
Според резултатот  од последниот  
референдум одржан во Холандија, со кој 
се отфрли договорот за Спогодбата за 
асоцијација на ЕУ со Украина, 
референдумите претставуваат  проблем 
за Европската унија.  
 
Поранешниот советник на Европската 
комисија, Фрејзер Камерон укажува дека 
бројот на референдуми се зголемува и 
тешко може истите да се наречат 
демократски кога 1/3 од гласачите на 
една земја на ЕУ можат да го блокираат 
она што било одобрено од страна на 27 
земји-членки. Во последните 20 години, 
ЕУ има одржано повеќе од 50 
референдуми.  
 
Според Фрејзер Камерон, холандскиот 
референдум завршил на најлош начин 
бидејќи владата можела да го игнорира 
доколку излезноста би била под 30%. Но, 
бидејќи излезноста била нешто над 30%, 
а 64% од избирачите гласале против 
договорот на ЕУ со Украина, владата ќе 
мора да се консултира со Парламентот 
како да постапи во овој случај. Сите 
останати земји-членки на ЕУ го 
ратификуваа договорот, вклучително и 
Киев. 
 
Резултатот од референдумот 
претставува проблем и за претседателот 
на Европската комисија, Жан-Клод 
Јункер кој претходно предупреди на 
последиците од холандското “не“. 
 
Правната служба на Европската комисија 
ќе работи на предлог-протоколи со цел 
да се земе во предвид стравот на 
Холандија во врска со договорот со 
Украина. Спогодбата за асоцијација ќе 
биде одложена, што ќе ги обесхрабри 
прореформските сили во Киев. 
Холандското „не“ може да го одложи 
новото проширување на ЕУ и 
иницијативите за соседска политика што 
ќе биде многу штетен исход. 

 
Еден од влијателните холандски 
политичари Герт Вајлдерс истакна дека 
холандскиот референдум и неговиот 
резултат претставуваат "почеток на 
крајот на ЕУ". 
 
Понекогаш референдумите се насочени 
кон Владата, ако на нив излезат 
доволен број на гласачи како во 
Холандија. Други пак, се користат за 
некои идеи, како што е случајот со 
Велика Британија. Понекогаш владата 
верува дека референдумот е корисна 
алатка за брз раст на популарноста, 
како што поранешниот француски 
претседател, Франсоа Митеран се 
обиде да направи со Договорот од 
Мастрихт. 
 
Без разлика на мотивот, има малку  
докази дека референдумите некогаш 
послужиле за целта за кои се 
организирани.   
 
Системот на претставничка демократија 
во Европа е она што треба да се 
зајакне, преку мерки за поголема 
транспарентност и учество на граѓаните 
во одлучувањето во ЕУ. 
 
Поранешниот советник на Европската 
комисија, Фрејзер Камерон  
предупредува дека тешко може да се 
смета за демократија, ако 30% од 
гласачите во една земја може да  
блокираат политика за која се согласиле 
сите останати земји-членки на ЕУ. 
Референдумот има смисла доколку е на 
ниво на ЕУ и се однесува на некои 
важни прашања, како што се директни 
избори за претседател на Европската 
комисија.  
 
http://www.euractiv.com 
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Страна 2 СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Пленарна сесија 9-12 мај 2016 
година 
Европол, како европска агенција за 
спроведување на законот, им помага 
на земјите-членки во борбата против 
тероризмот и меѓународниот 
криминал. Европскиот парламент ги  
одобри плановите за дополнителни 
овластувања за поефикасно 
справување со тероризмот. 
 
Европратениците ја разгледаа 
актуелната европска легислатива за 
борба против трговијата со луѓе и 
заштита на жртвите и предложија 
подобрувања во областа. 
 
Европскиот парламент одобри  
усогласување на европските правила 
за влез и престој во ЕУ кои се 
достапни и атрактивни за луѓето од 
трети земји, да учат или   
истражуваат на универзитетите во 
ЕУ. Со новите правила се 
појаснуваат и подобруваат условите 
за практиканти од земји кои не се 
членки на ЕУ, волонтери, ученици и 
негователи. 
 
