
Европскиот парламент на пленарната 
сесија одржана на 10 март годинава ја 
усвои Резолуцијата за Извештајот 
за Република Македонија за 2015 
година.  
 
Резолуцијата за Република 
Македонија беше изгласана со 404 
гласа “за”, 76 “против” и 29 
“воздржани”.  
 
Во резолуцијата се нотира дека 
“доколку Република Македонија 
излезе од актуелниот политички ќор-
сокак и наскоро се одржат слободни и 
фер избори, како и ги насочи 
реформите на вистинскиот пат, тогаш 
нема натамошни пречки за 
започнување на разговорите за 
пристапување во Европската унија”.  
„Земјата се соочува со критичен 
момент - не само што чекаше 
премногу долго пред вратата на ЕУ 
како земја-кандидат, туку се соочува 
со предизвикот на илјадници бегалци 
на нејзината граница“, истакна 
известителот за Македонија во 
Европскиот парламент, Иво Вајгл на 
пленарната сесија на Европскиот 
парламент. Според Вајгл, „дојде 
време за нов чекор кон 
евроатлантските интеграции и 
отпочнување на преговорите за 
членство во ЕУ ако изборите поминат 
во согласност со демократските 
стандарди“. 
 
Европратениците ги повикаа 
политичките лидери целосно да го 
спроведат политичкиот договорот од 
јуни/јули 2015 година, што ќе 
овозможи земјата да ја надмине 
политичката криза, да се одржат 
слободни и фер избори на 5 јуни 2016 
година, како и ќе го отвори патот за 
почеток на пристапните преговори со 
ЕУ. 
 
Во резолуцијата е нотирано дека од 
суштинско значење за демократскиот 

процес е Итните реформски 
приоритети на системските реформи 
за владеењето на правото и 
основните права, да се спроведат без 
одложување. 
 
Резолуцијата ја нагласува клучната 
улога на Собранието на Република 
Македонија во демократскиот развој 
на државата и како форум за 
политички дијалог и застапување, и се 
повикува на зајакнување и 
подобрување на неговите 
законодавни и надзорни функции. 
 
Во дебатата европратениците 
истакнаа дека Република Македонија 
„постапила како одговорен партнер во 
справувањето со огромниот прилив на 
мигранти и бегалци“, од кои само 
минатата година низ нејзината 
територија транзитирале 500.000 
лица.  
 
Во резолуцијата се наведува дека 
Европската комисија треба да 
обезбеди поголема поддршка за 
граничното управување на Република 
Македонија. 
 
Европскиот парламент смета дека од 
стратешка важност е да се обезбеди 
континуитет во поддршката на 
макеоднскиот напредок кон 
членството во ЕУ, и забележа дека 
препораката за почеток на 
пристапните преговори треба да биде 
условена со комплетно спроведување 
на договорот од јуни/јули 2015 и 
значителен напредок во 
спроведувањето на Итните 
рефорсмки приоритети. 
 
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news 
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Пленарна сесија 07 март 2016 
година 
На пленарната сесија на Европскиот 
парламент на 7 март годинава 
европратениците дебатираа за 
преиспитување на договорот кој 
Анкара го предложи на Самитот ЕУ-
Турција кој беше посветен на 
бегалската криза. Европратениците 
побараа повеќе детали, инсистирајќи 
на тоа дека во сите случаи мора да 
се почитуваат меѓународните 
правила за азил. Европратениците 
изнесоа критика кон турската влада 
за нејзиниот однос кон печатот и 
малцинствата. 
 
Со дебата за состојбата на жените 
бегалци Европскиот парламент го 
одбележа Меѓународниот ден на 
жената 8-ми март. Парламентот 
усвои резолуција со која насилството 
врз основа на пол се бара да биде 
признато како валидна причина за 
барање азил во ЕУ. 
 
Шведскиот премиер Стефан Лофмен 
заедно со европратениците 
дебатираа за бегалската криза. Тој 
инсистираше на потребата за 
заштита на границите на ЕУ 
истовремено почитувајќи ги 
европските вредности. 
 
Европраламентот усвои правила за 
намалување на цената на услугите, 
како влечење на котви во 
пристаништата на ЕУ. 
Европратениците инсистираа на 
поголема транспарентност во 
начинот на наплата на тие услуги.  
 
