите на 
Европската унија да се справи со 
последиците од кризата во Сирија. 
Целокупната претпристапна 
поддршка во однос на 
активностите поврзани со 
миграцијата (како претходни и 
планирани) изнесува 24 милиони 
евра. Дванаесет милиони евра се 
доделени во рамките на ИПА I 
компонентата за реновирање на 
полициските станици на границите, 
борбата против трговијата со луѓе 
и зајакнување на капацитетите на 
полицијата за управување со 
границите. 
 
Преку ИПА II за 2016 година се 
планира да се обезбедат 12 
милиони евра за поддршка на 
Владата на Република Македонија. 
Средствата ќе помогнат во 
спроведување на  миграционата 
политика преку бројни активности, 
вклучително и преку подобрување 
на инфраструктурата, опремата и 
ИТ поддршка за правилно 
функционирање на политиката за 
азил и миграција; зајакнување на 
функционирањето на визната 
политика; борбата против 
трговијата со луѓе и поддршка на 
жртвите на трговија со луѓе и 
насилство; подобрување на 
условите во полициските станици; 
и зајакнување на капацитетите за 
обука и образование во областа на 
внатрешните работи. 
 
http://europa.eu/rapid/press 

ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА ОДОБРИ ДОПОЛНИТЕЛНИ 17 МИЛИОНИ ЕВРА 

ЗА МАКЕДОНИЈА И СРБИЈА 

                     ЕУ ВЕСТИ     октомври 2015 година  

ЕУЦ-број 15/2015 

                                                                               

 

Број 11/2015 СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

ЕУ ЦЕНТАР НА СОБРАНИЕТО 

Содржина на вести: 

ЕК одобри дополнителни 17 милиони евра за 
Македонија и Србија 

1 

Во фокусот на Европскиот парламент 2 

Петнаесет земји-членки бараат забрана за 

ГМО 
2 

ЕП побара истрага за скандалот со еколошките 
тестови во Фолсксваген 

3 

Мигрантската криза во фокусот на состанокот 

на Европскиот совет 
4 

Граѓанска иницијатива “СТОП ТТИП” 5 

Од ноември нова банкнота од 20 евра 5 

Европското земјоделство во ерата на високата 
технологија 

6 

Отворени денови - Европска недела на 
градови и региони 

7 

Парламентарни избори во Полска 8 

Нови здравствени предупредување на 

пакувањата на цигари 
8 

Парламентарни избори во Португалија 9 

Раиф Бадави добитник на наградата Сахаров 10 

Реформа на правилата за заштита на 

податоци  
11 

ЕУ календар ноември/2015 11 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5795_en.htm


Страна 2 СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Пленарна сесија 5-8 октомври 2015, 
Стразбур 
За време на пленарна сесија на ЕП, 
францускиот претседател Франсоа 
Оланд и германската канцеларка 
Ангела Меркел имаа заедничко 
обраќање европратениците, на теми 
поврзани со бегалската криза, 
еконимијата, надворешната политика. 
За скандалот со еколошките тестови во 
Фолксваген беше дискутирано со 
Елзбиета Биенковска, комесар за 
единствен пазар, при што 
европратениците повикаа на 
подобрување на правилата за 
тестирање на емисиите на издувни 
гасови.Миграцијата и бегалската криза 
како и заклучоците од состанокот на 
Европскиот совет беа тема на 
расправа со претседателот на Советот, 
Доналд Туск и претседателот на 
Комисијата Жан Клод Јункер. 
На 7 октомври Шпанскиот крал Филип 
VI го посети ЕП и се заложи за 
обезбедување на помош на бегалците. 
Европратениците оценија дека ЕУ и 
Турција треба поблису да соработуваат 
по прашањето за Сирија, но ја 
предупредија Анкара да ги почитува 
човековите права и слободата на 
медиумите. 
 
Пленарна сесија 14 октомври 2015 , 
Брисел 
Европскиот парламент повика на 
намалување на емисиите на 
стакленичките гасови за најмалку 40% 
до 2030 година. Парламентот го 

одобри предлогот на ЕК, за 
дополнителни средства од 401,3 
милиони евра за менаџирање на 
бегалската криза. Сретствата ќе бидат 
наменети за државите што се најмногу 
погодени со бегалците, за државите 
кои не се членки на ЕУ и примаат 
бегалци од Сирија како и за 3 европски 
агенции кои се справуваат со 
барањата поврзани со бегалците. 
 