 
Пленарна сесија 24-25 мај 2016 
година 
Европратениците дебатираа за нов 
договор за заштита на личните 
податоци со САД. Европската унија е 
во преговори за нов договор со САД 
наречен - Штит на приватноста за 
заштита на личните податоци.  
 
Во последните неколку години во 
дигиталниот свет се појави валутата 
Биткоин иако истата не е издадена од 
банките. Во Извештајот за кој 
дебатираа европратениците се 
истакнува дека ЕУ треба да формира 
работна група за следење на 
развојот на настаните во оваа област 
и да се подготви валутата да се 
вклучи во прописите доколку се 
оцени дека е потребно. 
 
Кралот на Холандија, Вилем 
Александер се обрати пред 
Европскиот парламент, за прв пат од 
неговото пристапување на престолот, 
во април 2013 година.  
Новите иницијативи кои ќе овозможат 
потрошувачите и компаниите полесно 
да купуваат и продаваат производи и 

услуги на интернет низ територијата на 
ЕУ беа поздравени од страна на 
повеќето европратеници во текот на 
дебатата со Заменик-претседателот на 
Европската комисија, одговорен за 
Единствен дигитален пазар, Андрус 
Ансип.  
 
Европратениците на пленарната сесија 
со Европскиот комесар за земјоделство 
и рурален развој Фил Хоган и 
Холандскиот заменик-министер за 
земјоделство Ханс Хугевен, заеднички 
повикаа ЕУ да преземе дополнителни 
мерки за стабилизирање на цените на 
млекото и да донесат олеснувања за  
сточарите кои се соочуваат со 
проблеми.  Мерките треба да содржат 
лимит на производство на млеко на ниво 
на ЕУ, зголемување на цените и 
поефикасен систем за интервенција.  
 
Европарламентот одобри помош од 6,5 
милиони евра за 557 стечајци од 
супермаркетот "Лариса" во Грција и 5,2 
милиони евра за 2132 поранешни возачи 
за патен транспорт и испорака од 
фирмата Мори Глобал во Франција.  
 
Европратениците  изгласаа резолуција 
за "Новиот енергетски договор за 
потрошувачите на енергија", и повикаа 
фондовите на ЕУ за енергетската 
ефикасност да се фокусираат на 
енергетската сиромаштија. 
 
Интернетот има за цел да обезбеди 
неограничен пристап до знаење. Но, 
сепак кога се купува на интернет, може 
да постои ограничување од купување на 
некој производ или услуга според 
местото на живеење. Европската 
комисија предложи нови правила за крај 
на неоправданата употреба на практика 
позната како гео-блокирање, како и 
начини да се создаде вистински 
дигитален единствен пазар во Европа.  
 
 
http://www.europarl.europa.eu/news/en 
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Климатските промени ги нарушуваат 
климатските системи, се предвидува 
дека поплавите ќе бидат сѐ почести во 
крајбрежните градови. Расте 
притисокот на глобалните регулатори 
и Европската комисија за "стрес-тест" 
портфолијата на големите  
инвеститори наспроти долгорочните 
цели за намалување на климатските 
промени. Се разгледуваат повеќе 
иницијативи за управување со 
инвестициите со нискојаглеродни 
технологии. 
 
Според  Алексис Дутерт, заменик 
постојан претставник на Франција во 
ЕУ во Брисел "климатските ризици 
треба дополнително да се интегрираат 
во инвестициските портфолија". 
 
Меѓу 28-те министри за животна 
средина на ЕУ се водат активни 
дискусии за промената на 
оданочувањето кон почиста енергија . 
 
Казните може да се предвидат за 
инвестиции во секторите на фосилни 
горива, додека другите како на пр. 
обновливите извори на енергија може 
да бидат позитивно наградени со 
"бонус" систем. 
 
Франција е земја лидер на патот кон 
зелените финансии и беше домаќин 
на светската конференција COP21 за 
климатските промени која се одржа во 
Париз во декември минатата година. 
Во јули, Франсија  стана првата земја 
во светот која воведе задолжителни 
обврски за известување на 
институциите од инвеститори 
поврзани со климатските промени. 
Законот, кој е во сила од јануари, е 
дел од францускиот предлог-закон за 
"енергетска транзиција за зелен раст" 
и бара инвеститорите да известуваат 
за тоа како ги интегрираат 
еколошките, социјалните и 
управувачките фактори во нивните 
инвестициони политики. 
Шведска презеде слични чекори во 
насока на барањата за известување за 
јаглеродот, но досега не успеа да 

донесе законски решенија во таа 
насока. 
 
