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Собранието на Република 
Македонија за прв пат во 
изминативе 21 година од своето 
полноправно членство во ОБСЕ, 
беше домаќин на 15-та Есенската 
сесија на Парламентарното 
Собрание на ОБСЕ.  
 
Есенската сесија се одржа во 
Скопје од 29 септември до 2 
октомври 2016 г. и на истата 
остварија учество делегации од 51 
земји учеснички во ОБСЕ, 370 
учесници, од кои 220 пратеници на 
ПС на ОБСЕ.  
 
На Есенската сесија се расправаше 
по неколку теми кои се во рамките 
на принципите на дејствувањето на 
ОБСЕ. Работниот дел се состоеше 
од: седница на Постојаниот 
комитет, Медитерански форум и 
Парламентарна конференција на 
тема „Зајакнување на мерките за 
градење доверба и добро владеење 
во регионот на ОБСЕ“.  
Во рамките на Парламентарната 
конференција се одржаа три 
работни сесии на кои се 
дискутираше за „Доброто владеење 
како основа за поттикнување на 
економскиот развој во регионот на 
ОБСЕ“;за „Развојот на 
демократските институции и 
човековите права во Југоисточна 
Европа: улогата на ОБСЕ“, при што 
беше одржана тркалезна маса со 
шефовите на Мисиите на ОБСЕ во 
регионот. Поаѓајќи од актуелната 
состојба со бегалската криза, 
темата на третата сесија беше 
„Подобрување на управувањето со 

меѓународната миграција врз 
основа на човековите права“.  
 
Повеќе за есенската сесија на 
следниот линк: 
http://www.sobranie.mk/15-esenska-
sesija-na-ps-na-obse-skopje-republika-
makedonija.nspx  

ОДРЖАНА 15 ЕСЕНСКА СЕСИЈА НА ПАРЛАМЕНТАРНОТО СОБРАНИЕ НА ОБСЕ  
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Пленарна сесија 12 септември 2016 
година 
Европскиот парламент усвои 
резолуција со која се нагласува 
потребата од повеќе информации од 
страна на Европската комисија. 
Анкетната комисија за мерење на 
емисиите кај автомобилскиот сектор, 
треба да добие од Комисијата 
документи за мерењата на емисиите и 
детали од експертската група за 
процедурите за одобрување на 
одредени типови на возила. Анкетната 
комисија од основањето во март 
годинава одржала 12 состаноци и  
расправи со 37 експерти кои 
одговориле на 400 прашања. 
Комисијата најави студија во разликите 
на емисиите помеѓу тестовите за 
одобрување на типот и реалниот свет 
на возењето. 
Европскиот парламент не ја прифати 
кандидатурата на Лео Бринкат од 
Малта, за Европскиот суд на ревизори. 
Беше дадена поддршка на кандидатот 
на Португалија, Жоао Фигуеиредо, и 
обновен мандатот на кипарскиот член, 
Лазарос Лазароу. Конечната одлука за 
назначувањето ќе биде донесена од 
Советот на министри на ЕУ. 
State of the Union - една од најважните 
дебати годинава, се одржа на 14 
септември при што можеше да се 
согледа во која насока ќе се движи ЕУ 
во следната година и да се согледаат 
можностите за подобро 
функционирање на ЕУ. Годишната 
дебата на Унијата е шанса за 
европарламентарците да ја 
анализираат работата и плановите на 
Европската комисија.  
На септемвриската пленарна сесија, 
Европскиот парламент го одобри 
договорот за доделување на 
бесцарински пристап до ЕУ за 
производи од Намибија, Мозамбик, 
Боцвана, Свазиленд и Лесото, и 
подобрување на пристапот до пазарот 
на Јужна Африка. 
Европратениците побараа од полската 
влада да ја реши уставната криза во 
земјата во рокот од три месеци, 
поставен од страна на Комисијата на 
27 јули годинава. Решението треба да 
го одрази компромисот помеѓу сите 

