
На 10 ноември годинава, Европската 
комисија го презентираше Пакетот на 
документи за проширувањето за 2015, 
составен од Стратегијата за 
проширување на ЕУ и извештаите за 
земјите од Западен Балкан и Турција.  
Комисијата оваа година воведе зајакнат 
пристап во проценката на основните 
права и acquisод поглавјата поврзани со 
областа. Стратегијата за проширување 
на ЕУ е повеќегодишна и го опфаќа 
мандатот на актуелната Комисија, до 
2019 година.  Во Стратегијата, 
Комисијата повторно во процесот на 
пристапување ја нагласува важноста на 
начелото на темелните прашања 
(fundamental first). И понатаму 
приоритетни прашања се: владеењето 
на правото, основните права, 
зајакнување на демократските 
институции, вклучително и реформата на 
јавната администрација, економскиот 
развој и конкурентноста. 
Во годишните извештаи, Европската 
комисија оцени во кој степен се наоѓаат 
земјите од Западен Балкан и Турција во 
процесот на исполнување на обврските 
за членство во ЕУ и даде препораки што 
треба да се направи за да се одговори на 
преостанатите предизвици. Во 
извештаите обезбедени се јасни насоки 
за краткорочните и долгорочните мерки 
кои земјите треба да ги превземат. 
Комисијата оваа година користеше 
усогласени проценки со што се зголеми 
можноста за споредување меѓу земјите 
како и да се подобри транспарентноста 
во процесот на пристапување. 
Во изминатата година постигнат е голем 
напредок, сепак и понатаму присутни се 
главните предизвици. Во однос на 
владеењето на правото, правосудните 
системи не се доволно независни и 
ефикасни. Потребни се сериозни напори 
во борбата против организираниот 
криминал и корупцијата, особено за 
утврдување на резултатите од истрагите 
и конечни пресуди. Гарантирањето на 
слободата на изразување е посебен 
предизвик, кај земјите се забележани 
негативни резултати. Реформата на 
јавната администрација треба одлучно 

да продолжи за да се обезбедат 
потребните административни 
капацитети и да се решат 
феномените на висока политизација 
и недостатокот на транспарентност. 
Потребна е уште поблиска соработка 
со организациите на граѓанското 
општество за да се зајакне 
спроведувањето на реформите на 
сите нивоа во општеството. Повеќето 
од земјите од процесот на 
проширување се соочуваат со 
значајни предизвици во однос на 
економското управување и 
конкурентноста. Комисијата особено 
ја нагласи важноста за регионална 
соработка и поттикнување на 
регионалниот економски развој и 
поврзаноста. Комисијата ја нагласи и 
потребата за добрососедски односи и 
решавање на билатералните 
прашања. 
Во однос на Република Македонија, 
во заклучоците и препораките во 
Стратегијата за проширување на ЕУ, 
Комисијата меѓудругото го истакна 
следното: "Имајќи го предвид 
досегашниот напредок во 
спроведувањето на политичкиот 
договор од јуни/јули, Комисијата е 
подготвена да ја даде својата 
препорака за отворање на 
пристапните преговори со 
Република Македонија. Ова, сепак, ќе 
биде условено со континуираното 
спроведување на политичкиот 
договор од јуни/јули и значителниот 
напредок во спроведувањето на 
итните реформски приоритети. 
Ова прашање треба повторно да се 
решава по изборите". 
 
http://ec.europa.eu/enlargement/
index_en.htm 

ПРЕЗЕНТИРАН ПАКЕТОТ ЗА ПРОШИРУВАЊЕ  2015  ЗА  ЗЕМЈИТЕ ОД ЗАПАДЕН БАЛКАН И ТУРЦИЈА 

                     ЕУ ВЕСТИ     ноември 2015 година  

ЕУЦ-број 16/2015 

                                                                               

 

Број 11/2015 СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

ЕУ ЦЕНТАР НА СОБРАНИЕТО 

Содржина на вести: 