Европратениците одобрија 
поедноставени процедури, како и 
дополнителни средства за 
училиштата за снабдување на децата 
со бесплатно млеко и овошје. 
Шемата е доброволна, но мора да 
вклучува промовирање на здрава 
исхрана и намалување на отпадоци 
од храна. 
 
 

Во посебна резолуција повеќето од 
европратениците ја повикаа 
Европската комисија да не го 
обновува договорот за спречување на 
шверц и фалсификување склучен со 
Филип Морис Интернационал, кој 
истекува во јули годинава. 
 
Европратениците гласаа за 
ажурирање на здравствените правила 
за животните, нагласувајќи ја 
превенцијата со цел запирање на 
болестите како што е птичјиот грип  
кои се преносливи кај животните, а во 
одредени случаи може да се пренесат 
и на луѓето. 
 
Одобрени се нови правила за помош 
од адвокат на малолетни лица 
осомничени за сторено кривично дело 
во сите земји на ЕУ. 
 
Европскиот парламент ги одобри 
предлозите за ограничување на 
употребата на антибиотици кај 
животните на фарма и забрана за 
нивна превентивна употреба. 
Европратениците, исто така дадоа 
поддршка на мерките за стимулирање 
на истражувањето на нови лекови. 
 
Случајот со италијанскиот студент 
Џулио Реген, за кој се смета дека бил 
убиен од безбедносните сили во 
Египет, беше дебатиран на 
пленарната сесија. Европарламентот 
ги повика египетските власти да 
спроведат непристрасна и ефикасна 
истрага во случајот како и да се 
идентификуваат и да ги гонат 
одговорните. 
 
http://www.europarl.europa.eu/news/en 

ВО ФОКУСОТ НА ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ 

http://www.europarl.europa.eu/news/en
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На 9 март годинава Европската комисија 
го објави „Извештајот за работата на 
Европската унија за 2015 година“.  На 
почетокот на мандатот претседателот на 
Европската комисија Жан Клод Јункер 
најави нов почеток за Европа како и дека 
Комисијата ќе се посвети на 
исполнување на 10 политички 
приоритети со цел да се одговори на 
најголемите економски и општествени 
предизвици. 
Главен приоритет за 2015 година беше 
повторно воспоставување на растот во 
ЕУ преку зголемување на бројот на 
работните места и инвестициите без 
креирање на нов долг. Комисијата 
предложи структурни реформи и 
одговорно управување со финансиите. 
Во оваа насока Комисијата донесе План 
за вложување во Европа кој беше 
усогласен со Европскиот парламент и 
Советот, а потоа се воспостави нов 
Европски фонд за стратишки 
инвестиции. Во 2015 Комисијата го 
започна спроведувањето на стратегијата 
за поврзување на Единствениот 
дигитален пазар, со која се настојува да 
се отстранат пречките на интернет 
поради кои граѓаните немаат пристат до 
сите стоки и услуги. Со оглед на 
геополитичката ситуација, во фокусот на 
Европската комисија во 2015 година 
беше европската енергетска политика 
која се реформира и реорганизира во 
нова европска енергетска унија. 

Комисијата во 2015 година ги претстави 
плановите за дополнително зајакнување на 
Единствениот пазар, преку нови 33 мерки 
со кои на малите претпријатија ќе им се 
олесни искористувањето на капиталот на 
пазарот како и полесен пристап до 
финансиски средства. И покрај напредокот 
во областа на еврото, видливи се значајни 
разлики.Беше презентиран извештај за 
финализирање на економската и 
монетарна унија,како заеднички резултат 
на претседателите на ЕК, ЕП, Советот, 
Европскиот совет и Европската Централна 
банка. Во текот на 2015 година Европа 
беше сведок на една од  најмасовните 
миграции по Втората светска војна. 
Европската комисија  ја претстави 
европската миграциска програма и 
мобилизираше дополнителни 1,8 
милијарди евра за справување со брабнот 
на мигранти и решавања на бегалската 
криза. Вкупниот буџет на ЕУ за 2015-2015 
за решавање на кризата се зголеми на 9,3 
милијарди евра. 
Во однос на надворешната политика, после 
повеќегодишни дипломатски настојувања 
на ЕУ, во 2015 година беше постигнат 
меѓународен договор за Иранската 
нуклеарна програма.Извештајот е достапен 
на сите официјални јазици на ЕУ. 
 