парламентарни партии и да биде целосно 
во согласност со Венецијанската комисија 
и препораките на Европската комисија. 
Европскиот парламент го отфрли  
предлогот за заштитата на малите 
инвеститори, за кој европратениците 
сметаат дека има „недостатоци и е 
погрешен“. Европската комисијата ќе 
треба да ги ревидира плановите за оваа 
област. 
Европскиот комесар за конкуренција 
Маргрет Вестагер доби широка поддршка 
од европратениците во однос на 
пресудата за даночните бенефиции кои 
биле дадени на Ирска. Овие бенефиции 
овозможиле корпорацијата Apple да плати 
значително помалку данок од другите 
бизниси во текот на многу години наназад, 
што е незаконски. 
Европскиот парламент во изгласаните три 
посебни резолуции ги осуди вонсудските 
егзекуции и убиства на Филипините, 
влошувањето на безбедноста и 
раширеното заплашување во Сомалија и 
растечкото насилство против 
демонстрантите и прекршувањето на 
човековите права во Зимбабве. 
Европскиот парламент ја одобри 
кандидатурата на Сер Џулијан Кинг како 
комесар за безбедност на Унијата. Тој 
беше назначен од страна на владата на 
Велика Британија, откако Лорд Џонатан 
Хил поднесе оставка од гласањето за 
Brexit во јуни годинава. 
Во резолуција одобрена со 470 гласови 
за, 131 против и 50 воздржани, 
Европскиот парламент го отфрли 
предлогот на Европската комисија да 
одобри 54.000 места од шемата за 
дислоцирање на барателите на азил од 
Грција и Италија во другите земји-членки 
на ЕУ, и истите да ги искористи за 
преселба на сириските бегалци од Турција 
во ЕУ, како дел од договорот за миграција 
постигнат меѓу Турција и лидерите на ЕУ 
во март годинава. 
 
 
http://www.europarl.europa.eu/portal/en 
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Број 24/2016 

Европската комисија веќе извесен  
период подготвува и до крајот на 
годината се очекува да достави предлог 
за систем на информирање и 
авторизирање на патувањата (ЕТИАС) на 
Европската унија, со кој секој државјанин 
што доаѓа од земја што не е членка на 
ЕУ, меѓу кои и граѓаните на Република 
Македонија, од јануари идната година ќе 
мора да се регистрираат 72 часа пред да 
влезат во некоја од земјите-членки на ЕУ. 
Станува збор за систем според кој оние 
лица надвор од Унијата што можат без 
виза да патуваат кон некоја земја-членка 
на ЕУ, ќе мораат да се регистрираат 
најмалку 72 часа пред влезот во Унијата 
со внесување на личните податоци и 
местото каде имаат намера да  
престојуваат во ЕУ.  
Како што јавува „Еуроактив“, ќе се плаќа 
10 евра и тоа само еднаш и ќе важи за 
поголем број на патувања во Унијата. Со 
овој систем, се очекува и забрзување на 
влезот на државјани кои не се од ЕУ, при 
пасошката контрола на граничните 
премини и на аеродромите. 
Оваа идеја, според извори на ЕУ, би 
имала неколку ефекти, а целта поради 
која би се вовела е овозможување на 
реципроцитет кон граѓаните на 
Соединетите Американски Држави, со 

оглед на тоа што овој систем голем 
број години се спроведува за 
државјани на ЕУ кога патуваат кон САД 
без потреба од визи. 
Втората причина е безбедносниот 
аспект, бидејќи со овој систем, 
службите на земјите на ЕУ однапред би 
ги имале податоците на лицата што 
имаат намера да патуваат во Унијата. 
Покрај тоа, системот ЕТИАС се очекува 
да ја намали можноста од масовен, 
неконтролиран влез во ЕУ на 
државјани на Косово, Србија, 
Македонија, Албанија, Турција и 
останатите земји со кои ЕУ има 
безвизен режим. 
Според проценките на Европската 
комисија, овој систем би требало да 
донесе и до две милијарди евра за 
Европската унија. Овие средства, 
според предлогот би се користеле за 
подобрување на системот за контрола 
на границите на Унијата и за 
згрижување на бегалците.  
 
http://www.schengenvisainfo.com/brussels-
prepares-eu-wide-scheme-visa-free-travel-
authorisation/ 

ЕВРОПСКАТА УНИЈА ЌЕ НАПЛАЌА ЗА ВЛЕЗ ВО  УНИЈАТА 

Страна 3 

На вонредните парламентарни избори 
во Хрватска кои се одржаа на 11 
септември годинава победи Хрватската 
демократска заедница (ХДЗ). Иако го 
освои  мнозинство во хрватскиот Сабор,  
ХДЗ немаше доволно пратеници со кои 
би можела да формира стабилна влада 
со освоени 61 пратенички мандати.  
Лидерот на партијата Андреј Пленковиќ 
најави дека ќе биде формирана 
платформа за постизборни преговори 
околу формирањето на новата влада, па 
затоа ќе мора да коалицира со 
изненадувањето на изборите - 
коалицијата МОСТ која освои трет 
најголем број на гласови со 13 мандати, 
додека од народната коалиција 
предводена од СДП освоила 54 
мандати. На овие избори  коалицијата 
наречена Жив ѕид доби 8 мандати. 
Челниците на оваа коалиција најавија 
дека нема да бидат дел од власта без 
оглед на тоа кој ќе формира влада.  
Според Ројтерс, новата влада во Загреб 