Иницијативите на Франција и Шведска 
создадоа притисок врз регулаторите на 
ЕУ да ги насочат националните 
политики кон спречување на 
фрагментација на Единствениот пазар 
на ЕУ. 
 
Финансиските ризици од транзицијата 
кон економија со ниско ниво на 
јаглерод во голема мера се 
предвидливи и може да се избегнат, 
истакнуваат од граѓанскиот сектор. 
Според нив, трошоците ќе бидат 
намалени ако транзицијата започне 
веднаш и го следи предвидениот пат. 
 
Европскиот одбор за системски 
ризици, кој е советодавно тело на 
Европската унија, уште во текот на 
финансиската криза во 2008 година, 
предупреди за ризиците од премногу 
доцната или рана транзиција кон 
економија со ниско ниво на јаглерод. 
 
Централните банки подеднакво 
предупредија за последиците од 
ненадејна транзиција. Според изјавата 
на Банката на Финска од 22 март 
годинава "Екстремните временски 
настани ги зголемија трошоците за 
осигурителните компании и ја намалија 
вредноста на штетите испратени за 
банкарските кредити". 
 
Банката на Англија објави слично 
предупредување во декември 
минатата година, укажувајќи дека 
инвеститорите се соочиле со големи 
потенцијални загуби од климатските 
промени. 
 
http://www.euractiv.com 
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Страна 4 СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Според Марлен Винд-професор по 
политички науки и право на 
Универзитетот во Копенхаген  “има 
тренд кај политичарите и медиумите 
да се прикаже ЕУ како безлично 
страшно чудовиште кое ја 
предизвикало кризата со која во 
моментов се соочува Европа”. 
 
Пред неколку недели, швајцарскиот 
истражувачки институт Media Tenor   
објави анализа која покажа дека 
британскиот сервис BBC во текот на 
последните 15 години испорачала 
поголема негативна покриеност за ЕУ, 
отколку за Владимир Путин. 
 
Сега е документирано со факти дека 
само 7% од покриеноста на BBC во 
текот на последните 15 години била 
ЕУ позитивна. Само во минатата 
година 45% од покривањето било 
директно негативно. 
 
Но, новиот голем тренд во 
покривањето на националните вести 
не е случај само во Британските 
медиуми 
 
Данскиот весник Berlingske кој 
претходно имаше доста проевропски 
профил, неодамна објавил на две 
страници неодредено ЕУ негативно 
интервју со министерот за 
надворешни работи Кристијан Јенсен 
(Либерали). Еден ден  подоцна, 
партискиот лидер на Данската 
народна партија, Тулесен Дал доби 
огромно внимание - цели две 
страници и без поставување на 
критички прашања. Се поставува 
прашање - што мислеа уредниците 
дека е важно да знаат данските 
читатели, дека  Тулесен Дал сака да 
ги следи Британците доколку се случи 
Brexit? 
 

Она што ја карактеризира дебатата за 
Европа  во моментот со други зборови 
е hip да се биде  евроскептичен. Ова 
обезбедува ветар во грб за било кој 
политички имитатор, коментатор или 
уредник кој сака да стане популарен и 
да се направи себеси интересен.  
 
Како што пишува Марлен Винг, 
Европската унија не е некое 
апстрактно чудовиште и не прави ниту 
повеќе, ниту помалку од тоа што 
земјите-членки сакаат да биде 
направено.  
 
Европската комисија (кои новинарите 
често ја користат како алијас за ЕУ) 
самата не ги донесува одлуките. 
Комисијата предлага решенија во 
широк спектар на области, од 
климатските промени до банкарски 
регулативи и трговија. Последен 
пример е предлогот за заедничка 
политика за бегалци. 
 
Комисијата не е неактивна во однос 
на инвазијата на бегалците што се 
случи на границите на Европа. 
Напротив, Комисијата претходно со 
години предупредувала дека дури и 
многу голем прилив на бегалци се 
политички ризик кој треба да се сфати 
сериозно.  
 