Пленарна 26-29 октомври 2015, 
Стразбур 
Решавањето на бегалската криза и 
отворањето на нови работни места се 
најважни теми во преговорите за 
буџетот на ЕУ за следната година. 
Со усвојувањето на ревидираните 
правила за патниците, пакет аранжман 
(кој се состои од патување со авион, 
хотел или најмување на автомобил,) 
купен онлајн за единствена цена или 
преку поврзани веб страни ќе има иста 
заштита како  пакет аранжман купен во 
туристичка агенција. 
Европратениците го изгласаа пакетот 
на закони за телекомуникацискиот 
пазар, со кој забраната за надоместот 
за роаминг за користење на мобилните 
телефони во странство но во рамките 
на ЕУ, ќе стапи во сила од  јуни 2017.  
ЕП не ја одобри нацрт директивата  
 
http://www.europarl.europa.eu/news/ 

ВО ФОКУСОТ НА ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ 

ПЕТНАЕСЕТ ЗЕМЈИ-ЧЛЕНКИ НА ЕУ БАРААТ ЗАБРАНА ЗА ГЕНЕТСКИ МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ 

Петнаесет од земјите-членки на ЕУ побарале да се 
забрани употребата на генетски модифицирани 
култури на нивна територија. Кон  список на земји-
членки кои бараат целосна забрана за 
одгледување на ГМО, се приклучија и Германија и 
Франција. 
Велика Британија бара забрана за одгледување на 
ГМО на територијата на Шкотска, Велс и Северна 
Ирска, оставајќи можност на Англија доброволно 
да донесе одлука за  ова прашање. На листата се: 
Австрија, Бугарија, Хрватска, Кипар, Грција, 
Унгарија, Италија, Латвија, Литванија, Холандија и 
Полска. Белгија  одлучи да го задржи регионот 
Валонија како слободен за употреба на ГМО. 
Според Ројтерс, во писмото од Министерството за 
земјоделство на Германија до Комисијата, 
Германскиот министер за земјоделство Кристијан 
Шмит ја информирал Комисијата дека Германија 
нема да дозволи одгледување на ГМО на нејзина 
територија. Во Германија постои општа согласност 

за забрана  на ГМО, но постои несогласување кој ќе ја 
спроведе забраната, федералните или државните 
органи. 
Новите правила на ЕУ одобрени во март годинава 
даваат можност одделни земји-членки да забранат 
ГМО култури дури и откако тие ќе бидат одобрени како 
безбедни од страна на Европската комисија. Според 
тие правила земјите-членки мора до 3 октомври 2015 
година да ја информираат Европската комисија дали 
ќе прифатат нови одобренија за одгледување на ГМО. 
Предлогот кој беше поддржан од 28 министри за 
животна средина на ЕУ во јуни 2014 година, ја враќа 
повторно „целосната одговорност“ на земјите-членки 
во одгледувањето на ГМО на нивната територија. За 
прв пат се овозможува на земјите од ЕУ и формално 
да се откажат од Европскиот широк систем на 
одобрување. 
http://www.euractiv.com/sections 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/
http://www.euractiv.com/sections/agriculture-food/15-member-states-opt-out-gmo-culture-318181


Број 15/2015 

Претседателите на 4 комитети на 

Европскиот парламент побараа  

Европската комисија да отвори истрага 

за скандалот за фалсификување на 

емисиите на штетни гасови во 

германската автомобилска компанија 

„Фолксваген“. 

Повеќе европски држави меѓу кои и 

Франција, Велика Британија и Италија, 

најавија истрага за ова прашање, што 

претставува аларм за ЕУ.  

На 6 октомври годинава неколку 

комитети во Европскиот парламент 

побараа да се откријат сите детали од 

овој случај. Европската комисија и 

земјите-членки го разгледуваат 

прашањето за воведување на построги 

правила и повикаа на истрага против 

овој голем скандал. 

Претседателите на комитетите за 

животна средина, транспорт, внатрешен 

пазар и индустрија донесоа одлука да се 

истражи измамата во Фолксваген, на 

еколошкиот тестот за испуштање на 

штетни гасови, исто така како бил 

вграден софтверот кој го детектира 

системот за мерење на штетните гасови, 

поради што се добивале лажни 

показатели.  

Според проценките, во земјите на ЕУ се 

движат повеќе од 11 милиони возила со  

вграден софтвер со лажни податоци. 

Компанијата Фолксваген ги опремила 

своите автомобили со софтвер 

дизајниран да ги менува емисиите под 

услови на тестирање, давајќи нереални 

резултати од тестот за 40 пати пониски 

вредности.  Софтверот потоа се бришел 

и возилото работело во нормален 

режим.  

Во Европскиот парламент беше 

покрената петиција од страна на 

Партијата на зелените, со барање 

Европската комисија да отвори истрага 

за манипулациите со технологијата за 

тестовите за мерење на нивото на 

загадување. Петицијата  за помалку од 

една недела собра повеќе од 110.000 

потписи.  

Германските пратеници биле прилично 

воздржани, додека француските и 

шпанските европратеници покажаа 

голема заинтересираност по ова 

прашање.  

Голем број на иницијативи и акции се 

веќе отворени и во Франција, 

вклучувајќи и две кривични истраги и 

административна истрага за 

сузбивање на измама.  

Еврокомесарот за Внатрешен пазар 

Елжбиета Биенковска предизвика 

вознемиреност кај европратениците, 

со зборовите дека извршната власт на 

Унијата нема намера да дејствува, 

додека земјите-членки имаат 

спроведено сопствени национални 

истраги.  

Во врска со ова прашање, се чини 

дека Европската комисија не е 

подготвена да отвори било каков вид 

на истрага. Сепак, европратениците се 

уште имаат можност да побараат 

формирање на парламентарна 

анкетна комисија, што  не претставува 

лесна задача. 