ќе треба да се посвети на  економско 
закрепнување на земјата, по изминати 
шест години на рецесија како и да се 
справи со мигрантите од Блискиот 
Исток кои поминуваат низ државата на 
нивниот пат кон Западна и Северна 
Европа. Конзервативната ХДЗ има 
цврст став за прашањето за 
мигрантите, за разлика од главен 
ривал владејачката Социјал-
демократска партија.  
Народната коалиција бара построга 
гранична контрола на управувањето 
на миграцискиот проток во земјата 
имајќи предвид дека земјата има 
население од 4,4 милиони жители, и 
низ неа преминале околу 338. 000 
мигранти. 
 
http://www.politico.eu/article/croatia 

ПРЕДВРЕМЕНИ  ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ ВО ХРВАТСКА 
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Страна 4 СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Претседателот на Собранието на 
Република Македонија, Трајко 
Вељаноски, на 15 септември годинава 
во рамките на Европската конференција 
на претседатели на Парламенти, која се 
одржа во Стразбур, оствари 
билатерална средба со претседателот 
на Парламентот на Република Грција, 
Николаос Вуцис. 
На почетокот на средбата, двајцата 
соговорници изразија големо 
задоволство од можноста да се сретнат 
и да разговараат за актуелните 
предизвици со кои се соочуваат двете 
соседни земји. Соговорниците се 
согласија дека ваквите средби се 
позитивен пример и се особено значајни 
за идно продлабочување на 
соработката и натамошно подобрување 
на вкупните односи меѓу двете држави 
на сите полиња. 
Во оваа прилика претседателот 
Вељаноски потенцираше дека 
Република Македонија посветено 
продолжува да ги негува односите со 
Република Грција, потсетувајќи на 
фактот дека двете земји негуваат исти 
вредности, имаат иста традиција, иста 
култура и иста вероисповед, односно 
имаат многу претпоставки за да бидат 
најблиски пријатели и соседи. 
 Претседателот Вељаноски 
потенцираше дека евроатланската 
интеграција на Република Македонија е 
наш приоритет и истакна дека е 
добредојдена помошта од Република 
Грција која може да ја даде во таа 
насока. 
Во однос на парламентарната 
соработка, претседателот Вељаноски, 
во оваа прилика, повика во Грчкиот 
парламент да се воспостави група за 
соработка со нашиот Парламент. Во 
Собранието на Република Македонија и 
во овој парламентарен состав, како и во 
сите претходни, формирана е 
Пратеничка група за соработка со 
Парламентот на Република Грција. Исто 
така, Претседателот Вељаноски истакна 
дека Собранието продолжува да биде 
отворено за посета на пратениците од 
Парламентот на Република Грција, и 
притоа упати покана до претседателот 
Вуцис да биде негов гостин и 
официјално да ја посети Република 
Македонија. 
Претседателот Вуцис истакна дека 
двете земји треба да го земат примерот 
на помирување на Франција и 

Германија, кој покажа дека со 
заедничка соработка и искрени 
намери, може да се надминат сите 
пречки за успешна заедничка иднина 
меѓу државите за доброто на нивните 
граѓани. Тој нагласи дека како 
претседател на Парламентот, а 
претходно и како член на извршната 
власт, секогаш е посветен на 
подобрување на соработката и 
севкупните односи, и дека грчката 
Влада во соработка со нашите 
министерства, преку разни проекти, 
работи на градење на довербата 
помеѓу двете земји и активно е 
вклучена на подобрување на 
билатералните односи меѓу двете 
земји за идна позитивна соработка. 
Во однос на спорот кој долги години е 
пречка во односите помеѓу Република 
Македонија и Република Грција, 
претседателот Вуцис истакна дека 
истиот треба да се реши на 
меѓународно ниво, со помош на 
меѓународното посредништво, кое 
веќе е воспоставено, и потенцираше 
дека се надева на поскоро решение 
кое ќе го прифатат двете страни. Во 
меѓувреме, според г. Вуцис, треба да 
се гледа големата слика и  да се 
работи на продлабочување на 
постоечката соработка на полињата 
за кои има заеднички интерес, како 
што се неколку проекти во однос на 
меѓународните инвестиции. Ова е 
многу значајно за двете држави да 
имаат уште подобра економска и 
бизнис соработка за поефикасна 
искористеност на фондовите. 
На крајот на средбата соговорниците 
потврдија дека денешната средба е 
почеток на идна подлабока соработка 
на парламентарно ниво, која треба да 
претставува и поттик за подобрување 
на севкупните односи меѓу Република 
Македонија и Република Грција на 
сите нивоа. 
 