Соработката во ЕУ е нешто одлично, 
особено значајна за помалите народи 
кои имаат шанса да влијаат на светот 
на конструктивен начин.  
 
http://www.euractiv.com/section/future-eu 
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Новите правила на ЕУ за заштита на 
личните податоци имаат за цел враќање 
на довербата на граѓаните, контролата 
над нивните лични податоци и да 
создадат високо и еднакво ниво на 
заштита во целата ЕУ.  
 
Новите правила конечно беа одобрени 
од европратениците на 14 април 
годинава. Европскиот парламент усвои 
за првпат единствен сет на правила за 
28 држави членки со цел  да се заштити 
приватноста на корисниците на 
интернет.  
 
Со оваа реформа се воведуваат 
минимални стандарди за користење на 
податоците за полициски и правосудни 
цели.  
 
Гласањето во Европскиот парламент 
стави крај на повеќе од четири години 
работа на правилата на ЕУ за заштита 
на податоците.  
 
Реформата ќе придонесе да се замени 
директивата за заштита на податоците 
која е од 1995 година од времето кога 
интернетот се уште беше во почетна 
фаза и за пошироката јавност 
претставуваше само иднина.  
 
Новата регулатива треба да обезбеди 
на граѓаните поголема контрола над 
нивните лични податоци во дигиталниот 
свет на смартфоните, социјалните 
медиуми, услугите на интернет 
банкарство и глобалните трансфери. 
 
Севкупната регулатива за заштита на 
личните податоците обезбедува високо 
значајно, реално  и подеднакво ниво на 
заштита на податоците во цела ЕУ. 
 
 “Ова е голем успех за Европскиот 
парламент и јасно европско "да" за 
силни права на потрошувачите и 
конкуренцијата во дигиталната ера. 
Граѓаните сами ќе одлучуваат за себе 
кој лични информации сакаат да ги 
споделат" истакна Јан Филип Албрехт, 
пратеник во Европскиот парламент од 
редовите на зелените. 
"Новите предлог измени во 
регулативата за заштита на лични 
податоци во ЕУ исто така, ќе создаде 

јасна визија и добра бизнис клима, 
новата регулатива ќе воспостави 
единствен закон за цела ЕУ. Со 
новите правила сите имаат 
подеднаков интерес, доверба, правна 
сигурност и фер конкуренција", додаде 
Албрехт.  
 
 
Новите правила за заштита на 
личните податоци вклучуваат 
одредби за: 
-правото да се биде заборавен 
(податоците мора да бидат избришани 
веднаш штом веќе нема да бидат 
потребни). 
-експлицитна и позитивна согласност 
за обработка на личните податоци од 
страна на засегнатото лице; 
-право на трансфер на податоци кон 
друг оператор; 
-правото на известување ако 
податоците се пробиени; 
-обезбедување на политики за 
приватност, да бидат објаснети на 
јасен и разбирлив јазик и 
-засилено спроведување на законот и 
казни до 4% од вкупниот обрт на 
соодветната компанија. 
  
Регулативата влегува во сила 20 дена 
по објавувањето во Службениот 
весник на ЕУ. Земјите-членки на ЕУ ќе 
имаат две години за да ги 
транспонираат одредбите на 
директивата во националното 
законодавство.  
 
Поради специјалниот статус на Велика 
Британија и Ирска во однос на 
законодавството на ЕУ во областа на 
правдата и внатрешните работи, 
одредбите на директивата ќе се 
применуваат само до ограничен 
степен во овие земји, додека Данска 
ќе може да одлучи шест месеци по 
конечното усвојување на директивата, 
дали сака да ја транспонира во 
националното законодавство. 
 
http://www.europarl.europa.eu/news 
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Со повеќе активности на 9 мај во Република Македонија беше 
одбележан денот на Европа и борбата против фашизмот.  
 
По повод Денот на Европа, Националната агенција за европски 
програми и „Еуник“ кластерот во Македонија организираа 
работилница насловена „Младите и мобилноста“ со цел да им ги 
понудат начините на младите како да поминат одреден период на 
студирање или пракса во некои од европските инситуции.  
 