http://publications.europa.eu/en/web/ 
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Овогодишниот меѓународен ден на 
жената - 8 март, во Европскиот 
парламент беше одбележан со темата 
"Жените бегалци и баратели на азил 
во ЕУ". На овој начин Европскиот 
парламент сака да се обрне поголемо 
внимание на положбата на жените и 
девојчињата имајќи го предвид се 
поголемиот број на бегалци и мигранти. 
На седницата на 8 март годинава 
Европскиот парламент расправаше по 
извештајот на Мери Хонејбол, 
европратеник од Велика Британија. 
Извештајот беше посветен на положбата 
на жените и девојките бегалци, и со него 
се предлага мерки за да им се помогне 
во тешката ситуација во која се наоѓаат. 
Центарот за посетители при Европскиот 
парламент во Брисел - Парламентариум, 
организираше изложба на фотографии 
на Мари Доринју фоторепортер од 
Франција со кои се прикажуваат жените 
бегалци на нивниот пат кон Европа. 
Изложбата ќе биде отворена до 01 јуни 

годинава. На 3 март годинава, 
Парламентарниот комитет за правата на 
жените одржа меѓупарламентарен 
состанок со претставници од 
националните парламенти на земјите-
членки на ЕУ, земјите-кандидати, од 
Норвешка како и Парламентарното 
собрание на Советот на Европа и 
Европската комисија. Состанокот беше 
посветен на борбата против насилството 
над жените бегалци, состојбата во 
здравствената заштита и мерки за 
промовирање на интеграцијата. 
Европскиот парламент на 2 март годинава 
организираше семинар за новинари на кој, 
европратеници заедно со претставници на 
невладини организации и новинари 
дебатираа за правта на жените и улогата 
на Европскиот парламент  како и што 
може да се направи повеќе на ниво на ЕУ. 
 
http://www.europarl.europa.eu/news/en/ 

ОДБЕЛЕЖАН МЕЃУНАРОДНИОТ ДЕН НА ЖЕНАТА  

http://publications.europa.eu/documents/2072384/2117292/NAAD16001ENN.pdf/7583a46b-e8f0-4ae7-b03f-8ebea15d2e76
http://publications.europa.eu/documents/2072384/2117292/NAAD16001ENN.pdf/7583a46b-e8f0-4ae7-b03f-8ebea15d2e76
http://publications.europa.eu/en/web/general-report
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160304STO17355/The-European-Parliament-pays-tribute-to-International-Women's-Day


На 4-ти март годинава се одбележа 
почетокот на седмата европска кампања 
„Недела на дигитално вклучување“ 
преку настан кој се одржа во Амстердам. 
Учесниците од Европската комисија и 
индустријата ги споделија ставовите за 
напредокот и решенијата за стекнување 
со дигиталните вештини. 
Поддржувачите на овогодинешната 
кампања, Либерти Глобал и Циско 
разговараа за значењето на дигиталните 
вештини и инклузијата за ИКТ 
индустријата. Директорот за 
корпоративни прашања на компанијата 
Циско, Пјотр Плута, ја нагласи новата 
соработка со академијата за 
вмрежување (www.netacad.com) што ќе 
овозможи партнерите на Телецентар да 
понудат курсеви за основни ИТ вештини 
преку онлајн учење. 
Активностите оваа година се фокусираа 
на две теми: доверба и сигурност, и 
дигитални работни места. Во кампањата 
„Недела на дигитално вклучување“ се 
вклучија 4000 настани на 28 партнери од 
23 земји. Претходните изданија на 
кампањата им помогнаа на повеќе од 
800.000 Европејци да се стекнат со 
соодветни дигитални вештини и 
подобрување на нивните шанси за 
изнаоѓање на работа. 
Секоја година кампањата „Недела на 
дигитално вклучување“ е во организација 

на Телецентар Европа, невладина 
организација која ги претставува 
организациите на дигитална инклузија 
во цела Европа. Од 2010 година 
најмалку 60 организации биле вклучени 
како национални партнери во 34 
европски земји.  
Безбедноста на интернет, особено за 
младите лица со попреченост, и 
значењето на дигиталните вештини за 
поттикнување на вработеноста, беа во 
фокусот на овогодишните активности во 
Република Македонија, за 
одбележување на европската кампања 
„Недела на дигитално вклучување“ (Get 
online Week). Министерот за 
информатичко општество и 
администрација Марта Арсовска 
Томовска се обрати на 
конференцијата ,,ИКТ и вработување: 
потреба и можности", во организација на 
здружението ,,Отворете ги прозорците" - 
национален координатор на кампањата 
„Недела на дигитално вклучување“. 
Потенцирајќи дека од особена важност е 
придобивките на ИКТ да бидат достапни 
до сите граѓани подеднакво, Арсовска 
Томовска ја посочи Националната 
стратегија за е-вклучување, изработена 
од Министерството за информатичко 
општество и администрација. 
 
