
На 28 и 29 јуни годинава 27-те шефови 
на држави или влади се состанаа да 
разговараат за политичките импликации 
на „Brexit“. Лидерите покренаа дебата за 
иднината на Европската унија. Шефовите 
на држави и влади повторно ќе се 
состанат во септември годинава во 
Братислава и ќе продолжат со 
разговорите. 
Во заедничката изјава по средбата, 
лидерите го дадоа следното соопштение: 
„Ние, шефовите на држави или влади на 
27 земји-членки, како и претседателите 
на Европскиот совет и на Европската 
комисија длабоко жалиме за исходот од 
референдумот во Велика Британија, но ја 
почитуваме волјата изразена од страна 
на мнозинството на Британците. Додека 
Велика Британија ја напушта ЕУ, правото 
на ЕУ продолжува да се применува кон и 
во Велика Британија кога станува збор за 
правата и обврските.“ 
На состанокот на Европскиот совет 
акцент беше ставен на политичките 
последици од референдумот во Велика 
Британија. Лидерите, исто така се 
осврнаа и на други прашања како: 
справување со миграциската криза, 
продлабочување на единствениот пазар 
за зголемување на растот и работни 
места, подобрување на безбедноста на 
ЕУ.  
Британскиот премиер Дејвид Камерон ја 
претстави ситуацијата во земјата по 
изборите и истакна дека одлуката да се 
активира член 50 од Договорот за 
Европската унија ќе биде донесена од 
страна на новото раководство во 
Британија. 
Лидерите на ЕУ вниманието го насочија 
кон Централно-медитеранската рута, 
каде протокот на претежно економски 
мигранти останува на исто ниво како и 
минатата година. Тие ја нагласија 
потребата за рамковно партнерство за 
соработка со одделни земји на потекло 
или транзит. Лидерите потсетија дека 
преминувањата од Турција до грчките 
острови сега се речиси во застој. Сепак, 
важно е да се продолжи со работа за да 

се стабилизира ситуацијата и да се 
обезбеди одржливо решение. 
Сите активности и стратегии кои се 
однесуваат на единствениот пазар кои 
Комисијата неодамна ги претстави, ќе 
се имплементираат од 2018 година. 
Поконкретно, се повикува на „брз и 
утврден напредок“ на:  
- иницијативи кои имаат за цел 
создавање слободен и безбеден 
дигитален единствен пазар, 
- воведување на пасош за услуги кои ќе 
ги поттикнат бизнисите во клучните 
области да ги нудат своите услуги во 
друга земја членка на ЕУ, 
- активности насочени кон Унија на 
пазарите на капитал, и 
- напори за подобра регулатива. 
Секоја година во јуни Советот ќе 
поднесува извештај до лидерите на ЕУ 
за напредокот постигнат во 
продлабочување на единствениот 
пазар. 
Европскиот совет ги истакна 
препораките за секоја земја. Тие ќе 
бидат формално усвоени од страна на 
Советот на 12 јули 2016 година, по 
повод одбележувањето на крајот на 
циклусот на Европскиот семестар 2016 
година. Препораките се очекува да 
бидат рефлектирани од страна на 
земјите-членки во нивните национални 
политики во 2016 година. 
Лидерите разговараа за соработката 
меѓу ЕУ и НАТО, во присуство на 
генералниот секретар на НАТО. 
Холандскиот премиер го презентира 
исходот од референдумот за Договорот 
за асоцијација со Украина и Европскиот 
Советот побара од Советот да изнајде 
решение за решавање на овој проблем. 
 
http://www.consilium.europa.eu 
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Страна 2 СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Пленарна сесија 06 јуни 2016 година 
 