www.sobranie.mk 
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Националниот совет за 
евроинтеграции на 13 септември 
2016 година организираше јавна 
расправа на тема „Раскрстување со 
минатото според препораките на 
Европската комисија“. Целта на 
јавната расправа беше да се отвори 
дебата за реализацијата на 
препораките од Европската комисија 
од Итните реформски приоритети од 
јуни 2015 година, кои се однесуваат 
на лустрацијата.  
Во рамки на Итните реформски 
приоритети за Република 
Македонија од Европската комисија 
од јуни 2015 година, е нотирано дека 
треба да се адресираат сериозните 
недостатоци на лустрацијата и да се 
ревидира/повлече Законот за 
лустрација и неговото спроведување 
(особено имајќи го предвид amicus 
curiae мислењето на Венецијанската 
комисија) во однос на временските 
ограничувања, заштитата од 
политички, идеолошки или партиски 
причини кои се користат како основи 
за лустрација, како и исклучување 
на лица на приватни или 
полуприватни позиции и посилна 
заштита на идентитетот на 
субјектите до конечната судска 
одлука. 
Собранието на Република 
Македонија постапи по овие 

препораки и на 21.8.2015 година го 
донесе Законот за престанување на 
важноста на Законот на определување 
услов за вршење јавна функција, 
пристап на документи и објавување на 
соработката со органите на државната 
безбедност, со што Законот за 
лустрирање престана да важи од 1 
септември 2015 година. 
На јавната расправа беа изнесени 
мислења и ставови во однос на 
временската рамка која го опфаќа 
процесот на лустрација во Република 
Македонија, последиците врз 
општествено-политичкиот живот во 
државата од спроведувањето на 
лустрацијата, карактеристиките на 
моделот на лустрација спроведен во 
Република Македонија и негова 
споредба со моделите на лустрација 
реализирани во источно-европските 
земји. 
Присутните дебатираа и за 
импликациите од процесот на 
лустрација врз безбедносниот систем 
на државата, неговата 
транспарентност, стигматизацијата на 
лустрираните граѓани, како и можноста 
за остварување на материјална и 
морална сатисфакција во случај на 
неправедно спроведена лустрација. 
www.sobranie.mk 

СОБРАНИСКИ АКТИВНОСТИ 
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На Интерпарламентарната конференција на тема: „Надзор  над ИПА 
фондовите: Успеси и предизвици" организирана од Европскиот 
парламент што се одржа на 16.09.2016 во Белград, учествуваа двајца 
пратеници од Собранието, Лидија Димова, претседателка на 
Националниот совет за евроинтеграции и Сашо Василевски, член на 
Комисијата за европски прашања. На Конференцијата беа разменети 
информации во врска со различните практики и искуства, во насока на 
подобрување на степенот на искористување на ИПА  фондовите.  
 
Делегација на Собранието составена од пратениците Марјанчо Николов 
претседател на Комисијата за финансирање и буџет, Љупчо Димовски 
претседател на Комисијата за економски прашања, Владанка Авировиќ 
заменик  претседател на Комисијата за економски прашања и Талат 
Џафери член на Комисијата за финансирање и буџет, учествуваше на 
Регионална конференција на тема: „Зајакнување на регионалната 
соработка помеѓу парламентите од Западен Балкан со цел подобрување 
на менаџирањето со јавните финансии", што се одржа на 09-
10.09.2016 во Белград. На конференцијата беа разгледани  теми кои се 
во функција на зајакнување на контролната функција на националните 
парламенти, како: запознавање со програмата за јавните расходи и 
финансиска одговорност, потребата од отворен буџетски процес и 
посилна финансиска контрола, соработката помеѓу државните заводи за 
ревизија и националните парламенти, и др.  