Во 1950-та мa 9 мај тогашниот Францускиминистер за надворешни 
работи Роберт Шуман изнесува предлог за создавање на заедница 
на јаглен и челик меѓу Франција и Западна Германија, план базиран 
на првичната идеја на Жан Моне. Секоја година 9 мај се прославува 
како "Ден на Европа”. 

МАКЕДОНИЈА ГИ ОДБЕЛЕЖА ДЕНОТ НА ЕВРОПА И ПОБЕДАТА НАД ФАШИЗМОТ 

Советот на ЕУ усвои регулатива која е 

во насока на промоција на 

потрошувачката на млеко, овошје и 

зеленчук во училиштата. 

Балансираната исхрана претставува 

основа за добро здравје. Во последно 

време потрошувачката на овошје, 

зеленчук и млеко се намалува во ЕУ. 

Ова е причината зошто промоцијата на 

здрава храна е од суштинско значење 

за зајакнување на шемата за храна во 

училиштата. 

Од годишниот буџет за оваа намена 

предвидени се 250 милиони евра од 

кои 100 милиони евра за млечни 

производи и 150 милиони евра за 

зеленчук и овошје. Со финансиските 

средства за оваа шема, треба да се 

промовираат здрави навики за јадење, 

здрави продукти во локалните маркети, 

органското земјоделство и 

секојдневното правилно отстранување 

на отпадоците од исхрана. Децата 

треба да се запознаваат со 

земјоделството, да учат преку слики и 

да ги посетуваат фармите. 

Шемата за овошје и зеленчук и шемата 

за млеко во училиште во моментов се 

посебни програми. Со новата 

регулатива програмите ќе се спојат во 

една, a новите правила ќе се 

применуваат од август 2017 година. 

Унгарија и Холандија гласале против 

усвојувањето на регулативата, додека  

Велика Британија се воздржала од 

гласање. 

http://www.consilium.europa.eu 
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Светскиот ден на интелектуалната 
сопственост за 2016-та година се 
фокусира на заштита на интересите на 
оние кои ја создаваат и пронаоѓаат 
интелектуалната сопственост. Исто 
така процесот на одгледувањето на 
растенијата, на начин што ќе продолжи 
со создавање на нови подобрени сорти 
е интелектуална сопственост. 
Одгледувањето на различни видови 
растенија или развојот на нови 
растителни сорти  бара значително 
време (до 15 години) и  инвестиции. 
Без потенцијален прилив на приходи од 
авторски права, нема поттик за 
одгледувачите да развиваат нови и 
подобрени сорти. 
Како агенција на ЕУ одговорна за 
заштита на правата на растителните 
сорти,  Канцеларијата на заедницата за 
разновидни растенија треба да 
обезбеди дека одгледувачите може 
слободно да работат, а со правата од 
растителните сорти да обезбеди  дека 
одгледувачите ќе добијат фер 
надомест за нови сорти. 
Светскиот ден на интелектуалната 
сопственост е одлична можност да се 
создаде свест за улогата на системот 
на интелектуална сопственост. 
Канцеларијата на заедници на видови 
растенија  (CPVO) го мониторира и  
имплементира најголемиот систем од 
правата на интелектуална сопственост 
за растенијата во светот, соработувајќи 
тесно со организациите кои се 
занимаваат со одгледување на 
растенија како што се Ciopora, ESA и 
Plantum.  
На светскиот ден на интелектуална 
сопственост и улогата на правата од 
интелектуална сопственост во 
одгледување на растенијата 
организациите истакнаа дека: 
- Одгледувањето е иновација и 
креација базирана на бизнис, кое треба 
ефикасно да ја заштитува 
интелектуалната сопственост и да 
осигура дека одгледувачите може да 
продолжат со иновации и  да 
испорачаат  нови и подобри 
орнаментални и овошни видови на 
општеството  - CIOPORA. 
- Европската семенска индустрија го 
поддржува системoт на правата на 
одгледувачите како најпогоден систем 