Германски европратеници остро се 

спротивставиле на одлуката за 

воведување на построги правила во 

неодамнешното гласање во 

Европскиот парламент. 

Европратениците повикаа на реални и 

точни еколошки тестови  со можност 

преку лабораториско детектирање да 

се прикажат точни резултати за 

емисијата на штетните азотни оксиди.  

 

http://www.euractiv.com/sections/transport/
european-parliament-calls-inquiry-volkswagen 

 

ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ ПОБАРА ИСТРАГА ЗА СКАНДАЛОТ СО ЕКОЛОШКИТЕ ТЕСТОВИ НА 

„ФОЛКСВАГЕН“ 

Страна 3 

“Според 

проценките, во 

земјите на ЕУ се 

движат повеќе од 

11 милиони 

возила на 

Фолксваген, со  

вграден софтвер 

со лажни 

податоци”  

http://www.euractiv.com/sections/transport/european-parliament-calls-inquiry-volkswagen-scandal-318264
http://www.euractiv.com/sections/transport/european-parliament-calls-inquiry-volkswagen-scandal-318264


Страна 4 

На 15 октомври годинава лидерите на 
Европската унија одржаа состанок 
посветен на мигрантите и кризата, 
што претставуваше четврт состанок 
по ред за само шест месеци со главна 
тема-решавање на кризата. 
 
Европската унија и земјите-членки ги 
зајакнуваат напорите за 
воспоставување на ефикасна, 
хуманитарна и безбедна Европска 
миграциона политика.  
 
Лидерите на ЕУ постигнаа согласност 
за политичките насоки и приоритети 
за следните чекори : 

 за соработка со земјите на потекло и 
транзитните земји, со цел запирање 
на миграциските текови; Лидерите на 
ЕУ го прифатија заедничкиот 
акционен план со Турција и се 
согласија за постигнување конкретни 
оперативни мерки на претстојниот 
Самит во Валета, со африканските 
шефови на држави или влади; 

 за зајакнување на надворешните 
граници на ЕУ и воспоставување на 
интегриран систем за гранично 
управување, кои ќе одат надвор од 
мандатот на Фронтекс, со додавање 
на неколку стотици нови службеници 
на граничните контроли за да се 
обезбедат областите со центри за 
прием и регистрација во Грција и 
Италија; 

 за прашањето на враќање и 
реадмисија; 

 за инаоѓање решенија за притисокот 
од миграцијата;  

 за Самитот за миграција во Валета 
на 11 и 12 ноември 2015 година. 

 Претседателот на Европскиот совет 
Доналд Туск покрена дебата за 
пошироките предизвици во  
миграциската политика на ЕУ, на 
среден и долг рок. Лидерите на ЕУ 
разговараа за чувствителните 
прашања, за Регулативата од Даблин, 
Европскиот систем на граничната 
полиција и посебната улога на 
центрите за прием и регистрација. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

МИГРАНТСКАТА КРИЗА ВО ФОКУСОТ НА СОСТАНОКОТ НА ЕВРОПСКИОТ СОВЕТ  

На состанокот беа разгледани 
превземените одлуки по првиот 
вонреден состанок на Европскиот 
совет во април,  како и се 
разговараше за потребата од 
зголемување на финансиската 
поддршка за организациите кои 
работат во регионот, како УНХЦР и 
Светската програма за храна, и 
поддршката од трети земји. 
 
Европскиот совет расправаше и за 
политичките и воени случувања во 
Сирија, меѓу другото и за нивното 
влијание на миграцијата.  
 
Советот повторно повика на 
политичко решавање на конфликтот 
во поблиска соработка со ОН и 
земјите од регионот.  
 
Беше поздравен повикот на ОН за 
именување на нова влада на 
национално единство во Либија. 
 
Од страна на Советот повторно се 
потсети дека процесот на 
завршување на економската и 
монетарната унија мора да продолжи 
на отворен и транспарентен начин и 
со целосно почитување на 
единствениот пазар.  
 
Исто така Советот беше запознат со 
претстојната постапка во врска со 
планот на Белика Британија за 
референдум.  
 
http://www.consilium.europa.eu/en/
meetings/european-council/2015/10/15 

http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2015/10/15-16/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=European+Council%2c+15%2f10%2f2015
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2015/10/15-16/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=European+Council%2c+15%2f10%2f2015
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Договорот за Трансатлантска трговија и 
инвестициско партнерство (ТТИП) меѓу 
ЕУ и САД има за цел да ги отстрани 
бариерите на пазарот во широка сфера 
на економски сектори,  да го олесни 
купувањето и продавањето на стоки и 
услуги помеѓу ЕУ и САД. 
Организаторите на Европската 
граѓанска иницијатива “СТОП ТТИП”  
своите активности ги насочија кон 
Европскиот суд на правдата. Иако во 
јули годинава беше најавено дека до 
крајот на септември граѓанската 
иницијатива “СТОП ТТИП” треба 
официјално да биде покрената, 
Европската комисија се обидува да го 
блокира проектот. 
Европската Граѓанска Иницијатива ќе ја 
претстават својата платформа за 
граѓаните, како и законодавен предлог 
до Комисијата. За ова да се овозможи 
ќе биде потребно да се соберат 1 
милион потписи.  
Преговорите меѓу САД и Европската 
унија за Трансатланска Трговија и 
Инвестициско Партнерство започнаа во 
јули 2013 година. Доколку договорот се 
потпише, тоа ќе влијае на речиси 40% 
од светскиот БДП. 
Договорот за создавање голем 