http://getonlineweek.eu/ 

ЕВРОПСКА НЕДЕЛА НА ДИГИТАЛНО ВКЛУЧУВАЊЕ 

Европскиот економски и социјален 
комитет на 29 март годинава објави 
студија за „Влијанието на истакнувањето 
на рокот на важност на производите врз 
потрошувачите“. Студијата јасно го 
покажува ефектот од означувањето на 
животниот век врз купувањето и 
однесувањето на потрошувачите. 
Производите етикетирани како 
долготрајни, како што се патни торби и 
печатачи, имаат голем поттик во 
продажбата со 128% и 70%, соодветно. 
Паметните телефони се значително 
засегнати, што претставува зголемување 
од 41% во продажбата на производи што 
укажуваат на подолг животен век. 
Важноста на животниот век на 
производот за потрошувачите се 
зголемува пропорционално со износот 
кој потрошувачите се подготвени да го 
платат. 
Европејците јасно покажаа дека се 
против на планираното застарување на 

производите. Потрошувачите  се 
насочени кон производи кои имаат 
гаранција да траат подолго. Студијата 
спроведена во Белгија, Чешка, 
Франција, Шпанија и Холандија вклучила 
околу 3000 учесници, при што дадена е 
анализа со приказ на животниот век на 
производите како и начинот на кој се 
прикажува оваа информација - влијаат 
на намерата за купување кај 
потрошувачите. 
Околку 80% од испитаниците сметаат 
дека производителите имаат многу 
висока одговорност за трајноста на 
производот, истакнале 95% и 91% од 
испитаниците во Чешка и Франција, а 
81,8% во Белгија и Холандија и 75,1% во 
Шпанија. 
 
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en. 
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Договорот за справување со 
мигрантската криза постигнат помеѓу ЕУ 
и Турција официјално стапи на сила на 
18 март годинава. Според договорот се 
очекува мигрантите кои пристигнуваат 
во Грција да бидат вратени назад во 
Турција, доколку не поднесат барање за 
азил или истото е одбиено. 
Приливот на лицата што преминуваат 
на грчките острови беше зголемен пред 
постигнување на договорот. Сепак, сè 
уште постојат многу сомнежи во врска 
со спроведувањето на договорот, 
вклучувајќи го и начинот на кој 
мигрантите ќе бидат враќани назад. 
Околу 2.300 експерти, вклучувајќи лица 
за обезбедување и преведувачи се 
очекува да пристигнат во Грција, како 
помош за извршување на договорот.  
Со договорот се очекува луѓето да 
бидат обесхрабрени од патување по 
морски пат од Турција во Грција. За 
возврат, Турција ќе добие помош и 
политички отстапки. 
Од јануари 2015 година, еден милион 
мигранти и бегалци влегоа во ЕУ со 
бродови од Турција во Грција. Според 
Меѓународната организација за 
миграција, повеќе од 143.000 лица 
пристигнале само оваа година, а околу 
460 лица загинале. 
Клучни точки од договорот: 
- враќање: сите „нерегуларни мигранти“ 

кои преминале од Турција во Грција од 
20 март ќе бидат вратени назад. Секое 
доаѓање поединечно ќе се оценува од 
страна на грчките власти. 
- еден-за-еден: за секој Сириец вратен 
во Турција, еден сириски мигрант ќе се 
пресели во ЕУ. Приоритет се дава на 
оние кои не се обиделе нелегално да 
влезат во ЕУ и нивниот број е 
ограничен на 72.000. 
- визни ограничувања: т урскит е 
државјани можат слободно да 
патуваат во земјите од Шенген зоната 
до јуни годинава. Ова не се однесува 
на земји кои не се во Шенген зоната, 
како Велика Британија. 
- финансиска помош: да се забрза 
распределбата на 3 милијарди евра 
помош за Турција за справување со 
мигрантската криза. 
- членството на Турција во ЕУ: 
Двете страни се согласија за повторно 
активирање на кандидатурата на 
Турција за членство во ЕУ, со 
отпочнување на преговорите до крајот 
на јули. 
Сите елементи од договорот 
паралелно и заеднички ќе се следат 
на месечна основа.  
 