Презентират пакетот за проширување 
на ЕК за 2015 

1 

Извештајот на ЕK за РМ разгледан во 

Собранието на Република Македонија 
2 

Во фокусот на Европскиот парламент 3 

Барање за независност на Каталонија 4 

Парламентарни избори во Турција 5 

Самит за миграцијата во Ла Валета 5 

Парламентарни избори во Хрватска 6 

Конференција за климатските промени 
во Париз 

7 

ЕУ календар декември/2015 7 

http://ec.europa.eu/enlargement/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/index_en.htm


Страна 2 СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Евроамбасадорот г. Аиво Орав 
официјално го предаде Извештајот на 
Европската комисија за Република 
Македонија за 2015 година на 
претседателот на Собранието на 
Република Македонија, г. Трајко 
Вељаноски. На примопредавањето на 
Извештајот беа поканети и 
присуствуваа и потпретседателите на 
Собранието на Република 
Македонија, координаторите на 
пратеничките групи и претседателите 
на Комисијата за европски прашања, 
Комисијата за надворешна политика, 
Националниот совет за 
евроинтеграции и Мешовитиот 
парламентарен комитет РМ и ЕУ. 
 
Националниот совет за 
евроинтеграции на 23 ноември 
годинава организираше јавна 
расправа за Стратегијата за 
проширување на Европската унија. 
Целта на организирањето на јавната 
расправа беше важноста на 
среднорочниот стратешки документ за 
политиката на проширување на ЕУ кој 
го опфаќа периодот на мандатот на 
Европската комисија и особено имајќи 
го предвид новиот воведен пристап во 
годишното известување за 
напредокот.  На јавната расправа беа 
поканети и присуствуваа 
претседателите и членовите на 
Комисијата за европски прашања, 
Комисијата за надворешна политика и 
Мешовитиот парламентарен комитет 
РМ и ЕУ, претставници од институции 
и организации на граѓанското 
општество кои работат во областа на 
европските интеграции. На јавната 
расправа присуствуваа и 
претставници од амбасадите на 
земјите членки на ЕУ во Република 
Македонија и од амбасадите на 
земјите од процесот на проширување 
на ЕУ. На јавната расправа на 
Советот се обрати г.Фатмир Бесими, 
заменик на претседателот на Владата 
на Република Македонија задолжен за 
европски прашања. И покрај 
предизвиците со кои во моментот се 
соочува Европската унија, добра вест 
е што проширувањето продолжува да 
биде на агендата на Европската 
комисија. Во дебатата беше истакнато 
дека Стратегијата за проширување на 
ЕУ ги става земјите од регионот во 
систем на споредување, но сепак 
останува индивидуалниот пристап, 

односно оценување на постигнатиот 
напредок. Клучни области во кои 
Европската комисија очекува 
напредок во Република Македониja 
се: продолжување на реформите во 
правосудството и јавната 
администрација, имплементацијата 
на законодавството, целосно 
спроведување на препораките од 
"Итните реформски приоритети на 
ЕК", да се подобри целокупното 
проектирање, транспарентност и 
спроведувањето на буџетот, како и да 
се преземат решителни чекори кон 
решавање на прашањето за името. 
Имајќи ги предвид мислењата, 
предлозите, препораки и коментарите 
кои беа изнесени на јавната 
расправа, Националниот совет за 
евроинтеграции на Осмата 
седницата, усвои заклучоци. 
 
Согласно воведената пракса и оваа 
година Извештајот на Европската 
комисија беше разгледан на седници 
на повеќе работни тела на 
Собранието.  
 
Комисијата за европски прашања нa 
22 седница одржана на 24 ноември 
годинава расправаше за Извештајот 
на Европската комисија за Република 
Македонија за 2015 година. Воведно 
обраќање имаше Шефот на 
Делегацијата на ЕУ во Република 
Македонија, амбасадорот Аиво Орав, 
и заменикот на претседателот на 
Владата на Република Македонија, 
задолжен за европски прашања г. 
Фатмир Бесими, кои се осврнаа на 
оценките за сработеното, нотирани 
во Извештајот. Во расправата 
пратениците искажаа мислења и 
ставови во врска со потребните ЕУ 
реформи наведени во препораките 
од „Итните реформски приоритети на 
ЕК", пред сè во правосудството, 
владеењето на правото и 
фундаменталните права, изборната 
реформа, јавната администрација. 
 