трансатлантски пазар меѓу Европа и 
САД е еден од најважните во светот, 
кој изнесува над 2 милијарди евра на 
стоки и услуги на годишно ниво. 
Доколку е успешен, договорот би 
можел да помогне на компаниите да 
заработат милиони евра и ќе биде 
проследен со отворање на илјадници 
нови работни места од двете страни 
на Атлантикот. 
Просечните европски домаќинства 
годишно можат да заштедат до 545 
евра, при што се очекува 
зголемување на БДП за 0,5%. 
И покрај тоа што Европската 
комисија го одби предлогот на една 
од алијансите на ЕУ активистите да 
одржат Европска граѓанска 
иницијатива противТТИП, независни 
организации од цела Европа 
продолжуваат со лобирања против 
договорот. 
 
http://www.euractiv.com/sections/trade-
industry/commission-opposes-european-
citizens-initiative-against-ttip-308406  

ГРАЃАНИТЕ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА ПРОТИВ ДОГОВОРОТ ЗА ТРАНСАТЛАНСКА ТРГОВИЈА И 

ОД НОЕМВРИ НОВА БАНКНОТА ОД 20 ЕВРА 

Новата банкнота од 20 евра ќе биде 
пуштена во оптек од 25-ти ноември 
2015 година. 
Се претпоставува дека втората 
генерација на еврата ќе биде многу 
посигурна и потрајна. 
Според Европската централна банка, 
со новите безбедносни ознаки ќе биде 
многу потешко да се фалсификуваат 
редизајнираните банкноти. 
Редизајнираната банкнота од 20 евра 
е со големина од 133 х 72мм и е 
направена во готски стил.  
По банкнотата од пет евра од мај 2013 
година и банкнотата од 10 евра од 
септември 2014 година, ова е третата 
нова банкнота од серијата „Европа“.  

За евро банкнотите има седум 

деноминации и тоа од: 5, 10, 20, 

50,100, 200 и 500 евра. Тие се во 

различна големина и боја, на 

аверсот од банкнотите е даден 

приказ на различни периоди на 

европската архитектонска историја.  

 

http://www.new-euro-banknotes.eu/Euro 
https://www.ecb.europa.eu/euro/ 

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/non-registered/details/2041?lg=en
http://www.euractiv.com/sections/trade-industry/commission-opposes-european-citizens-initiative-against-ttip-308406
http://www.euractiv.com/sections/trade-industry/commission-opposes-european-citizens-initiative-against-ttip-308406
http://www.euractiv.com/sections/trade-industry/commission-opposes-european-citizens-initiative-against-ttip-308406
http://www.new-euro-banknotes.eu/Euro-Banknotes/Euro-banknotes-7-3/THE-NEW-€20
https://www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/europa/html/index.en.html
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Во обид да се одговори на 
растечките глобални потреби за 
храна и решавање на проблемот на 
загадувањето на животната средина, 
европскиот земјоделски сектор 
влегува во дигиталната ера. 
Земјоделците од ЕУ се повеќе ги 
користат новите технологии за 
зголемување на производството, за 
подобар квалитет со помала 
употреба на земјоделски 
репроматеријали како и помало 
загадување на животната средина. 
Новите технологии повеќе ги 
прифаќаат и воведуваат во 
производство големите земјоделци, 
додека за малите земјоделци 
технологиите се поскапи и 
недостапни. 
Растот на светската популација 
резултира со зголемување на 
побарувачката на земјоделските 
производи, но истовремено се 
намалуваат можностите за 
задоволување на побарувачката 
поради намалување на 
обработливото земјиште и  
климатските промени. 
Аналитичарите како иновативно 
решение за овој проблем гледаат во 
т.н. прецизно или планирано 
земјоделство, односно „агро-
технолошка револуција“. 
Прецизното земјоделство се базира 
на оптимални вложувањата во 
површините во однос на потребниот 
род. Таквото земјоделство вклучува 
употреба на сателитски системи како 
GPS и интернет со цел да се 
обезбеди контрола на 
производството и намалување на 
употребата на ѓубрива, пестициди и 
вода. 
Воведувањето на новата технологија 
им помага на земјоделците подобро и 
поодржливо да управуваат со  
фармите водејќи сметка за сите 
детали во производство. 
Земјоделците кои работат врз основа 
на прецизни податоци можат на 
најдобар начин да ги искористат 
хемиските инпути (пестициди и 
ѓубрива) што е значајно за заштитата 
на почвата и подземните води и 
придонесува за раст на ефикасноста 
на производството. Во исто време се 
подобрува квалитетот на производот, 
а потрошувачката на енергија  
значително се намалува. 
Со употребата на сензори 