http://www.consilium.europa.eu 

ПОСТИГНАТ ДОГОВОР МЕЃУ ЕВРОПСКАТА УНИЈА И ТУРЦИЈА  

На 30 март годинава Европската 
комисија усвои Програма за 
обезбедување на млеко за 350.000   
деца од Сирија. Со програмата се 
предвидуваат 30 милиони евра, преку 
одобрениот пакет за помош за 
фармерите во износ од 500 милиони 
евра за минатата година. Во Сирија 
постои недостаток на млечни 
производи, потрошувачката на млеко и 
млечни производи е значително 
намалена меѓу најсиромашните 
домаќинства поради високите цени на 
храната. Конфликтот сериозно се 
одрази врз земјоделскиот сектор и 
доведе до пад на производството на 
храната, особено кај млечните 
производи. Сиромашните домаќинства 
ретко имаат пристап до млеко, а во 
некои случаи млекото сосема 
исчезнало од секојдневна исхрана кај 
децата. 

Со новата програма на ЕК, се 
предвидува млекото добиено од 
европските производители да биде 
насочено кон сириските училишта. 
Мерката е дополнување на другите 
хуманитарни средства наменети за 
луѓето погодени од конфликтот во 
Сирија. Европските земјоделци 
протестираа неколкупати за 
укинување на квотите за млеко, 
заради кои пазарот дополнително се 
ограничува, вклучувајќи ги и санкциите 
од Русија за увоз на европски 
производи. 
Европската унија е водечки донатор во 
меѓународниот одговор на кризата во 
Сирија, со над 5,5 милијарди евра во 
хуманитарна помош. 
 
http://europa.eu/rapid/press-release 
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Норвешката влада објави дека ќе 
потроши 8 милијарди норвешки круни 
(околу 923 милиони американски 
долари) за изградба на велосипедски 
коридори (долги велосипедски патеки). 
На овој начин земјата ќе даде  свој 
придонес за намалување на 
климатските промени.  
Мрежата од десет двонасочни 
велосипедски коридори од 
планираните т.н. велосипедски супер 
патишта треба да ги исполнуваат 
барањата на 9 најголеми градови низ 
целата земја. Коридорите се 
дизајнирани исклучиво за велосипеди, 
и ќе овозможуваат велосипедистите да 
возат побрзо и побезбедно од 
вообичаеното.  
Властите во Норвешка се надеваат 
дека ќе ги поттикнат луѓето помалку да 
ги користат автомобилите, а со тоа и 
помала потрошувачка на фосилните 
горива, со што земјата ќе ги намали 
емисиите на гасови од транспортот, 
скоро за 50%.  
Велосипедистите до Норвешка ќе 
можат да патуваат по новите коридори 
од внатрешноста на земјата кон 
градовите, побрзо и побезбедно со 
брзина и до 40 км/час. До 2030 година, 
властите сакаат да оставарат 10 до 
20% од патувањата да бидат со 
велосипед.  
Норвешка планира голем дел од 
автобусите и камионите да ги префрли 
на возила со ниска емисија на штетни 
гасови, како и да го намали притисокот 
врз траектите. Овој проект бара 

сериозна финансиски средства но и 
покрај тоа, се планира да се потрошат 
повеќе од 6 милијарди евра за 
реновирање на патиштата и 
железничката инфраструктура низ 
целата земја. 
Сепак, не се сите убедени дека оваа 
идеја ќе успее, со оглед на климата и 
особено ниските температури, студени 
и долги зими, кои можат многу да го 
отежнат движењето на велосипедите 
надвор од градовите. Еден дел од 
јавноста се залагаат повеќе пари да се 
вложат во подобрување на јавниот 
транспорт затоа што велосипедизмот 
не е толку популарен во Норвешка како 
во Данска или Шведска, но владата се 
надева дека тоа ќе се смени кога ќе 
бидат претставени новите долги и 
безбедни велопатеки. Ако овој план  
успее и доколку патиштата за 
велосипеди се покажат како успешни, 
примерот на Норвешка би бил добар за 
остатокот од светот. 
Трошоците за т.н. „озеленување“ на 
патиштата не се голема работа за 
Норвешка која има највисок приход по 
глава на жител во светот, по 
Луксембург.  
Поголемиот дел од овие средства 
доаѓаат од големите резерви на нафта. 
 