www.sobranie.mk 
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Пленарна сесија 10-11 ноември 2015, Брисел 
На пленарната сесија на Европскиот парламент, на 
11 ноември годинава беше претставена предлог -
парламентарна законодавна иницијатива, според 
која кандидатите за европратеници треба да бидат 
официјално назначени најмалку 12 недели пред 
изборите. Иницијативата се залага за задолжителен 
праг за добивање на места во Европскиот 
парламент, кои се движат од 3 до 5% од гласовите, 
што ќе се применува во поединечните изборни 
единици во една земја или изборни единици со 
повеќе од 26 места. Сите граѓани на ЕУ кои живеат 
во странство треба да можат да гласаат на 
изборите во ЕУ поради што електронското, онлајн и 
поштенското гласање треба да бидат достапни во 
сите земји-членки на ЕУ. 
На пленарната седница се разгледа нултиот рејтинг 
кој значи фирмите кои обезбедуваат интернет 
пристап, особено мобилните оператори, им 
овозможуваат на корисниците пристап до одредена 
содржина, услуги или апликации бесплатно или без 
обвинување за специфично користење на 
податоците. Парламентот го донесе првиот закон за 
заштита на отворен интернет (интернет 
неутралност) на 27 октомври 2015 година кој се 
однесува на целата територија на ЕУ. 
Пратениците ги повикаа земјите-членки да ги 
исполнат ветувањата и да ги подмират обврските во 
однос на акциите на ЕУ за миграцијата, кои се 
договорени од лидерите на ЕУ. На 6 ноември 
годинава Комисијата истакна дека новите фондови 
формирани за Африка и Сирија се помали за 2,22 
милијарди евра од очекуваните национални 
придонеси од земјите-членки. Регионалниот фонд 
на ЕУ за Сирија има кусок од 467,6 милиони евра, а  
кај Итниот фонд за Африка недостасуваат уште 1,75 
милијарди евра, според податоците објавени од 
Комисијата.  
За зголемување на економијата во воздушниот 
сообраќај на ЕУ треба да се обезбедат еднакви 
услови, истовремено почитувајќи ја високата 
безбедност и социјални стандарди, се вели во 
резолуцијата усвоена од страна на Парламентот. 
Парламентот, исто така побара Комисијата да ги 
ревидира постојните правила, со цел поефикасно 
да се справи со практиките кои го нарушуваат 
пазарот, како што се субвенциите и државна помош 
доделена на авиокомпании од земјите кои не се 
членки на ЕУ. 
Парламентот неколку пати повика за обновување на 
постојните правила за одржување на безбедна 
евиденција во променливиот и растечки 
воздухопловен пазар.  
 
 
 
 
 
 
 

Пленарна сесија 16-23 ноември 2015, Стразбур  
На  14 ноември парламентот и Советот постигнаа 
договор за Предлог-буџетот за 2016 година, кој 
европратениците на 25 ноември годинава го 
одобрија со 516 гласови “за”, 179 “против” и 8 
“воздржани”. Предлог буџетот за следната година 
вклучува 155 милијарди евра во задолжувања и 
143.9 милијарди евра во плаќања.  
Претседателот на Европскиот парламент Мартин 
Шулц, на церемонијата во Стразбург објави дека 
Мустанг е добитник на LUX наградата за филм на 
Европскиот парламент за 2015 година.  
Осигурувањето во осигурителните компании ќе биде 
полесно и побезбедно по заострувањето на 
правилата на ЕУ за информациите и советите кои ги 
дава персоналот за продажба. За заштита на 
клиентите во однос на финансиската немоќ на 
осигурителниот посредник за пренос на премијата 
или побарување помеѓу осигурителот и клиентот, 
посредниците ќе мора да преземат соодветни мерки. 
Таква мерка би можело на пример да биде постојан 
финансиски капацитет во износ од 4% од збирот на 
сите годишни примени премии, но не помалку од 
18,750 евра. 
Парламентот усвои резолуција за фер и 
корпоративно оданочување во ЕУ подготвена од 
Елиса Фереира, европратеник од Португалија и Мајкл 
Теурер, европратеник од Германија, со 508 гласови 
за, 108 против и 85 воздржани. 
Пратениците повикаа земјите-членки на ЕУ да се 
согласат на задолжително известување држава-по-
држава од страна на мултинационалните компании 
за добивката и даноците, заедничка консолидирана 
корпоративна даночна основа, заеднички дефиниции 
за даночни услови и поголема транспарентност и 
одговорност во однос на нивните (досега тајни) 
национални даночни „пресуди“ за компаниите. 
Терористичките напади во Париз уште еднаш ја 
истакнаа итната потреба за координирана акција од 
страна на земјите-членки и ЕУ за спречување на 
радикализацијата и борбата против тероризмот, се 
вели во усвоената резолуција. Во резолуцијата се 
поставени конкретни предлози за сеопфатна 
стратегија за справување со екстремизмот, која ќе се 
применува посебно во затворите, на интернет и 
преку образованието и социјалната вклученост. 
Резолуцијата за спречување на радикализацијата и 
регрутирање на граѓаните на Европа од страна на 
терористички организации, подготвена од Рашида 
Дати, европратеник од Франција беше усвоена со 
548 гласови “за”, 110 “против” и 36 “воздржани”. 
 