земјоделците може да откријат делови 
од земјиштето за кои е потребен 
посебен третман и со тоа  
нанесувањето на хемикалии може да 
се насочи на одредени места. На овој 
начин се намалува количеството на 
хемикалии и се заштитува животната 
средина. 
Оваа пракса е различна во однос со 
традиционалната според која мерките 
за наводнување, ѓубрење, прскање со 
инсектициди и хербициди се 
применуваат на целата област, без 
разлика дали истите се потребни или 
не. 
Експертите проценуваат дека пазарот 
на т.н. прецизното земјоделство во 
2014 година на глобално изнесува 2,3 
милијарди евра. Со очекуван раст со 
годишна стапка од 12% до 2020 
година, за најперспективни пазари се 
сметаат пазарите во САД и Европа. 
Заедничкиот истражувачки центар на 
Европската комисија во 
овогодинешниот извештај потврди 
дека прецизното земјоделство може 
да игра значајна улога во 
задоволувањето на зголемената 
побарувачка за храна и истовремено 
да обезбеди одржливо користење на 
природните ресурси и заштита на 
животната средина. 
Со новата Заедничка земјоделска 
политика 2014-2020 се обезбедени 
финансиски стимулативни мерки и 
мерки за поддршка на земјоделците за 
инвестирање во технологиите за 
прецизно земјоделство, на пр. во 
машини кои прецизно го дозираат 
ѓубривото. 
Примената на новите технологии во 
земјоделието беше дел од програмата 
и на претходниот состав на 
Европската комисија преку Европското 
иновативно парнерство за 
продуктивност и одрживост во 
земјоделието (EIP-AGRI). 
Комисијата за прецизното 
земјоделство обезбедува поддршка од 
над 78 милијарди евра преку 
програмата Хоризонт 2020. 
 
http://www.euractiv.com/sections/innovation-
feeding-world/europe-entering-era-precision-
agriculture 

ЕВРОПСКОТО ЗЕМЈОДЕЛСТВО ВО ЕРАТА НА ВИСОКАТА ТЕХНОЛОГИЈА 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

“За прецизното 

земјоделство, 

Европската 

комисија 

обезбедува 

финансиска 

поддршка од над 78 

милијарди евра 

преку ЕУ 

програмата 

Хоризонт 2020”  

http://www.euractiv.com/sections/innovation-feeding-world/europe-entering-era-precision-agriculture-318794
http://www.euractiv.com/sections/innovation-feeding-world/europe-entering-era-precision-agriculture-318794
http://www.euractiv.com/sections/innovation-feeding-world/europe-entering-era-precision-agriculture-318794
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Во рамките на овој традиционален 
настан, градот Скопје за првпат 
организираше и отворен прием кој  
се одржа во Постојаната мисија на 
Република Македонија при 
Европската унија во Брисел, каде 
голем број амбасадори, 
европратеници, дипломати и 
учесници во „Отворените 
денови" имаа можност да уживаат 
во македонската традиционална 
кујна, вино и македонската музика.  

 

Во рамките на манифестацијата, 
претставници на Европската 
комисија, на европските градови, и 
градоначалникот Коце Трајановски 
ја потпиша „Зелената дигитална 
повелба“со која градовите се 
обврзуваат да превземаат 
активности за намалување на 
последиците од климатските 
промени преку користење 
инфомациски и комуникациски 
технологии за развој.  

 

Градот Скопје стана 48-от град во 
Европа што ја потпишал оваа 
повелба и првиот град од земјите на 
Западен Балкан. 

 
http://ec.europa.eu/regional_policy 

 

“ОТВОРЕНИ ДЕНОВИ” ЕВРОПСКА НЕДЕЛА НА РЕГИОНИ И ГРАДОВИ 

Oд 12 до 15 октомври во Брисел по 
13 пат се одржа манифестацијата 
„Отворени денови - Европска недела 
на региони и градови“, на која 
учествуваа околу 6000 претставници, 
600 говорници од над 200 региони и 
градови од цела Европа.  

 

Во работниот дел на овој 
традиционален четиридневен настан 
беа одржани преку 100 работилници, 
дебати, презентации, изложби и 
претставени можностите за 
вмрежување. 

 

Манифестацијата Отворени денови - 
Европска недела на региони и 
градови прет ст авува 
традиционален настан, кој за првпат 
се организирал во 2003 година од 
страна на Комитетот на регионите 
при ЕУ.  

 

Градовите и регионите преку овој 
настан имаат можност да се 
претстават и да ја подобрат 
соработката на локално и  
регионално ниво, да разменат 
искуства и добри практики во повеќе 
области, како економскиот развој и 
социјалната инклузија, јавно-
приватното партнерство, 
прекуграничната соработка, 
регионалните иновации и локалниот 
економски развој. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2015/about_od.cfm
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ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ ВО ПОЛСКА  

Донесената мерка за спроведување 
дава технички спецификации за 
дизајнот на кутиите со цигари, 
дизајнот и обликот на 
комбинираните здравствени 
предупредувања земајќи ги предвид 
различните форми на пакување. 
 