за заштита на интелектуалната 
сопственост  на растителни сорти и 
интересите на јавноста во исто време, 
со обезбедување на фер надомест за 
инвестицијата на одгледувачите за 
своите иновации и гарантирање на 
континуиран проток на подобри видови 
растенија со заштита на пристапот на 
генетската варијабилност - ESA 
- Одгледувањето на растенија 
значително придонесува за поодржливо 
и разновидно растително производство 
а со тоа и обезбедување на глобалната 
безбедност на исхрана. Правата на 
одгледувачите се основа на 
инвестициите во одгледувањето со цел 
да обезбедат одредени бенефиции за 
општеството - Plantum 
Правата на интелектуална сопственост 
го бранат интегритетот и конкурентноста 
на ЕУ пазарот заштитувајќи ги 
потрошувачите од фалсификувани или 
пиратски стоки.  
Регулативата за интелектуалната 
сопственост поттикнува иновации и 
креативност кај иноваторите што 
резултира со поголем избор и подобри 
производи за потрошувачите, истакнува 
Мартин Еквад претседател на CPVO. 
Околу 39% од вкупниот број на 
економската активност на ЕУ е 
генерирана од правата од 
интелектуална сопственост додека 1/3
(35%) од сите работни места во ЕУ се 
потпираат на правата од интелектуална 
сопственост  во т.н. силни индустрии. 
CIOPORA е меѓународна заедница на 
одгледувачи на асексуално 
репродуцирани орнаментални и овошни 
сорти. 
Европската асоцијација за семе (ESA) е 
гласот на европската семенска 
индустрија која ги застапува интересите 
на оние кои се активни во 
истражувањето, одгледувањето, 
производството и маркетингот на 
семиња од   земјоделски, градинарски и 
орнаментални видови. 
Plantum е холандската асоцијација во 
доменот на размножување на 
растенијата. 
http://www.cpvo.europa.eu 
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Советот на Европската унија на 25 
мај годинава  во рамките на 
Холандско претседателство, заедно 
со Европскиот парламент постигнаа 
привремен договор за новите 
правила за медицински помагала и 
инвитро дијагностички производи. 
Договорот треба да биде формално 
одобрен од Советот и Европскиот 
парламент.  
Целта на новите правила е да се 
осигура дека медицинските помагала 
и инвитро дијагностичките производи 
се безбедни и на  пациентите да им 
се даде брз пристап до нови 
иновативни помагала. 
Медицинските помагала и инвитро 
дијагностичките производи се лепење 
гипс, вештачки колкови и пејсмејкери 
до лабораториски тестови и домашни 
тестови за бременост. Холандскиот 
министер за здравство Едит Шипер 
изјави дека ова е важен чекор за 
луѓето во Европа, бидејќи порано или 
подоцна сите имаат потреба од 
медицински помагала. Безбедни и  
иновативни медицински помагала го 
подобрувааат квалитетот на животот 
и здравјето на пациентите. Новите 
правила, исто така, ќе создадат 
услови потребни за правилно 
функционирање на внатрешниот 
пазар за 25.000 производители на 
медицински помагала во ЕУ.  
Новите правила ќе ја гарантираат 
безбедноста на медицинските 
помагала на два начина:  
-преку воведување на построги 
правила за продажба на уредите и  
- построг мониторинг откако уредите 
ќе се најдат на пазарот.  
Барањата за одредени тела кои се  
одговорни за овластување на 
пазарот ќе бидат построги, а ќе се 
зајакне и надзорот над истите.  
Утврдени се јасни правила за 
производителите за да се гарантира 
квалитетот, ефикасноста и 
безбедноста на уредите откако ќе 
добијат пристап до пазарот.  
Со новите регулативи ќе се воведат и 
построги барања за клинички 
испитувања и испитување на 
перформансите. Заштитата на 
човечките субјекти во клиничките 
испитувања е уште еден клучен 
момент. 
Дополнителни испитувања, од страна 
на експерти, може да се бараат пред 
некои медицински уреди со висок 