http://www.europarl.europa.eu/news/en 
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Страна 4 

Уставниот суд на Шпанија на 11 
ноември годинава ја суспендираше 
парламентарната резолуција на 
Каталонија со која беше означен 
почетокот на процесот за добивање 
независност на регионот. 
Резолуцијата е суспендирана до 
донесување на одлука од страна на 
Уставниот суд, но од Каталонија 
веднаш истакнале дека процесот ќе 
продолжи и дека со тоа ќе се брани 
„демократијата во Каталонија“. 
 
Сите 11 судии на Уставниот суд се 
согласиле да прифатат да ја 
разгледаат жалбата која на 
Резолуцијата на Каталонија ја 
поднесе Шпанската влада. Оваа 
одлука доведе до автоматска 
суспензија на резолуцијата донесена 
два дена порано, а судиите 
предупредиле дека со непочитување 
на одлуката за суспензија, власта во 
Каталонија се изложува на ризик од 
нејзиното кршење.Владата во Мадрид 
ја поздрави одлуката на Уставниот 
суд.  
 
Каталонскиот парламент на 9 ноември  
годинава усвои резолуција со 9 точки 
со која „свечено се прогласува 
покренувањето на процес на 
Каталонска држава во вид на 
Република“. Заговорниците за 
независноста планираат процесот да 
заврши во 2017 година. Овој текст 
наведува дека Парламентот на 
Каталонија е „суверен“ и дека нема 
повеќе да се покорува на одлуките на 
Уставниот суд кој го смета за 
„нелегитимен“ и „без надлежности“. 
 
Премиерот на Шпанија, Маријано 
Рахој остро ја критикуваше 
резолуцијата, истакнувајќи дека “оние 
кои ја усвоиле сакаат да стават крај на 
демократијата и правната држава и да 
го скршат единството на Шпанија“. 
Владата побара од судот да даде 
официјалното известување за 
резолуцијата на 21 каталонски 
функционери и на тој начин ги 
предупреди за последиците кои би 
можеле да ги трпат во случај да не ја 
почитуваат одлуката на судот. 
Инаку, Рахој вети дека ќе биде 
внимателен во преземањето на 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

БАРАЊЕ ЗА НЕЗАВИСНОСТ НА КАТАЛОНИЈА 

чекори во однос на оваа криза. На 10 
ноември премиерот на Шшанија 
разговарал со шефот на 
социјалистичката опозиција Педро 
Санчез, кој еден ден подоцна на 
приватната TV5 телевизија изјавил 
дека се согласува со Рахој, дека треба 
да се бранат Уставот и законите. 
 
Во време кога Владата има подготвено 
свој одговор, обвинителството 
задолжено за националните прашања 
објави извештај во кој наведе дека 
каталонските функционери се 
соочуваат со ризикот од кривично 
гонење за непослушност. Во 
документот се наведува дека е можно 
да бидат казнети за организирање на 
бунт од 15 години затвор, а полицијата 
е должна за таквите дела да го 
известува јавниот обвинител.  
 