Очекувањата се дека новите мерки 
за здравственото предупредување 
ќе бидат повпечатливи и дека ќе се 
појават на сите пакувања на цигари 
во ЕУ од мај 2016 година.  
 
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-
safety/dyna/enews/enews.cfm?
al_id=1627 

НОВИ ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕДУПРЕДУВАЊА НА ПАКУВАЊАТА НА ЦИГАРИ  

На парламентарните избори во 
Полска кои се одржаа на 25 октомври 
годинава, опозициската партија 
предводена од познатиот полски 
евроскептик Јарослав Качински  
освои апсолутно мнозинство.  
 
Полската евроскептична опозициска 
партија Право и правда (ПИС) на 
Јарослав Качински, брат близнак на 
загинатиот полски претседател Лех 
Качински, освои 242 мандати во 
Долниот Дом на парламентот кој 
брои 460 мандати. Со освоените 
мандати отворена е можноста за 
формирање на владата, без 
коалициски партнери.  
 
Десно-центристичката граѓанска 
платформа  (ПО) која беше на власт 
изминатите 8 години, освоила 133 
пратенички места. 
 
Актуелниот полски премиер и 
претседател на десноцентристичката 
граѓанска платформа, Ева Копач го 

призна поразот на парламентарните 
избори.  
 
Конзервативната партија (ПИС) се 
противи на прифаќањето на 
имигранти од Блискиот Исток и од 
Африка, и се претставува како 
единствен чувар на вредностите, 
националните интереси и 
безбедноста на Полјаците.  
 
За прв пат во историјата на Полска за 
премиерското место претсендираа 
две жени - Беата Шилдо и Ева Копач. 
 
Одѕивот за парламентарни избори 
бил 51,6%, од 30,5 милиони 
регистрирани гласачи, што е поголем 
одзив од претходните парламентарни 
избори одржани во 2011 година. 
 
http://mondo.rs/a842068/Info/Svet/Izbori 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

На 9 октомври годинава беше 
усвоен актот за имплементирање 
на новите мерки за 
предупредување за здравјето на 
сите кутии на тутун за пушење 
(цигари и свитоци од тутун), 
согласно Директивата за тутунските 
производи (2014/40 / ЕУ). 
 
Новите мерки се во правец на 
одвраќање на користењето на 
тутунот, особено кај малдата 
популација.  
 
Здравствените предупредувања 
кои ќе стојат на кутиите со цигари, 
ќе има фотографија во боја и текст 
кој предупредува за штетноста од 
пушењето и информации за 
откажување. 
 
Според новите прописи, 65% од 
кутијата ќе биде покриена со 
налепница за предупредување за 
штетноста на тутунскиот производ.  

http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/dyna/enews/enews.cfm?al_id=1627
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/dyna/enews/enews.cfm?al_id=1627
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/dyna/enews/enews.cfm?al_id=1627
http://mondo.rs/a842068/Info/Svet/Izbori-u-Poljskoj-Pobeda-desnice-evroskeptika-Kacinjskog.html
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На  парламентарните избори во 
Португалија кои се одржаа на 4 
октомври годинава, владеачката 
коалиција на десниот центар 
“Португалија напред” (составена од 
Социјал-демократска партија, 
Социјално-демократски центар и 
Конзервативната народна партија) 
освои 107 од 230 места во 
Парламентот.  
 
И покрај победата на изборите, 
Централно-десничарската коалиција  
го изгуби апсолутното мнозинство во 
Парламентот кое го имаше од 2011 
година. Актуелниот премиер на 
Португалија Педро Пасос Коелхо, 
доби прилика повторно да ја формира 
владата на Португалија. 
 
Централно-десничарската коалиција 
освои 38,5% од гласовите и покрај  
примената на политиката на штедење 
во задолжената Португалија која во 
2011 година мораше да добие кредит 
за финансиска помош од 78 
милијарди евра.  
 
Владеачката коалиција го изгуби 
апсолутното мнозинство во 
Парламентот што значи дека 
пратениците од левиот блок би 
можеле да ги блокираат економските 
реформи и мерките за намалување на 
долгот. 
 
Социјалистичката партија доби 32,4% 
од гласовите и поголема веројатност 
за коалицирање со малцинскиот лев 
блок, кој се бори против мерките на 
штедење како и со Комунистичката 
партија која  е противник на 
еврозоната. Левиот блок и 
Комунистичката партија се залагаат и 
за излегување на Португалија од 
НАТО. Левичарските партии центарот 
заедно имаат 122 пратеници. 
 
На Изборите имаше рекордно слаб 
одзив на избирачи, 43,07% од вкупно 
9,6 милиони со право на глас. 
 
Изборните резултати не ветуваат 
стабилност на новата влада на 
Португалија. Ниту една од 19-те 
влади на Португалија избрани по 1974 
година која немала апсолтуно 
мнозинство во парламентот, не го 
завршила мандатот до крај.  
Во Парламентот на Португалија кој е 
составен од 230 пратенички мандати, 
десната коалиција предводена од 

Пасос Коелјо има 104 мандати, 
социјалистите 85 мандати, левиот 
блок 19 и комунистите 17 
пратенички мандати. 
 