http://www.sobranie.mk
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Европската комисија го повлече 
предлогот за укинување на роаминг 
во рамките на ЕУ за период до 90 
дена во годината, како резултат на 
критиките на предлогот кој беше 
оценет како неамбициозен. Се 
очекуваше дополнителната наплата 
за повици кон друга земја-членка на 
ЕУ да биде укината без 
ограничување. Повлекување на 
предлог-закон од Европската 
комисија е ретко во ЕУ, со оглед 
дека предлозите за измени  
вообичаено се решаваат преку 
дијалог на Комисијата со експерти и 
земјите-членки на Унијата. 
Во текстот на предлог-законот се 
предвидуваше трошоците на повикот 
во странство, односно роаминг, да 
се укинат во рамките на ЕУ најмалку 
90 дена во годината. Ова значи дека 
граѓаните на ЕУ додека престојуваат 
во друга земја-членка на ЕУ, за 
разговорите, преносот на податоци и 
кратки пораки да плаќаат по 
стандарден ценовник по кој би 
плаќале во својата земја. 
Предлогот се соочи со оштри 
критики бидејќи уште во 2015 година 
Комисијата најави дека во 2017 
година целосно ќе го укине 
плаќањето на повисоки цени за 
користење на мобилен телефон во 
странство. 
Со ограниченото укинување на 
роамингот за најмалку 90 дена во 

годината Брисел имаше за цел да 
обезбеди заштита на операторите од 
можната злоупотреба на корисниците, 
како на пример некој да купи 
телефонска SIM картичка во земјата 
каде што цената е пониска, а да ја 
користи цела година во друга земја. 
Предлогот на Комисијата 
подразбираше и ограничување на 
трошоците, при што ограничувањата 
се поставени врз основа на 
просечниот износ на податоци, 
пресметани однапред, а целта на 
ограничувањето беше избегнување на 
злоупотреби. 
Дополнителните трошоци кои може да 
се наметнат по надминување на 
ограничувањето треба да изнесуваат 
четири центи за минута разговор, 
еден цент за кратки текстуални пораки 
и 0,85 центи за мегабајт при пренос на 
податоци. Овие цени сеуште не се 
потврдени. 
За повлечениот текст одржана е и 
јавна расправа и за него требаше да 
разговараат уште земјите-членки пред 
усвојувањето кое беше планирано за 
15 декември годинава. 
 
  

ПОВЛЕЧЕН ПРЕДЛОГОТ НА ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА ЗА УКИНУВАЊЕ НА РОАМИНГОТ  

Конкурсот за млади научници на 
Европската унија е иницијатива на 
Европската комисија формирана за 
промовирање на идеалите за 
соработка и размена меѓу младите 
научници.  
Натпреварот се одржува на годишно 
ниво и се прикажуваат најдобрите 
европски студентски научни 
достигнувања и како таков привлекува 
широк медиумски интерес. 
Годинава натпреварот се одржа од 15 
до 20 септември во Брисел. 
Натпреварот овозможува натпревар на 
најдобрите студенти од своите 
современици на европско ниво. 
Младите научници имаат можност да 
остварат средби и да бидат 

придружувани од некои од 
најпознатите научници во Европа.  
На овој начин, Комисијата се обидува 
да ги зајакне напорите да се 
привлечат младите кон кариера во 
науката и технологијата. 
Долгиот период на научна работа е 
насочен во две  насоки: опишување и 
објаснување на природата на 
феномените кои биле забележани и 
потрага по нови начини и средства за 
подобрување на квалитетот на 
животот.  

http://ec.europa.eu/research 

ЕВРОПСКИ НАТПРЕВАР НА МЛАДИ НАУЧНИЦИ  

http://ec.europa.eu/research/eucys/index_en.cfm?contest=2016&pg=press
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Досегашната помош од Европската 
унија на Западен Балкан генерално 
придонесе за зајакнување на 
административниот капацитет, но 
евидентирани се сериозни недостатоци 
поради одредени пропусти во работата 
на органите во земјите од регионот.  
 
Според новиот извештај на Европскиот 
суд на ревизори, во областа на 
владеењето на правото не се издвоени 
доволно финансиски средства за 
зајакнување на слободата на 
медиумите и граѓанското општество. Во 
Србија, меѓу другото имало проблеми 
со воведувањето на 
децентрализираниот и независен 
систем за управување со фондовите на 
ЕУ, а на Македонија ѝ бил потребен 
„период на учење и комплексна 
управувачка структура“, се вели во 
извештајот на Европскиот суд на 
ревизори за ИПА-фондовите за 
периодот 2007-2013 година, од која 
проектите сеуште се спроведуваат. 
 
Според извештајот, на 
воспоставувањето на структура за 
децентрализирано управување во 
Србија влијаеле „долготрајните и 
сериозни недостатоци утврдени во 
ревизиите на Комисијата“, а конкретно е 
наведен недостаток на општа проценка 
на управувањето со јавните финансии. 
 
Србија, како и некои други земји-
кориснички недоволно ги користела 
примерите на добра практика во 
користењето на ИПА како средство за 
учење за зајакнување на оние делови 
од јавната администрација кои не се 
директно поврзани со реформата на 
јавната администрација со помош на 
ИПА, а како пример за ова е доцнењето 
на реконструкцијата на Жежељевиот 
мост во Нови Сад. 
 