Потпретседателот на каталонската 
влада Неус Мунте веднаш по одлуката 
на Уставниот суд, рече дека „политичка 
волја на владата е да се движи напред 
во спроведувањето на содржината на 
решението“. 
 
Уставниот суд од 2010 година 
систематски донесувал неповолни 
одлуки за поддржувачите на 
независноста на Каталонија или 
поголема автономија за регионот. 
Покрај тоа, во 2010 година како што 
побарал Рахој  како тогашен лидер на 
опозицијата, ги намалил 
надлежностите. Уставниот суд во 2014 
година го забрани одржувањето на 
референдумот за самоопределување 
во Каталонија. 
 
Каталонија има 7,5 милиони граѓани и 
површина од околу 32.000 квадратни 
километри. Во БДП  на Шпанија 
Каталонија учествува со 20%. 
 
http://www.bbc.com/news/world-europe-
29478415 

« Каталонскиот 

парламент на 9 

ноември 2015 година 

усвои резолуција со 9 

точки со која 

„свечено се 

прогласува 

покренувањето на 

процес на Каталонска 

држава во вид на 

Република » 

http://www.bbc.com/news/world-europe-29478415
http://www.bbc.com/news/world-europe-29478415


Број 16/2015 Страна 5 

Владеачката партија на правдата и 
развојот (АКП) на турскиот претседател 
Реџеп Таип Ердоган успеа повторно да 
освои апсолутно мнозинство, кое 
претходно го загуби на изборите во јуни 
годинава.  
 
АКП уверливо победи на вонредните 
парламентарни избори во Турција, кои 
беа одржани на 1 ноември годинава, со 
освоени речиси 50% од гласовите. 
 
АКП ќе има 315 пратеници и 
мнозинство во новиот состав на 
парламентот кој е составен од 550 
членови. 
 
Партијата на правдата и развојот не 
успеа да го освои „супермнозинството“ 
од 330 пратеници, со кои ќе можеше 
без референдум, да го измени Уставот. 
Анкетите пред одржувањето на 
гласањето и даваа предност на 
партијата основана од претседателот 
на Турција, помеѓу 40 % – помалку од 
потребното за парламентарното 
мнозинство, но сепак сите очекуваа 
скоро исти резултати како и на 
парламентарните избори во јуни 
годинава, односно од пред пет месеци, 
но сепак резултатите ги изненадија 

голем дел од турските граѓани. 
Од 7 јуни до денес, Турција беше 
водена од привремена влада, од 
партијата на Ердоган и Давутоглу 
која на изборите во јуни 2015 
претрпе изненадувачки пад, и за прв 
пат во 13 години не успеа да собере 
доволно гласови за убедливо 
мнозинство.  
 
Незадоволството од состојбите со 
демократските права и слободата на 
говорот, попушти пред стравот од 
нестабилност по новата серија  
немири меѓу властите и Курдите, по 
крвавиот терористички акт во Анкара 
од 10 октомври, самоубиствениот 
бомбашки напад кога беа убиени 102 
луѓе со што стана најкрвавиот 
терористички чин од модерната 
турска историја.  
 
http://www.euractiv.com/sections/global
-europe/erdogans-akp-wins-majority-
crucial-election-319068\ 

ПОБЕДА НА ВЛАДЕЈАЧКАТА ПАРТИЈА НА ИЗБОРИТЕ ВО ТУРЦИЈА 

ЕУ САМИТ ВО ЛА ВАЛЕТА ПОСВЕТЕН НА МИГРАНТСКАТА КРИЗА   

На 11 и 12 ноември годинава во Ла Валета 
во Малта, се одржа Самит посветен на 
мигрантската криза, кој на едно место ги 
собра европските и африкански шефови на 
држави и влади, во обид да се зајакне  
соработката и да се справат со актуелните 
предизвици од миграцијата. 
На самитот беше истакнато дека 
миграцијата е заедничка одговорност на 
земјите на потекло, транзит и дестинација. 
ЕУ и Африка работат во духот на 
партнерството со цел да најдат заеднички 
решенија за предизвиците од взаемен 
интерес. 
Лидерите кои учествуваа на самитот 
усвоија политичка декларација и акциски 
план со цел: 
1. решавање на основните причини на 
илегалната миграција и присилно 
раселување; 