Европарламентарците ги поздравија плановите за 
инвестирање во земјите на потекло на мигрантите, 
особено во Африка, за време на дебатата со 
комесарот Франс Тимерманс и шефот за 
надворешна политика на ЕУ, Федерика Могерини на 
Целта е да се поддржи економскиот и социјалниот 
развој и ограничување на текот на миграцијата кон 
ЕУ.  
Европратениците дебатира за предлогот за сини 
картони што ќе овозможи Европа да привлече 
високо квалификувани странски работници. 
За време на дебатата европратениците покажаа 
поделеност по резултатите од досегашниот 
инвестициски план на ЕУ. Комесарот за работни 
места, раст, инвестиции и конкурентност Јирки 
Катаинен истакна дека плановите се од полза на 
малите и средни претпријатија и предложи 
проширување на истите во земјите надвор од ЕУ. 
Европскиот парламент го одобри извештајот со кој 
се бара од Европската комисија да предложи 
правила за фер тргување меѓу земјоделците и 
супермаркетите, кои треба да помогнат во 
спречување на отпадоци од храна и 
хиперпродукција. 
Одобрен е мандатот на Анкетната комисија за 
Панамските документи. 65 членови во рок од 12 
месеци треба да спроведат детална проверка на 
милиони документи што протекоа во април како и да 
ги презентираат наодите за примена на правото на 
ЕУ за перење пари и затајување данок. 
Европратениците го одобрија предлогот на 
Европската комисија за директива за избегнување на 
даночно затајување. Врз основа на принципот дека 
данокот треба да се плаќа кога ќе се направи 
профит, предлогот содржи правно-обврзувачки 
мерки за блокирање на најчестите методи на 
компаниите за избегнување на плаќањето на 
даноци. 
Европратениците дебатираа како европските 
компании може да имаат корист од европските 
програми за ориентација во просторот, како што се 
Коперник и Галилео и како сателитите и системите 
за навигација може да создадат можности за 
безбедност и одбрана. 
Парламентот го одобри планот за подобрување на 
мобилноста на работниците во ЕУ преку 
поедноставување на правилата во врска со личните 
и јавни документи.  
Во усвоената резолуција европратениците остро ја 
критикуваа Комисијата за неуспехот да обезбеди 
научни критериуми за идентификување на 
ендокрини пореметувања, еден вид на хемикалии 
кои се штетни за хормоналниот систем на телото. 
Ова уследи откако Судот на правдата на ЕУ пресуди 
дека Комисијата го прекршува правото на ЕУ со 
постојано одложување на мерките. 

Пленарна сесија 22 јуни 2016 година 
 
Европратениците ја нагласија потребата од 
дополнително интензивирање на напорите за 
спротивставување на радикализацијата на 
интернет, во затворите и во училиштата како и за 
спречување на ширењето на омраза. Во дебатата 
се истакнаа постигнатиот напредок во оваа област, 
преку формирањето на Одделение за упатување 
преку интернет на Европол. Неколку 
европратеници ја критикуваа Европската комисија 
на ЕУ дека не прави доволно за заострување на 
граничните контроли и повикаа на построги 
санкции против патувања заради тероризам или 
славење на терористички акти. 
Со два прописи, еден за брачен режим за 
сопственост и другиот за последици на имотот на 
регистрирани партнерства, се утврдува кој суд има 
надлежност и кој закон се применува во постапките 
кои се однесуваат на имотот на меѓународни 
двојки. Тие, исто така ќе го олеснат признавањето 
и извршувањето на пресудата донесена во една 
земја членка на прашањата имот во друга земја-
членка.  
Европратениците го одобрија предлогот за 
доделување помош на Белгија во износ од 
1.824.041 евра во пронаоѓањето на нови работни 
места за 488 работници прогласени за технолошки 
вишок од страна на производителите на градежни 
машини во Валонија. Уште 300 млади невработени 
лица, исто така, треба да имаат корист од помошта 
која доаѓа од Европскиот фонд за прилагодување 
кон глобализацијата. 
Европскиот парламент ја повика ЕУ да инвестира 
повеќе во информации и поддршка на програми во 
земјите-членки кои можат да помогнат да се 
подигне учеството во тековните локални програми 
за енергетска ефикасност. 
 