Победата на владеачката коалиција 
се должи на повеќе фактори. 
Левиот политички спектар не е 
единствен,  односно социјалистите, 
левиот блок и комунистите иако 
заедно освоија 60% од гласовите, 
премногу се разликуваат по 
темелните прашања (НАТО, 
еврото, политиките на штедење) за 
да формираат коалициона влада. 
Дисперзијата на гласови значајно 
влијаела на конечните резултати од 
изборите: благодарение на D`hond 
методот на претворање на 
гласовите во мандати околу 
830.000 гласови кои биле дадени по 
малите партии и листи, и 
припаднале на владеачката 
коалиција. 
 
Со внимание се очекуваат  
изборите во Шпанија кои ќе се 
одржат на 20 декември годинава. 
Земјата може да се соочи со сличен 
проблем при формирањето на 
влада со оглед на намалената 
поддршка за водечките партии и 
појавата на нови партии на 
политичката сцена.  
 
Додека португалскиот БДП 
сочинува помалку од 2% од БДП во 
еврозоната, Шпанија е четврта по 
големина економија во зоната и 
политичките немири во таа земја 
може да го вратат континентот во 
период на економска неизвесност. 
 
Се предвидува дека во Шпанија, 
резултатот од изборната трка на 20 
декември годинава, помеѓу двете 
традиционално водечки шпански 
партии и две новоформирани 
партии ќе биде нерешен, односно 
ниту една партија нема да го добие 
апсолутното мнозинство. 
 
http://www.euronews.com/tag/portuguese-
election/ 
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„И покрај победата 

на изборите, 

Централно-

десничарската 

коалиција  го изгуби 

апсолутното 

мнозинство во 

Парламентот кое го 

имаше од 2011 

година.“ 

http://www.euronews.com/tag/portuguese-election/
http://www.euronews.com/tag/portuguese-election/
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Саудискиот блогер Раиф Бадави е 
добитник на наградата Сахаров за 
слобода на мислата 2015 година, со 
одлука на претседателот на 
Европскиот парламент, Мартин Шулц.  
Во моментов, Бадави издржува казна 
затвор од десет години за навреда на 
исламот преку неговата интернет 
страница на која го промовира 
слободниот говор за општеството, 
политиката и религијата.  
Церемонијата на доделувањето на 
наградата ќе се одржи во Стразбур, на 
16 декември 2015 година. 
Претседателот на Европскиот 
парламент Мартин Шулц го повика 
кралот на Саудиска Арабија да го 
стопира извршувањето на казната и да 
го ослободи Бадави од затвор, за да 
се врати на неговото семејството, како 
и да може да присуствува на 
пленарната сесија на ЕП во декември 
и официјално да ја добие наградата. 
Раиф Бадави е блогер од Саудиска 
Арабија, писател и активист кој се 
бори за човековите права и уредник на 
страницата „Слободни Саудиски 
либерали“. Бадави бил уапсен во 2012 
година, а подоцна и осуден на десет 
години затвор, илјада удари со камшик 
и висока парична казна за навреда на 
исламските вредности преку неговиот 
блог. 
Првите удари со камшик во јавноста ги 
добил во јануари годинава, додека 
остатокот е одложен поради големиот 
меѓународен притисок.  
Во февруари годинава, Европскиот 
парламент усвои резолуција со која се 

осудува камшикувањето на Раиф 
Бадави како суров и шокантен чин на 
властите во Саудиска Арабија, со 
барање истото да запре и безусловно 
пуштање на слобода, бидејќи Бадави 
се смета за затвореник на совеста, 
притворен и осуден само затоа што го 
користи своето право на слобода на 
изразување. 
Наградата Сахаров за слобода на 

мислата се доделува секоја година од 

страна на Европскиот парламент.  Со 

наградата се стекнуваат исклучителни 

поединци и организации кои се борат 

против нетолеранција и угнетувањето.  

Наградата беше основана во 1988 

година. Во 2014 година наградата 

беше доделена на Денис Маквеж, 

борец за правата на девојките и 

жените од Демократска Република 

Конго. 

Номинација за наградата Сахаров 

може да предложат пратеничките 

групи или групи од најмалку 40 

пратеници.  

Комисијата за надворешни работи и 

Комисијата за развој ќе гласа по 

предлозите за избор на три 

финалисти, а потоа Конференцијата 

на претседатели избира еден лауреат. 

 
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/

en/home/the-prize.html 

РАИФ БАДАВИ - ДОБИТНИК НА НАГРАДАТА САХАРОВ ЗА СЛОБОДА НА МИСЛАТА ЗА 2015 ГОДИНА 

„Саудискиот 

блогер Раиф 

Бадави е добитник 

на наградата 

Сахаров за 

слобода на 

мислата 2015 

година.“ 

АНДРЕЈ САХАРОВ - инспирација за награда 

Рускиот физичар Андреј Дмитриевич Сахаров (1921-1989) е добитник на 

Нобеловата награда за мир во 1975 година, а станал познат како татко на 

Советската хидрогенска бомба. 