Друг пример на Европската комисија, за 
недостаток на учење од ИПА, е 
проектот за изградба на згради и 
споменици во Скопје. 
Комисијата на критиките од страна на 
Судот на ревизори дека недоволно ја 
промовирала ИПА програмата како 

средство за учење одговори дека т.н. 
политички дијалог, односно дискусии со 
земјите-членки на чувствителни и 
контроверзни прашања, може само да 
поттикне реформа, додека 
реформскиот процес е одговорност на 
националните власти, е наведено во 
прилогот на извештајот. 
 
Еден од приговорите на Судот на 
ревизори, кон Европската комисија е 
дека таа не посветила доволно 
внимание на условеноста на проектите, 
поради што имало недоследности во 
дизајнот на проектите и правни 
недоследности. 
 
Се проценува дека во регионот 
донаторската координација меѓу 
земјите од Западен Балкан е 
нерамномерна, при што во Србија била 
добра, делумно ефикасна во 
Македонија и во Црна Гора, но 
неефикасна во Албанија, Босна и 
Херцеговина и Косово. 
 
Во донос на владеењето на правото, 
еден од недостатоците е тоа што 
Комисијата не одвоила доволно 
средства за медиумите и граѓанското 
општество, само 0,5% од вкупните 
средства.  Според Извештајот, тие се 
клучни за подигнување на нивото на 
свест за организираниот криминал.  
Во извештајот се наведува дека во 
периодот 2007-2014 за Западен Балкан 
од ИПА се одвоени 5.1 милијарди евра, 
при што се зема  предвид и почетокот 
на имплементацијата на ИПА 2 за 2014-
2020 година. 
 
http://www.eca.europa.eu/en/Pages/

NewsItem.aspx?nid=7285 

ЕВРОПСКИ РЕВИЗОРСКИ СУД: НЕДОВОЛНО ПАРИ ЗА СЛОБОДНИ МЕДИУМИ 

http://www.eca.europa.eu/en/Pages/NewsItem.aspx?nid=7285
http://www.eca.europa.eu/en/Pages/NewsItem.aspx?nid=7285


Со резолуцијата на Генералното 
Собрание на ООН од 2001 година, 
21 септември е прогласен за 
светски ден на мирот. 
 
Според резолуцијата земјите членки 
на ООН, секоја година, Светскиот 
ден на мирот го одбележуваат со 
соодветни програми. 
 
По тој повод, на 21 септември 
годинава во дворот на седиштето на 
ОН во Њујорк во САД со учество на 
голем број дипломати, книжевници и 
холивудски ѕвезди беше одржана 
церемонијата Ѕвоно на мирот. По 
тој повод генералниот секретар на 
ОН Бан Ки-мун во рамките на 
церемонијата која што од 1981 
година традиционално се одржува 
секоја година, заѕвони на ѕвоното 
во Дворот на мирот, подарено од 
страна на Јапонија и ја пренесе 
пораката до светот. 
 
“Дозволете ни да работиме 
заедно, да им помогнеме на сите 
човечки суштества врз 
принципите на достоинството и 
еднаквоста на сите луѓе, да и 
помогнеме на планетата да 
позелени. Земјите членки 
одговорија со амбициозна Агенда 
за одржлив развој  која ќе стави 
крај на сиромаштијата до 2030 
година, агенда за заеднички 
просперитет, мир и партнерство. 
Ги повикуваме оние кои војуваат во 
светот на Меѓународниот ден на 
мирот за еден ден да го остават 
оружјето и да го почитуваат 
денот за глобален прекин на огнот 
и ненасилство”, изјави Генералниот 
секретар на Обединетите нации Бан 
Ки-Мун. 
 
Седумнаесетте цели за одржлив 
развој (The Sustainable Development 
Goals) претставуваат универзален 
спој на цели и придонес кон 
напорите за постигнување на 
поодржлива средина во секој дел 
ширум светот. 
 

Целите за одржлив развој се 
усвоени во септември 2015 година 
од страна на земјите-членки на ОН 
на Самитот на ОН во ЊуЈорк, и 
истите започнаа да се 
имплементираат од јануари 2016. 
Остварувањето на целите за 
одржлив развој е планирано во 
наредните 15 години.  
 
“Секоја година 17-те цели за 
одржлив развој сенашата 
заедничка визија за човештвото и 
општествен договор меѓу 
светските лидери и народот”, 
истакна генералниот секретар на 
ОН, Бан Ки-мун. 
 