Пленарна сесија 28.06.2016 
 
На отворањето на вонредната седница, 
претседателот на Европскиот парламент Мартин 
Шулц истакна дека ова е прв пат во историјата 
пленарна седница да биде свикана за кратко 
време. Тој го поздрави Лорд Хил и му се 
заблагодари за неговата работа во Комисијата на 
ЕУ. Тој ја водеше кампањата за Велика Британија 
да остане во ЕУ. Неговата изјава беше проследена 
со овации и од Европскиот парламент и 
Комисијата. 
 
 
http://www.europarl.europa.eu/portal/en 
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Број 22/2016 

Мнозинството Британци на 
референдумот одржан на 23 јуни 
годинава се изјаснија за истапување на 
Велика Британија од ЕУ. 
 
Според резултатите од преброените 
гласови од сите избирачки места, 
17.410.742 избирачи или 51,9% се 
изјасниле за излез на Велика Британија 
од ЕУ, додека 16.151.241 или 48,1% 
гласале за останување на земјата во 
Унијата, јави „Би-Би-Си“.  
 
Одѕивот на референдумот бил 71,8%, 
што претставува највисока излезност на  
гласање во Велика Британија од 
парламентарните избори во 1992 
година. 
 
По првичниот шок, челниците на ЕУ, 
Жан-Клод Јункер, Доналд Туск, Мартин 
Шулц и останатите испратија јасна 
порака дека и покрај тоа што жалат за 
оваа одлука, дека истата е реалност и 
затоа сега на Брисел му е потребно што 
побрз излез на Британците со цел 
стабилизирање на финансискиот пазар. 
 
Сега најпрво е потребно Британија да го 
активира членот 50 од Лисабонскиот 
договор, и со тоа т.н. нотификација 
започнува да тече временскиот рок од 
две години за конечен и официјален 
излез на Велика Британија од 
Европската унија. Но, поради оставката 
на премиерот Камерон, можно е 
Британците да го одолговлечат 
активирањето на овој член и со тоа 
нивното официјално излегување од 
Унијата, но и од состаноците на 
Европскиот совет, би можело да трае 
до недоглед. 
 
Доколку поинаку не се договори со 
Велика Британија на ниво ЕУ - трета 
земја, можно е сите ЕУ-институции и 
агенции во Британија да бидат 
повлечени, иако финансискиот пазар е 
прво нешто што ќе се дискутира во 
рамки на преговорите за излез на 
Британците. Европската унија очекува 
Британија многу брзо да поднесе 
официјално активирање на членот 50 

од договорот, за да започнат 
преговорите и пазарот да не го 
почувствува толку силно излезот на 
Обединетото Кралство од Унијата. 
     
Од Брисел се потврдува дека засега 
останува одлуката на Европскиот 
совет за Велика Британија да го 
предводи претседателството со 
Советот на унијата од јуни идната 
година, доколку дотогаш оваа 
држава е се уште членка на ЕУ. Исто 
така, англискиот јазик ќе остане како 
еден од 24-те официјални јазици што 
се говорат во Европската унија и по 
излегувањето на Велика Британија и 
тоа од причина што истиот е втор 
официјален јазик во Ирска, земја-
членка на Унијата. Но, од она што 
може да се забележи е нервозата кај 
нешто над 1.000 вработени Британци 
во институциите на ЕУ, кои масовно 
аплицираат за добивање на 
државјанство на некоја од 
останатите 27 земји-членки на 
Унијата, најмногу на земјата-домаќин 
Белгија со цел да ги задржат своите 
работни места. 
 