Загрижен за импликациите кои неговата работа би ја имале врз иднината на 

човештвото, настојувал на подигнување на свеста за опасноста од трката 

со нуклеарното вооружување. Неговите напори биле делумно успешни со 

потпишувањето на Договорот од 1963 за забрана за нуклеарни тестирања. 

Во 1970 година го основал Комитетот за заштита на човековите права и 

жртвите на политичките судења. Советските власти го протерале Сахаров 

во Горки каде дознал дека Европскиотпарламент сака да воведе награда за 

слобода на мислата која би го носела неговото име. Во 1987 година, 

Сахаров испратил порака до Европскиот парламент со која дал дозвола 

наградата да го носи неговото име  и на истата гледал како поттик кон сите 

оние кои како него се посветиле на борбата за човековите права. 

http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/en/home/the-prize.html
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/en/home/the-prize.html
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20151027PHT99790/20151027PHT99790_original.jpg?epbox%5breference%5d=20151023STO99024
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20151027PHT99790/20151027PHT99790_original.jpg?epbox%5breference%5d=20151023STO99024


Број 15/2015 

Приватноста и заштита на податоците 
се основни права во ЕУ. Заштитата на 
личните податоци е фундаментално 
право, заштитено со европското право 
утврдено во член 8 од Повелбата за 
фундаменталните права на ЕУ. 
На 9 октомври годинава, Европскиот 
супервизор за заштита на податоци ја 
објави препораката за Регулативата за 
заштита на податоците. 
Советот на ЕУ постигна општа 
согласност за предложената реформа 
на Директивата на ЕУ за заштита на 
личните податоци, која се однесува на 
полициските и кривичните постапки. 
На 27 јули 2015 година  Европскиот 
супервизор за заштита на податоци  
објави препораки за оперативните 
одредби од Регулативата за заштита 
на податоците. Како одраз на трите 
верзии на предложениот текст на 
Комисијата, Европскиот парламент и 
Советот, препораките на ЕДПС дадоа 
придонес во тековните трилатерални 
преговори за реформскиот пакет. 
Истовремено,  Европскиот супервизор 
за заштита на податоци лансираше 
мобилна апликација за споредување 
на текстовите на Комисијата, 
Парламентот и Советот, како и 
препораките на Европскиот 
супервизор, за полесен пристап преку 
таблет и паметен телефон.  
Постигнувањето на договор за 
Директивата за заштита на податоци 

од страна на Советот е важно за 
напредокот на триалогот бидејќи тоа 
претставува важен дел од 
реформскиот пакет.  
Предлог-директивата ја опфаќа 
прекуграничната обработка на 
податоците во полициската и судската 
соработка и е наменета за заштита на 
домашните и на прекуграничните 
трансфери на податоци. 
На 25 јануари 2012 година, Европската 
комисија го усвои пакетот реформи кој 
се состои од два законодавни 
предлози: општ Правилник за заштита 
на податоци (директно применлив во 
сите земји-членки) и посебна 
Директива (се транспонира во 
националното законодавство) за 
заштита на податоците во областа на 
полицијата и правосудството. 
Предлозите на Комисијата, 
амандманите на Европскиот 
Парламент и заедничкиот став на 
Советот се сметаат за тријалог средби 
со претставници од трите институции 
кои бараат да се преговара за договор 
или компромис. 
 
https://secure.edps.europa.eu 

РЕФОРМА НА ПРАВИЛАТА ЗА ЗАШТИТА НА ПОДАТОЦИ  
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-Самит посветен на миграцијата 11-12/11/2015, 
Валета, Малта; 
-Самит за инвестиции во биоекономијата 9-
11/11/2015, Брисел, Белгија; 
-Седница на Европскиот парламент 11/11/2015, 
Брисел; 
-Европска недела за борба против 
организираниот криминал 16-19/11/2015, Брисел; 
-Пленарна седница на Европскиот парламент  
23-26/11/2015, Стразбур; 
-Состанок на советот на ЕУ за надворешни 

работи 27/11/2015, Брисел 

-Европски културен форум 26-27/11/2015, Брисел. 

ЕУ КАЛЕНДАР/ ноември 2015 

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/EDPS/PressNews/Press/2015/EDPS-2015-09-EDPS_GDPR_Recitals_EN.pdf


Во Собранието на Република Македонија во 
периодот јануари 2011-јуни 2012 година беше 
спроведен ИПА Проект за "Техничка помош за 
Парламентот", чија општа цел беше зајакнување 
на институционалниот капацитет на 
Собранието и со тоа подобрување на неговата 
транспарентност и одговорност пред 
граѓаните.  

Во рамките на ИПА проектот, беше обезбедена 
финансиска и стручна помош за воспоставување 
на ЕУ центар во Собранието.  

Целта на формирањето на ЕУ центарот е на 
пратениците во Собранието на Република 
Македонија и на Службата на Собранието да им 
се обезбеди подобар пристап до информации 
поврзани со ЕУ прашања.  

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

Адреса: 11 Октомври бр. 10, Скопје, 1000 

Телефон: +389 2 3 11 22 33 локал 414 и 289 

Факс: +389 2 3 182 277 

E-mail: nsei@sobranie.mk 

Канцеларија 019 

www.sobranie.mk 
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