http://www.citylab.com 

НОРВЕШКА ИНВЕСТИРА МИЛИЈАРДА ЕВРА ВО ВЕЛОСИПЕДСКИ КОРИДОРИ 

Во Европската унија, употребата на 
органското земјоделско земјиште е 
речиси двојно зголемена во 
последниве години. Австрија, Шведска 
и Естонија имаат најголем процент на 
органско обработливо земјиште во 
Европа. Исто така, зголемена е 
побарувачката за органски производи 
кај граѓаните на ЕУ. Европа е вториот 
по големина пазар во светот, во 
вредност од 22,7 милиони евра. 
Германците, Британците и Французите 
се најголеми потрошувачи. 
Органското земјоделство често се 
гледа како решение за исхрана на 
растечкото глобално население и 
намалување на влијанието на 
земјоделството врз животната средина. 
Критичарите, меѓутоа укажуваат дека 

органските приноси во просек од 20% 
до 25% се пониски од оние на 
конвенционалните фарми. Потребно е 
поголемо земјиште за производство на 
иста количина на храна, што резултира 
во уништувањето на шумите и 
биодиверзитетот. 
Европската комисија, Европскиот 
парламент и земјите-членки на ЕУ 
разговараат за начинот на кој ќе се 
регулира секторот на органско 
земјоделство. Исходот од преговорите 
ќе биде од клучно значење за 
нејзината иднина. 
 

http://www.euractiv.com/section 
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На парламентарните избори во 
Словачка кои се одржаа на 5 март 
годинава, победи Социјал-
демократската партија СМЕР („Насока“) 
на актуелниот премиер Роберт Фицо. 
На изборите оваа партија беше 
фаворит, позната по анти-бегалската 
кампања, но според резултатите  
партијата го загуби мнозинството кое го 
имаше во Парламентот. 
Во последните 4 години, партијата 
СМЕР имаше апсолутно мнозинство во 
Парламентот, односно 81 пратенички 
места, а според политичкиот систем на 
Словачка овозможува да се формира 
еднопартиска Влада. 
По изборите формирањето на владата 
е комплицирано и зависи од успехот на 
крајната десница и од опозициските 
партии. Единствено, Словачката 
национална партија не го исклучи 
коалицирањето со досегашната 
владејачка партија, но сепак заедно го 
немаат потребното мнозинство во 
Парламентот, им недостасуваат уште 
12 пратеници.  
Во вакви услови формирањето на 
коалиција во  поделениот парламент 
може да трае долго поради  
резултатите од изборите.  
Словачка во јули годинава треба да го 
преземе шестмесечното ротирачко 
претседавање со Советот на ЕУ, па 
затоа исходот од изборите во оваа 
земја беше будно следен од Брисел. Со 
претстојното претседателство со ЕУ, 
Словачка ќе има поголема улога во 
политиката на ЕУ во врска со 
бегалската криза. 

Резултатите од одржаните 
парламентарни избори претставуваат 
изненадување. СМЕР освои 28,8% од 
гласовите (49 пратенички места во 
споредба со 83 мандати претходно), на 
второ место е најголемата опозициска 
либерална партија Слобода и 
солидарност предводена од 
економистот Рихард Сулик со освоени 
12% од гласовите (17 мандати), потоа 
десничарската група - Обични луѓе и 
независни кандидати со 10,9% од 
гласовите (19 пратенички места). 
Според резултатите најмалку 8 партии 
ќе добијат мандати во новиот состав на 
Словачкиот парламент. 
Најголемо изненадување на изборите е 
успехот на десничарскиот радикал 
Мариан Котлеба чие движење многу 
политичари го назначуваат за 
неонацистичко. Оваа партија освои 14 
пратенички места, што според 
словачките аналитичари, се должи на 
поттикнувањето на ксенофобична 
атмосфера. 
Досегашниот премиер Роберт Фицо ја 
отфрли можноста за коалиција со 
екстремно десничарската Народна 
партија „Наша Словачка“.  
Според официјалните податоци 
излезеноста на изборите била  под 60%, 
од вкупно 4,4 милиони граѓани со право 
на глас. 
 