Непосредно по референдумот 
покрената е петиција со која се 
повикува на ревидирање на 
резултатите од референдумот за 
членство на Велика Британија во 
Европската унија која треба да биде 
разгледана на седница на 
парламентарниот комитет. За да ја 
разгледа петицијата Британскиот 
парламент треба да има најмалку 
100 илјади потписи. 
 
 
http://www.independent.co.uk/topic/brexit 

РЕФЕРЕНДУМ ЗА ЧЛЕНСТВО НА ВЕЛИКА БРИТАНИЈА ВО ЕВРОПСКАТА УНИЈА  

Страна 3 
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Страна 4 СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Францускиот Сенат на 9 јуни годинава 
со големо мнозинство усвои резолуција 
која иако е необврзувачка се бара од 
владата да ги укине  економските 
санкции против Русија. Според 
многумина во ЕУ санкциите не ги дадоа 
посакуваните ефекти, додека 
официјални лица посочуваат дека 
предуслов за нивно отстранување е 
целосно спроведување на мировниот 
договор од Минск за Украина. 
Европските компании трпат 
последиците од санкциите,  неможност 
за извоз во Русија и стравуваат од 
губење на своето место на пазарот. Во 
исто време, Русија како одговор на 
европските санкции воведе забрана за 
увоз на храна од ЕУ. Иако трпи штета но 
не од поголем размер, земјоделското 
производство во Русија значително се 
зголемува. 
 
И покрај противењето на француската 
влада на социјалистите, по неколку 
часовна дебата, за резолуцијата на 
"постепено и делумно" укинување на 
санкциите против Русија на 8 јуни, 
гласале 302 членови на Горниот дом на 
Францускиот парламент, додека 16 биле 
против. 
 
Европската унија со години е 
најголемиот трговски партнер на Русија, 
но пред две години воведе санкции 
поради Украина. Санкциите се 
однесуваат на различни основи, од 
забрана на извозот на опрема за 
екстракција на нафта во Русија до 
одбивање на пристап до долгорочно 
задолжување од страна на руските 
банки. Како одговор на тоа Москва го 
забрани увозот на зеленчук, млечни и 
месни производи од ЕУ. 
Увозот на ЕУ од Русија е намален за 1/3 
во 2015 година, за разлика од 2013 
година пред воведување на санкциите. 
Извозот на земјоделски производи од 
ЕУ за Русија е преполовен во однос на 
истиот период. 
 
Француските нафтени, автомобилски и 
прехрамбени компании трпат последици 
од санкциите кон Русија и повратното 
руско ембарго, па затоа „тивко“ 
лобираат кај француските политичари 
за укинување на санкциите. 

Исто така пратениците во Француското 
собрание, главно од конзервативната 
партија Републиканци се жалат дека 
санкциите нанесуваат штета на 
француската економија и истакнуваат 
дека Франција и Европа не треба да ја 
следат Американската политика према 
Русија. 
 
Помеѓу земјите чии компании се 
загрижени поради ефектот на трговската 
војна со Русија е и Германија, најголем 
трговски партнер на Русија пред 
воведување на санкциите. Германските 
компании стравуваат дека потешко ќе го 
повратат уделот на рускиот пазар 
доколку санкциите потраат, истакнува 
Матијас Плацек, директор на Германско-
рускиот форум - лоби група која ги 
застапува интересите на Германија во 
Русија.  
 
Германските компании на почетокот не 
се противеле на санкциите, но како што 
минува времето млекопроизводителите 
реагирале на големата количина која не 
можеле да ја извезат во Русија. Тоа 
довело до пад на цената под нивото на 
трошоците за производство. Владата 
дала ветување на млекарите дека ќе 
обезбеди најмалку 100 милиони евра 
помош и дека ќе преговара во Брисел за 
изнаоѓање на решение на проблемот. 
Санкциите против Русија се воведени 
поради анексијата на Крим и потоа се 
проширија кога Москва ги поддржа 
сепаратистичките бунтовници во 
источниот дел на Украина.  
 