2. подобрување на соработката за 
легалната миграција и мобилност; 
3. да се зајакне заштитата на 
мигрантите и барателите на азил; 
4. превенција и борба против 
илегалната миграција, криумчарење 
мигранти и трговија со луѓе; 
5. поблиска соработка за подобрување 
на соработката на враќање, 
реадмисијата и реинтеграција. 
На самитот се постигна договор за 
листата од 16 конкретни мерки кои 
треба да се имплементираат до крајот 
на 2016 година. 
Постојните механизми како Рабат 
процесот, процесот Картум и 
Заедничката стратегијата на ЕУ и 
Африка, ќе се користат за следење на 
спроведувањето на акцискиот план. 
 
http://www.consilium.europa.eu/en 

http://www.euractiv.com/sections/global-europe/erdogans-akp-wins-majority-crucial-election-319068/
http://www.euractiv.com/sections/global-europe/erdogans-akp-wins-majority-crucial-election-319068/
http://www.euractiv.com/sections/global-europe/erdogans-akp-wins-majority-crucial-election-319068/
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2015/11/11-12/
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Конзервативната опозиција во 
Хрватска победи на парламентарни 
избори кои беа организирани како 
први по пристапувањето на земјата во 
ЕУ во 2013 година. Сепак, разликата 
со владејачката левичарска коалиција 
е многу мала што  значи дека 
веројатноста наскоро да се формира 
нова влада e мала. Каков и да е 
составот на идната влада, таа ќе 
треба да се посвети на  економско 
закрепнување на земјата која е шест 
години во рецесија, како и со 
илјадниците мигранти кои поминуваат 
низ Хрватска на патот кон Западна и 
Северна Европа. 
 
Патриотската коалиција на Хрватската 
демократска заедница (ХДЗ) на 
Томислав Карамарко, освои 61 места 
во Парламентот кој брои 151 
пратеници.  
 
Коалицијата “Хрватска расте” 
предводена одСоцијалдемократската 
партија (СДП) на актуелниот премиер 
Зоран Милановиќ, освои 56 места. 
Поддршка на коалицијата Хрватска 
расте предводена од СДП на 
Милановиќ, покрај 7 малцински 
пратеници даде и Истарскиот 
демократски сабор (ИДС), кој има 3 
мандати, како и еден пратеник на 
Народната партија - Реформисти (НС-
Р). На овој начин Милановиќ досега 
успеа да обезбеди вкупно 67 
пратеници во Саборот, што е за девет 
помалку од потребните 76 за 
парламентарно мнозинство.  Од 8 
малцински пратеници во Саборот 
поддршка на Милановиќ не му изрази 
само претставникот на албанското 
национално малцинство Емина Лекај 
Прљаскај.  
 
Најголе изненадување на 
парламентарните избори во Хрватска 
е Партијата МОСТ предводена од 
лидерот Божо Петров.  
 
  
ХДЗ се надеваше на мнозинство во 
коалициската соработка со партијата 
Мост, но по излегувањето на 3 

пратеници од Мост, евентуалната 
коалиција меѓу блокот на ХДЗ и Мост 
би имала 75 пратеници или еден 
помалку од потребното мнозинство. 
 
Дополнителен проблем за Томислав 
Карамарко од ХДЗ се и најавите дека 
партијата Мост би можеле да ја 
напуштат уште 2 пратеници, кои би 
преминале во новата партија Хрватска 
иницијатива за дијалог (ХРИД) која во 
тој случај би имала 5 места во 
Саборот. Пратениците на ХРИД 
децидно се изјаснија против коалиција 
со ХДЗ. 
 
Лидерот на „Мост“ Божо Петров изјави 
дека неговата партија ќе ја поддржи 
идната влада само ако е решена да 
спроведе реформи во јавната 
администрација и правосудството и да 
работи на унапредување на условите 
за развој на бизнисот.  
 
„За секоја од овие реформи ќе 
поставиме рокови и доколку тие не се 
исполнат ќе бараме доверба во 
парламентот. Знаеме дека како што 
сега стојат работите, ние ќе ја имаме 
контролата врз мнозинството во 
парламентот“, изјавил Петров. 
 