ризик да се најдат на пазарот, како на 
пример импланти и инвитро 
дијагностички производи опасни по 
живот.  
Панелите на независните експерти и 
лабораториите ќе играат важна улога во 
иднина на правниот систем. Доколку е 
потребно тие може да дадат на 
определени органи, надлежни власти  и 
производители, експертиза и совети за 
клиничките аспекти на медицински 
помагала. Одредени високо ризични 
производи кои се слични на медицински 
помагала, но во моментов не подлежат 
на никакви правила, како што се 
спојници за брчки и обоени контактни 
леќи, ќе бидат отфатени со 
регулативата. 
Транспарентноста со медицинските 
помагала ќе биде енормно подобрена 
со голема база на уреди кои содржат 
мноштво на информации за 
производителите, увозниците, 
дистрибутерите, надлежните тела, 
податоците за надзор на пазарот, 
резултатите од клиничките испитувања 
и сертификатите.  
Пациентите, здравствените работници и 
јавноста ќе имаат пристап до детални 
информации за производите кои се 
достапни на пазарот во Европа, 
овозможувајќи им информации да 
направат добар избор.  На пациентите 
со имплант  ќе им се дадат конкретни 
информации за производот, вклучувајќи 
ги сите потребни мерки на 
претпазливост. Производителите ќе 
бидат обврзани на својот уред да дадат 
единствен код за идентификација, што 
ќе даде можност производот да се 
следи во текот на целиот дистрибутивен 
синџир.  
Холандското претседателството со ЕУ 
ќе ги презентира резултатите од 
преговорите на земјите-членки за 
нивното одобрување во средината на 
јуни. Новите правила за медицински 
помагала ќе стапат во сила 3 години од 
денот на објавувањето, а правилата  за 
медицински помагала за инвитро 
дијагностички производи за 5 години од 
денот на објавувањето. 
 
http://www.consilium.europa.eu 
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1. Пленарна седница на Европскиот парламент, 06-10/06/2016, 
Стразбур; 
2. Недела на еЗдравство,08-10.06.2016,Амстердам, Холандија; 
3. Недела на иновативни региони во Европа, 08-10.06.2016 
Ајнховен, Холандија; 
4. Европска недела на одржлива енергија,14-16.06.2016, 
Брисел; Белгија 
5. Европски денови на развој ,15-16/06/2016, Брисел, Белгија; 
6. Пленарна сесија на Европскиот комитет на региони, 
15.06.2016, Брисел, Белгија; 
7. Состанок на Европскиот совет, 23-24.06.2016, Брисел, 
Белгија, 
 8. InnoGrid 2020+ Конференција за „Дигитална енергија“, 27-
28/06/2016, Брисел, Белгија. 

ЕУ КАЛЕНДАР/ јуни 
2016 
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На 22 април 2016 година, се одбележа 
Денот на планетата Земја, под мотото 
“Што чекаме? Сега е времето.”  
 
Веќе 46 години, Движењето - Денот на 
планетата Земја продолжува со 
вмрежувањето и соработката со цел да 
се подигне нивото на свесност за 
зачувување на животната средина. 
 
За првпат Светскиот ден на планетата 
Земја е одбележан на 22 април 1970-та 
година во САД, како резултат на 
теориите на американските научници 
дека на тој ден ќе се случи 
„демонстрација” на сите природни 
ресурси на земјата. На настанот 
присуствувале над 20 милиони граѓани, 
протестирајќи против загадувањето и 
токсичниот материјал.  
 
Секој ден треба да биде ден на 
планетата Земја, да ја зачуваме 
природата, да се поттикне свеста и 
создавањето на здрава животна средина 
преку озеленување на населените места.  
 
Движењето испрати порака до сите 
организации во 196 земји во светот за да 
го остварат досега најамбициозниот 

проект, да засадат 7.8 милијарди дрва 
во следните пет години. Со оваа 
иницијатива ќе се остави значаен 
белег на планетата Земја и ќе се 
создаде основа за почиста, поздрава и 
поодржлива планета за сите нас.  
 
Многу организации и здруженија се 
борат за зачувување на природата, 
морињата, водата за пиење, шумите и 
другите природни ресурси. Нивното 
мото е дека човекот мора да го смени 
своето однесување и да престане да 
ги уништува сите богатства и природни 
убавини на Земјата. 
 
Денот на планетата Земја во 
Република Македонија се одбележа со 
разни активности. Градот Скопје и 
Здружението за одржлив развој и 
заштита на Животната средина „Go 
Green“ во Градскиот парк го 
одбележаа 22 Април-Денот на 
планетата Земја.  
 
http://www.earthday.org/earth-day/ 

22 АПРИЛ - ДЕН НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЈА 

http://www.earthday.org/earth-day/


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 