Во меѓувреме, земјоделството во Русија 
е еден од секторите кој бележи раст 
делумно и како резултат на забраната 
за увоз на храна од ЕУ. Руското 
производство на сирење во 2015 година 
е зголемено за 18%, а на зеленчук 13%. 
Одговарајќи на загриженоста на 
земјоделците кои стравуваат од тешките 
времиња кога на пазарот ќе се вратат 
производите од ЕУ, премиерот Дмитриј 
Медведев во мај побара од владата да 
продолжи забраната за увоз на храна до 
крајот на 2017 година. 
 
 
http://bigstory.ap.org/article 

КОМПАНИИТЕ ВО ЕВРОПА ОЧЕКУВААТ УКИНУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ ПРОТИВ РУСИЈА  

http://bigstory.ap.org/article/b110bfdb5a584f6caad2cda33d935a80/eu-businesses-anxious-end-russia-sanctions


Владата во Унгарија на 9 јуни годинава 
соопшти дека значително ќе ги зголеми 
платите во здравството, бидејќи 
земјата се соочува со масовно одлив 
на лекари и здравствени работници во 
странство.  
 
Лекарите и фармацевтите ќе добијат 
во просек за 20% повисоки плати, а 
другите здравствени работници 
покачување на платата за 100 евра, со 
тенденција платите двојно да се 
зголемат до 2019 година. Програмата 
за покачување на платите во 
здравството здравството е донесена во 
договор со синдикатите, и ќе ја чини 
Унгарија околу 320 милиони евра во 
период од две години. Финансирањето 
на програмата е предвидено во 
буџетот. 
 
Во средината на мај, околу 5000 
медицински сестри и други 
здравствени работници одржаа 
демонстрации во центарот на 
Будимпешта со барања за подобри 
работни услови и повисоки плати. 
 
Зголемувањето на платите на лекарите 
и фармацевтите во зависност од 
специјализацијата и годините на стаж 
ќе изнесува помеѓу 50.000 и 107.000 
форинти бруто, односно од 160 до 345 
евра. 
 
Унгарскиот министер за здравство, 
Золтан Балог истакна дека е 
планирано покачување и во 2017 
година, со што вкупниот раст на 
платите би изнесувал 40%. Останатите 
здравствени работници наесен ќе 
добијат покачување од 30.000 форинти 
или 100 евра, што е за 25% повеќе од 
сегашната плата. Нивните плати би 
требало да бидат дуплирани до 2019 
година, истакна министерот. 
Минималната плата во здравството во 
Унгарија е 340 евра. 
  
Унгарија се соочува со масовен одлив 
на лекари и медицински сестри во 

богатите земји на ЕУ. Повеќето од 
лекарите во Унгарија работат во 
јавниот сектор и нивните плати во 
изминатите неколку години само 
симболично се покачени. 
 
Претседателот на лекарското 
здружение Иштван Егер истакна дека 
договорот со владата е резултат на 
„многу долги преговори“ и дека на 
крајот сите може да бидат задоволни 
од резултатот. 
  
Во западна Европа работат повеќе 
од илјада унгарски лекари и 
медицински сестри кои во тие земји 
можат повеќекратно да ги зголемат 
приходите за 4-5 години. 
  
Само во Велика Британија работат 
1.800 лекари и значајно поголем број 
медицински сестри од Унгарија. 
 
Околу 500 милијарди унгарски 
франци се потрошени за развој на 
инфраструктура за здравствена 
заштита во земјата во текот на 
изминатите четири години. 
Дополнителни 100 милијарди 
унгарски франци ќе се потрошат за 
зголемување на платите оваа и во 
наредната 2017 година.  
 
На прес-конференција , претседател 
на Социјалната и Демократска 
трговска унија на здравствени 
работници Агнес Зер, кој бил и 
главен преговарач во преговорите за 
плати, се заблагодари на владата за 
постигнатиот договор и исполнување 
на барањата на штрајкот на 
организацијата. 
 