Овие цели претставуваат 
единствен интегрално оформен и 
неделив пакет на светски 
приоритети за постигнување на 
одржлив развој. 
 
 
http://www.un.org/en 

СВЕТСКИ ДЕН НА МИРОТ 
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http://www.un.org/en/events/peaceday/
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Поранешниот белгиски премиер Гај 
Верхофштад, шеф на либералната 
група Алде во Европскиот парламент 
на 8 септември годинава е именуван  
во име на Европскиот парламент да 
ги води преговорите за излегување 
на Велика Британија од Европската 
унија. Според него, идните односи 
треба да се уредат така што 
Британија да има придружен статус 
со помали обврски, но и помали 
права. Верхофштад повеќе пати бил 
кандидат за претседател на 
Европската комисија.  Во 2004 година 
кога бил премиер на Белгија, местото 
му било блокирано заради противење 
на повеќе земји од ЕУ, вклучително и 
Велика Британија. 
Сонародникот на Верхофстат и 
поранешен портпарол на белгиската 
влада Дидије Сеус е назначен за 
преговарач во име на Европскиот 
совет. За Европската комисија главен 
преговарач е французинот Мишел 
Барније. 
Европскиот парламент соопшти дека 
Верхофштат ќе помогне да се 
подготви ставот на парламентот во 
преговорите во тесни консултации со 
Конференцијата на претседатели, 
која ја сочинуваат претседателот на 
ЕП и шефовите на политичките групи. 
Европјаните чекаат британската 
влада да покрене процедура за 
излегување од ЕУ, односно да се 
повика на клаузулата за доброволен 
и едностран излез од Европската 
унија во согласност со членот 50 од 
Лисабонскиот договор, нешто што 
уште не е направено. 
После британскиот референдум кој 
беше одржан на 23 јуни годинава 
европратениците повикаа на брзо 
активирање на членот 50. Според 
европските договори, Европскиот 
парламент треба да го одобри 
договорот за излегување на 
Британија од Унијата. Меѓутоа, не се 
очекува процедурата за излегување 
на Велика Британија да биде 
покрената пред почетокот на 2017 
година. 
На самитот на Групата 20, кој се 
одржа на 5 септември годинава во 
Кина, конзервативната премиерка 
Тереза Меј наиде на притисок од 
економските партнери за побрзо 

разјаснување на настанатата 
ситуација. Еден од клучните проблеми 
е општиот впечаток дека британската 
влада во Брегзит влезе неподготвена, 
додека главниот дописник за BBC од 
САД, Гејвин Хјуит оваа ситуација ја 
опишува како доста неизвесна.  
Тереза Меј јасно истакна дека 
Британија не сака да се определи за 
некој од постојните модели на односи 
на ЕУ со другите земји, што го 
исклучува норвешкиот модел кој 
овозможува пристап кон единствениот 
пазар преку плаќања во европскиот 
буџет и прифаќање на слободата на 
движење. Видливо е дека не може да 
се очекува во целост слободен проток 
на мигранти, а Брисел пристапот кон 
единствениот пазар го поврзува токму 
со слободата на движење. 
Она што е  јасно досега е дека 
Британија не може да очекува целосен 
пристап до европскиот пазар доколку 
во значајна мера го намали 
слободното движење на луѓе во 
Европа. 
Мислењата одат од една во друга 
крајност, додека 4 милиони граѓани на 
Британија побараа повторување на 
референдумот, што не е реално да се 
очекува.  
Неизвесноста може негативно да се 
одрази врз Британија што стана јасно 
на состанокот на Г20, каде Британија и 
покрај предупредувањето на 
Европската комисија дека не може да 
презема такви чекори додека е сеуште 
членка на ЕУ, започна со разговори за 
нови трговски договори за периодот по 
излегување од ЕУ. 
Според BBC, проблем е ставот на дел 
од актерите во ЕУ кои сметаат дека 
Британија не смее да се извлече без 
последици од изегувањето од ЕУ со 
цел Унијата да не биде ослабена. 
Фокусот, би требало да биде насочен 
на тоа  Унијата и Британија да бидат 
што поуспешни.  
 