www.washingtonpost.com 

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ ВО СЛОВАЧКА  

Лидерите на 8 европски земји потпишаа 
писмо со приговори за рускиот проект - 
гасоводот „Северен тек 2“, врз основа на 
потенцијалните дестабилизирачки 
геополитички последици.  
Со гасоводот се зголемува капацитетот 
на трасата преку Балтичко Море од 
Русија до Германија. Копија од писмото, 
упатено до претседателот на 
Европската комисија Жан-Клод Јункер, 
беше потпишано од страна на лидерите 
на Латвија, Естонија, Литванија, 
Унгарија, Полска, Романија, Словачка и 
Чешката Република. 
Европските лидери изразија загриженост 
дека проектот може да има силно 
влијание врз развојот на пазарот на гас 
и политиката за транзит на гас во 
регионот, пред сѐ на транзитната рута 

преку Украина. 
Украина е клучен транзитен пат за 
рускиот гас за Европа. Договорот за 
транзит на гас преку Украина во 
Европската унија беше потпишан од 
Гаспром и Нафтогас на Украина во 2009 
година, и истиот истекува на крајот на 
2019 година. 
Проектот „Северен тек 2“ има за цел 
двојно да се зголеми испораката на гас 
директно од Русија до Германија, до 110 
милијарди кубни метри годишно. Според 
„Гаспром“ ова е поефикасно решение за 
обезбедување на енергетската 
стабилност во Европа. 
 
https://euobserver.com/foreign/132726 
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Финска е единствена нордиска земја и 
членка на ЕУ која го користи еврото како 
национална валута. Финскиот парламент 
ќе расправа за членство на земјата во 
еврозоната, откако доби петиција со 
потписи од преку 50.000 граѓани. Дебатата 
за можниот референдум најверојатно 
нема да доведе до излез на Финска од 
еврозоната, но ќе укаже на растечкото 
незадоволство од економските 
перформанси на земјата. Петицијата до 
Парламентот ја иницирал Паво Вајрунен, 
долгогодишен министер во претходните 
фински влади и европратеник. За 
референдумот тој не добил поддршка од 
партииите во Парламентот, ниту од 
неговата партија на центарот. Според 
Вајрунен како што пренесува агенцијата 
АФТ "меѓу граѓаните постои широка 
поддршка за излез на Финска од 
еврозоната". Истражувањето од декември 
2015 на јавниот сервис YLE, покажало 
дека 31 од испитаниците го подржуваат 
излезот од зоната на еврото, додека пред 
4 години само 5 од анкетираните биле за 
напуштање на монетарната унија. 
Истражувањето на Европската комисија- 
Евробарометар од 2015 година, покажало 
дека 64% од Финците се за еврото. 
Јакнењето на евроскептицизмот во 
Финска се објаснува со економската криза 
која ја погоди земјата. Финска во 2015 
година со раст од 0,4% излезе од 
тригодишната рецесија за која придонесоа 
високите трошоци на трудот и падот на 
бизнисот на компанијата Нокиа како и 
дрвната индустрија, кои се двата столба 
на финската економија, како и рецесијата 
во Русија. 

Според Вајрунен "Финска страдала 
поради членството во еврозоната, затоа 
што кога ќе се спореди со Шведска која 
не е членка на еврозоната, шведската 
економија по 2008 година пораснала за 
повеќе од 8%, додека Финската падна за 
6%",  
Финската влада на десниот центар 
настојува да ги урамнотежи јавните 
финансии и да ја унапреди 
конкурентноста на извозот со 
намалување на трошоците на трудот за 
т.н. интерна девалвација, вклучувајќи ги 
бенефициите за работниците, на што 
синдикатите се противат.  Интерната 
девалвација претставува алтернатива на 
девалвацијата на националната валута 
поради унапредување на конкурентноста, 
што е опција која Финска не може да ја 
промени затоа што премина на еврото. 
Финскиот БДП, според податоците на 
ММФ, во 2015 година изнесувал 207 
милијарди евра, и Финска беше осма по 
големина членка на еврозоната. 
Истовремено, со БДП по жител од речиси 
38.000 евра, Финска е на петто место во 
еврозоната.  
Земјата има 5,5 милиони жители и 
издвојува многу финансиски средства за 
образованието, за обуки и истражувања. 
Благодарение на овие  инвестиции 
финската работна сила е една од 
најквалификуваните во светот. 
 