 
 
http://hungarytoday.hu/news 
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Комитетот за стабилизација и 
асоцијација помеѓу Република 
Македонија и ЕУ се одржа на 15 јуни 
2016 година. 
Со состанокот претседаваше Ана 
Блажеска, Државен секретар во 
Секретаријатот за европски прашања и 
Дејвид Кулен раководител на одделение 
за Република Македонија во Директорат 
за проширување и соседска политика. 
Состанокот на Комитетот за 
стабилизација и асоцијација го заокружи 
циклусот на седум секторски 
поткомитети во рамките на Процесот на 
стабилизација и асоцијација почнувајќи 
од февруари 2016 година.  
Резултатите од одржаниот состанок на 
Комитетот, ќе бидат презентирани во 
рамките на Советот за стабилизација и 
асоцијација, кој ќе се одржи на во јули 

13-ТИ СОСТАНОК НА КОМИТЕТОТ ЗА СТАБИЛИЗАЦИЈА И АСОЦИЈАЦИЈА ПОМЕЃУ РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА И ЕВРОПСКА УНИЈА  

Од 8 до 10 јуни во Амстердам, 
Холандија се одржа недела на е-
здравство. Настанот беше одбележан 
со бројни настани на кои присуствуваа 
околу 2230 посетители од повеќе од 55 
земји во светот од 6 континенти. 
Учествуваа околу 54 изложувачи и 
повеќе од 130 говорници. 
Главниот извршен директор на 
глобалната мрежа за здравствени 
информации и општествени системи за 
управување-HIMSS, Стивен Либер ја 
додели годишната награда за 
лидерство во е-здравство на Даниел 
Форслунд, комесар за иновации и е-
здравство во Националниот совет на 
Стокхолм. 
Ен-Миек Врум, директор на 
Фондацијата IKONE која страда од 
ретка болест на сврзното ткиво од 
детството, ги нарече пациентите 
мотори на напредокот и достоинствени 
иноватори.  
Во фокусот на сесиите и на поголемиот 
дел од програмата на Европската 
недела на е-здравство беа моќни IT 
апликации за пациентите и лекарите. 
Дали еден или повеќе од победниците 
на овогодинешната недела на е-
здравство ќе станат големи глобални 
играчи, останува да се види. Победник 
во категоријата “компании кои 
ветуваат”, со годишен обрт од помалку 

од половина милион евра е Sympto-
ma со седиште во Австрија за 
Дијагностички пребарувач за 
лекарите.  
Во категоријата „шампиони“ од 
поголемите компании со седиште во 
Париз, „iHealth“ го презеде водството, 
со далечинска платформа за 
управување со хронични болести. 
Скоро и да не постеше конференција 
за е-здравство без отворање на 
дебата за апликации за регулирање. 
Европската комисија ја претстави 
финалната верзија на приватниот код 
за mHealth апликациите и исто така 
јасно стави до знаење дека не 
планира да застане тука.  Во 
моментов се дефинира основата за 
оценување на валидноста и 
веродостојноста на mHealth 
апликацииите. Ова ќе се однесува 
претежно на здравствено-поврзани 
апликации кои не се сметаат како 
медицински помагала, а ќе биде 
објавена во почетокот на 2017 
година. 
 
http://www.ehealthweek.org/ehome 
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2016 година. 
Комитетот за стабилизација и 
асоцијација се осврна на степенот на 
исполнување на политичките и 
економските критериуми во изминатиот 
период, како и степенот на 
имплементација на Договорот за 
стабилизација и асоцијација. 
Претставниците на Република 
Македонија ја потврдија посветеноста 
на процесот на европска интеграција 
како клучен стратешки приоритет на 
земјата и се заложија да покажат 
конкретен напредок во спроведувањето 
на обврските од ЕУ агендата особено 
во областите на Итните реформски 
приоритети.  
 
www.sep.gov.mk 

http://www.ehealthweek.org/ehome/index.php?eventid=128630&
http://www.sep.gov.mk


Организиран од страна на Европската 
комисија, настанот Европски денови за 
развој 2016 ја обединува развојната 
заедница секоја година со цел 
споделување на идеи и искуства на 
начини кои инспирираат нови 
партнерства и иновативни решенија за 
најголемите предизвици во светот. 
 