Според лидерот на СДП Зоран 
Милановиќ, неговата партија 
заслужува уште еден четири годишен 
мандат, бидејќи економијата која 
главно се заснова на туризмот, 
покажала раст по шест години 
рецесија. 
 
Милановиќ ги повика партиите кои се 
залагаат за реформи, посебно 
партијата „Мост“ која нема јасна 
позиција во политичкиот спектар на 
разговори, за формирање на 
коалиција. 
 
http://www.euractiv.com/sections 

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ ВО ХРВАТСКА 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

http://www.euractiv.com/sections/elections/croatias-conservatives-win-helped-tougher-stance-migration-319283
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ОН за климатски промени. 
Конвенцијата беше прифатена на 
средбата на врвот во Рио во 1992 
година. Оттогаш секоја година 
државите по конвенцијата се 
собираат на различни места во 
светот за да разгледаат како се 
применува. 
 
Конвенцијата стапи на сила во март 
1994 година и сега има 196 членки. 
Скратено конференциите за климата 
на државите од конвенцијата се 
нарекуваат СОР што доаѓа од 
англискиот превод – Conference of 
parties. Меѓу позначајните е 
конференцијата COP3 во Кјото каде 
беше прифатен Протколот од Кјото 
за ограничување на емисиите на 
штетни гасови кој измина пред 
неколку години. 
 
На последната СОР20 конференција 
одржана во Лима лани, 15.000 
делегати упатија повик од Лима за 
акции за климата, документ што ги 
поставува основите на нов глобален 
договор за климата. 
 
Во меѓувреме, генералниот секретар 
на ОН, Бан Ки Мун имаше средба со 
францускиот претседател Франсоа 
Оланд на која разговараа за 
статусот на преговорите и 
идентификување на клучните 
прашања во таа област. Тие се 
согласија дека „неуспехот од 
постигнување договор не е опција 
што ќе има катастрофални 
последици“.  
 
 
http://www.cop21.gouv.fr/en/ 

КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ  

Во периодот од 30 ноември до 11 
декември годинава Франција е домаќин 
на дваесет и првата меѓународна 
конференција на ОН за климата 
(СОР21) на која учествуваат 150 
претседатели или владини 
претставници од држави од целиот 
свет. Со оглед на големиот број на 
високи државници кои учествуваат, 
станува збор за една од најважните 
дипломатски конференции некогаш 
организирана надвор од седиштето на 
ОН – Њујорк. 
 
Целта на конференцијата е да се 
постигне историски глобален договор за 
борба со затоплувањето со 
ограничување на емисиите на штетни 
гасови на два целзиусови степени. 
 
Според експертите, порастот на 
температурите над ова ниво ќе 
предизвика непоправлива штета на 
планетата со зголемување на сушите, 
поплави, недостиг од храна и вода за 
пиење. Откако се мерат и бележат 
температурите, 2015 година е 
поединечно најтопла, а последните 5 
години се најтоплиот петгодишен 
период.  
 
Средбата се одржува во 
конференцискиот центар Бурже во 
северно предградие на Париз. 
 
Учесниците најавија дека ќе направат 
историски договор за да се избегне 
катастрофалното глобално 
затоплување на климата, а 
францускиот министер за надворешни 
работи Лоран Фабиус, кој е избран за  
претседател на конференцијата 
апелираше до сите учесници во 
преговорите да дејствуваат итно и да 
бидат подготвени на компромиси.  
 
Официјалното име на конференцијата 
за климата е Годишна конференција на 
државите од рамковната конвенција на 

                              
ЕУ КАЛЕНДАР/ декември 2015 

 
1. Пленарни седници на Европскиот парламент: на 2 декември 2015 

во Брисел и на 14 декември 2015 во Стразбур; 

2. Трета годишна конференција на Европското партнерство за 

иновации, 9 и 10 декември 2015, во Брисел; 

3.Инфо ден за енергетска ефикасност Н2020, 8 декември 2015, во 

Брисел. 

http://www.cop21.gouv.fr/en/


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 

Сектор за поддршка на Национален совет за 

евроинтеграции 

www.sobranie.mk 

ЕУ ЦЕНТАР НА СОБРАНИЕТО 