http://uk.reuters.com/article/uk 

ЧЛЕНСТВОТО ВО ЕВРОЗОНАТА ПРЕД ПАРЛАМЕНТОТ НА ФИНСКА 

Виното Uhudler доаѓа од регионот 
Бургенланд од источна Австрија и датира 
од 19 век, кога епидемијата на штетници 
уништила голем дел од европската винска 
индустрија. Австриските винари увезоа 
вина отпорни на штетници од Северна 
Америка.  Тие не употребуваат пестициди 
и ги калемија нивните сорти на нови 
стебла. Така создадоа вино кое беше 
радикално различно во вкусот кое не е 
видено досега во Европа. Во моментов, 
виното Uhudler може да се произведува 
само во одредени делови на Бургенланд. 
Производство надвор од овие одредени 
области е забрането според законите на 
ЕУ, поради загриженоста од 
фитосанитарен карактер. Во ноември 
минатата година, некои винарски визби 
биле известени дека   до 15 март 

годинава треба да ги расчистат 
областите кои се насадени и 
култивирани по 2003 година во 
согласност со забраната за садење од 
ЕУ. Но, винарите одбиле да го сторат 
тоа и не се согласуваат со регулативата 
на ЕУ. Од локалните власти се очекува 
да го спроведат законот. Дали тоа ќе се 
случи, останува да се види бидејќи 
винскиот сектор е значаен и вреден дел 
од економијата во регионот. Постои 
надеж дека ќе се измени австриското 
законодавство за виното, а сортите на 
грозје кои во моментов се забранети ќе 
се рекласифицираат како „овошни вина“. 
 
http://www.euractiv.com/section/agriculture 
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1. Пленарна седница на Европскиот парламент, 11-
14/04/2016, Стразбур; 
2. Состанок на високо ниво за циркуларна економија,  
04-05/04/2016, Амстердам, во рамките на Холандското 
претседателство со Советот на ЕУ; 
3. Инфо ден за помош на волонтери, повик за предлози од 
страна на ЕУ за 2016, 05/04/2016, Брисел, Белгија; 
4. Биоекономија 2016, 12-13/04/2016, Утрехт, Холандија; 
 

ЕУ КАЛЕНДАР/ април 2016 

Гласачите во Португалија, Шпанија и 
сега Ирска, во периодот од неколку 
месеци, ја разнишаа традиционалната 
политичката сцена во трите земји од 
еврозоната. Се остава впечаток  дека 
станува речиси невозможно да се 
формира нова влада.  
 
Ирците, кои инаку се доста 
конзервативни кога станува збор за 
избори, се определиле да гласаат во 
голем број за радикалната левица, за 
Шин Фен, Сојузот против мерките за 
штедење и за Зелените.  
 
На парламентарните избори во Шпанија, 
одржани на 20 декември 2015 година во 
парламентот влегоа нови 211 пратеници 
од вкупно 350 места. Oчигледно беше 
дека неможеше да се формира влада, 
затоа големите партии мораа да 
направат простор за уште две помали 
партии: левичарската радикална партија 
Подемос и нова либерална странка 
Сјудаданос. 
 
Во Португалија, партијата Лев Блок, 
формирана во 1999 година постигна 
историски успех на изборите во 
октомври, освојувајќи 10,2% од 
гласовите. Левицата успеа да ги освои 
гласовите на младите гласачи, лево и 
десно, кои се незадоволни од политиката 

на штедење во текот на изминатите 
четири години", изјави за АФП 
познатиот социолог Хозе Антонио 
Пасош Палмеира. 
 
Овие три земји  во последниве години 
поминуваа низ економска криза, и 
заедничко им е незадоволството од 
буџетските штедења кои беа наметнати 
од Брисел и од Европската централна 
банка, во замена за финансиска 
помош. 
 
Сепак, аргументите на владеачките 
партии не беа доволни за да ги убедат 
гласачите, пред се затоа што за 
граѓаните немаше конкретни резултати 
од растот на економијата во 
секојдневниот живот. 
 
Напротив, граѓаните продолжиле да се 
соочуваат со сиромаштија поради 
недостаток на работни места, 
намалување на платите, даночни 
зголемувања и кратења на социјалните 
примања и јавната администрација. 
 
http://www.dijalog.net/iskustvo-clanica-eu 
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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 