Десеттото издание на Европските 
денови на развојот 2016 се одржа во 
Брисел на 15 и 16-ти јуни годинава.  По 
повод  десетгодишнината, настанот се 
фокусираше на „Агендата 2030 за 
одржлив развој“, што ја прави една од 
првите големи конференции посветени 
на ова прашање. 
 
Годинава, Европските денови за развој 
преку финансирање на конкретни 
проекти ќе допринесе за намалување 
на емисијата на CO2 до 7390 метрички 
тони.  
 
Европските денови за развој 2016 ги 
претставија проектите во рамки на 
„5Ps“: теми за луѓе, планетата, 
просперитет, мир и партнерства и 
обезбеди конкретни илустрации на 
актуелните развојни политики на ЕУ. 
 
Со настанот се поттикна интеракцијата, 
иновациите, вмрежување меѓу 
посетителите и учесниците во 
промовирање на нивните локални 
проекти и успешни приказни. 
Посетителите имаа можност да 
истражуваат проекти во рамките на 15 
под-теми во рамките на „5Ps“ и да 
разговараат со одговорните за нивната 
реализација. 
 
Петте теми беа кодирани во боја, така 
што посетителите лесно можеа да го 
најдат својот предмет на интерес. 
Освен штандовите беа одржаа над 120 
сесии во врска со секоја од темите, 

каде што посетителите можеа да се 
приклучат во дебати на клучните 
теми. 
 
Од над 300 кандидати беа избрани 16  
најпаметните млади умови во 
меѓународниот развој, кои го 
претставува гласот на младите и 
идниот развој на Европските денови 
на развој. Програмата за млади 
лидери на Европската комисија 
овозможува на младите од 21 до 26 
години преку согледување на 
разликите во нивните земји и 
заедници да се слушне нивниот глас 
на светската сцена. 
 
Шеснаесетте избрани кандидати, кои 
доаѓаат од различни средини и земји 
на форумот презентираа одделни 
теми поврзани со целите на одржлив 
развој. Секој млад лидер  
учествуваше во предвидената обука 
со Заедничкиот истражувачки центар, 
и одржа говор пред аудиториумот за 
својот предмет на специјалност со 
што се приклучи на дебатата за 
младите и развојот. 
 
Во текот на својата 10-дневна посета 
на Брисел, младите лидери ги 
посетиja европските институции и се 
сретнаа со влијателните креатори на 
политиките на ЕУ. 
 
 
https://www.eudevdays.eu/ 
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Додека милиони европејци се 
подготвуваат да патуваат за време на 
претстојните летни одмори, 
Европската комисија се посвети и на 
правата на патниците во воздушниот 
сообраќај во ЕУ.  
 
Европската комисија на 10 јуни 
годинава усвои нови насоки за 
појаснување на постојните правила и 
за олеснување на нивната примена во 
корист на патниците и бизнисите. На 
потребата за појаснување на 
европските прописи за правата на 
патниците во воздушниот сообраќај 
укажува и големиот број на пресуди на 
Судот за правда по поднесени жалби 
од незадоволните патници. 
 
Усвоените насоки се дел од 
Стратегијата за европското 
воздухопловство од страна на 
Комисијата во декември 2015 година 
со цел зајакнување на конкурентноста 
и одржување на највисоките 
стандарди на Европското 
воздухопловство.  
 
Европската унија се залага да ги 
заштити правата на патниците во сите 
видови на транспорт. "Сите граѓани на 
ЕУ кои патуваат со авион треба да 
добијат заштита што ја заслужуваат", 
изјави европскиот комесар за 
транспорт Виолета Булл.  
 
Правото на ЕУ за правата на 
патниците во воздушниот сообраќај е 
меѓу најнапредните во светот и нуди 
висок степен на заштита од 
непредвидени околности за луѓето кои 
патуваат со авион до и од ЕУ. Сепак, 
како што најави Европската комисија, 
голем број на пресуди на Судот на 
правдата на ЕУ се однесуваат на 
содржината и опфатот на законот кој 
стапил во сила во 2005 година.  

 
Кога станува збор за надомест на 
штета, донесените насоки 
предвидуваат патникот да има право 
на надомест на штета во случај на 
доцнење на летот од три часа до 
крајната дестинација. Исто така, 
патникот има право на надомест на 
штета ако не успее да се поврзе со 
друг лет до крајната дестинација, 
што се должи на долго одложување 
и чекање на пристигнувањето.  
 
Авиокомпаниите треба да бидат 
фокусирани на обезбедување на 
брзо и ефективно патување. Тие се 
обврзани да ги информираат 
патниците за одложувањата и да им 
дадат објаснување најдоцна 30 
минути по истекот на одреденото 
време за качување во авион. Се 
наведува дека и во вонредни 
околности во различни ситуации, 
како што се технички недостатоци, 
авиокомпаниите не можат да се 
ослободат од плаќање на надомест 
на штета во случај на откажување 
или пак доцнење на летови. Во такви 
ситуации, патникот има право на 
помош и грижа за време на траење 
на вонредната состојба, како кај 
вонредната состојба која беше 
предизвикана од облакот од пепел 
поради вулканска ерупција во 
Исланд во 2010 година.  
 

http://www.airpassengerrights.eu 
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1. Словачко претседателство со Советот на ЕУ; 
 
2. Пленарна сесија на европскиот парламент, 04-08/07/2016, 
Стразбург; 
 
3. Седми европски самит на региони и градови , 8-9/07/2016, 
Братислава, Словачка. 
 
4. Состанок на Советот за надворешни работи на ЕУ, 
18/07/2016, Брисел, Белгија. 
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Во моментов, во повеќето земји-членки 
на Европската унија, 2/5 од целата 
популација е исклучена од предностите 
на информатичкото општество.  
Во Република Македонија оваа бројка 
достигнува од 50% до 70%.  
Според одредени истражувања само 
50% од популацијата користи компјутер, 
а само 30% интернет. Овој процент на 
лица го нарекуваат и дигитални 
аналфабети, со потенцијални сериозни 
реперкусии врз можностите за 
вработување и општествена интеграција.  
Според претпоставките на европскиот 
сектор за технологии, до 2020 година ќе 
има 756.000 непополнети работни места 
во областа на технологијата и 
здравството како сектори во кои 
компаниите имаат проблем да обезбедат 
адекватно обучени стручни работници. 
Најмногу дигитално неписмени во ЕУ има 
во Романија, каде што 74% од работната 
сила нема соодветно знаење за 
користење на новите технологии, додека 
пак дигитално најобразовна работна 
сила има во Луксембург. 
Европската комисија побара од 
националните влади да излезат со 
стратешки планови за зголемување на 
стапката на технолошка образованост. 
Според податоците на Комисијата 41% 

од работната сила во ЕУ има мали или 
никакви дигитални вештини. 
Комисијата најави дека годинава ќе 
покрене нова коалиција за да ги 
обедини иницијативите за 
унапредување на дигиталните 
вештини. 
Во меѓувреме стручњаците 
предвидуваат дека ЕУ ќе добие 28.000 
нови работни места само 
благодарение на неодамна усвоениот 
пропис за заштита на податоците.  
Комисијата најави дека има намера да 
го олесни начинот на добивање на 
работно место во Европа за 
државјаните на земји надвор од ЕУ 
преку визна шема за квалификувани 
работници “сина карта”.  
Европскиот комесар за миграција, 
внатрешни работи и државјанство, 
Димитрис Аврамопулос објасни дека 
новата програма треба да и конкурира 
на американската “зелена карта”.  
 
http://www.euractiv.com/section 

ПЛАН ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ДИГИТАЛНИТЕ ВЕШТИНИ ВО ЕУ  

http://www.euractiv.com/section/social-europe-jobs/news/commission-wants-europeans-to-be-better-at-using-technology/


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 