http://theconversation.com/ 

ИМЕНУВАН ПРЕГОВАРАЧ НА ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ ЗА БРЕГЗИТ 

http://theconversation.com/so-what-does-brexit-mean-64980


На 30 септември 2016 година, Советот на 
ЕУ се согласи да се забрза процесот на 
ратификација на Договорот од Париз кој ја 
поставува рамката за глобалната акција за 
климатските промени. Земјите-членки ќе го 
ратификуваат заедно со ЕУ доколку ги 
немаат комплетирано нивните национални 
постапки, или што е можно побрзо потоа. 
За отворање на патот за ратификација на 
договорот на европско ниво, министрите ја 
одобрија одлуката на Советот за 
заклучокот на ЕУ за склучување на 
договорот и побараа согласност од 
Европскиот парламент. 
Откако Европскиот парламент ќе даде 
зелено светло, одлуката ќе биде формално 
усвоена од Советот. Тогаш ЕУ ќе биде во 
можност да го ратификува договорот. 
Договорот од Париз претставува мешовит 
договор, што значи дека некои од 
прашањата опфатени со договорот се во 
надлежност на ЕУ, а други на земјите-
членки. Поради тоа треба да биде 
ратификуван од двете страни, ЕУ и 28 
земји-членки. 

Досега Франција, Унгарија, Австрија и 
Словачка ги завршија постапките за 
национална ратификација, а неколку 
други се многу блиску до тоа. 
Договорот ќе влезе во сила 30 дена по 
ратификацијата од страна на најмалку 
55 земји кои сочинуваат најмалку 55% 
од глобалните емисии на стакленички 
гасови. Досега 61 земји ја 
ратификуваа, сочинувајќи 47,79% од 
глобалните емисии. 
Доколку  се постигне прагот до 7 
октомври 2016 година, договорот ќе 
стапи во сила за време на почетокот на 
Конференцијата за климатски промени 
на ОН во Маракеш (COP22) на 7 
ноември 2016 година.  
Првиот состанок на страните на 
договорот во Париз (CMA) би можел да 
се свика за време на конференцијата. 
Со ратификувањето ЕУ обезбедува 
целосно учество на оваа средба. 
http://www.consilium.europa 

СОВЕТОТ НА ЕУ ГО ЗАБРЗА ПРОЦЕСОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ ОД ПАРИЗ 

Европската комисија на 16 септември 
годинава го означи почетокот на 15-тиот  
настан „Европска недела на мобилност“, 
со активности низ Европа од 16 до 22 
септември. Темата оваа година е 
„Паметна и одржлива мобилност - 
инвестиција за Европа“. 
Главната цел е да се промовира 
свесност за економските бенефиции од 
инвестирање во безбеден, чист превоз 
за луѓето и компаниите. Подостапни и 
одржливи енергија и транспорт, исто така 
еден од приоритетите на Европската 
комисија. Акцијата во градовите е 
особено важна затоа што на урбаниот 
транспорт отпаѓаат 23% од емисиите на 
стакленички гасови на ЕУ. 
Како и во претходните години, локалните 
власти и поединци од целиот континент 
беа охрабрени да размислуваат за сѐ 
она што може да се направи на локално 
ниво, да се влијае глобално. 
Излегување од автомобил и пешачење, 
возење со велосипед или со автобус 
може да биде од корист во подобрување 
на нашето здравје. Истражувањето 
покажува дека попаметна мобилност 
влијае врз поздрави јавни финансии.  
Со презентација на проектите и 
активностите што се преземаат за 

заштита на животната средина и на 
природата, Градот Скопје и оваа 
година го означи почетокот на 
Европската недела на мобилност 
2016. 
На првиот ден од Европската недела 
на мобилност 2016 во Салата на 
Советот на Град Скопје беа одржани  
презентации на проекти и активности 
што се реализираат за поздрава и 
поквалитетна животна средина: 
презентација на проектот Отпорно 
Скопје - Стратегијата за климатски 
промени и урбана отпорност за Град 
Скопје;  Проценка на еколошкиот 
капацитет на град Скопје со примена 
на еколошки отпечаток; Запознавање 
со реализираните проекти на Град 
Скопје од областа на енергетската 
ефикасност и обновливите извори на 
енергија и др. 
Настани и активности во знак на 
одбележување на настанот „Европска 
недела на мобилност“ се одржаа и во 
повеќе други градови во Република 
Македонија. 
http://www.mobilityweek.eu/ 

ЕВРОПСКА НЕДЕЛА НА МОБИЛНОСТ 2016 
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http://www.mobilityweek.eu/


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 

www.sobranie.mk 

ЕУ ЦЕНТАР НА СОБРАНИЕТО 

1.  Пленарна сесија на Европскиот парламент, 03-
06/10/2016 и 24-27/10/2016, Стразбург; 
2. е-Вештини за работа 2016, 17-18/10/2016, 
Братислава, Словачка, 
3. Европскиот самит на потрошувачи 2016, 
17/10/2016, Брисел, 
4. V-та меѓународна конференција за храна, 19-
20/10/2016, Геел, Белгија, 
5. EuroPCom 2016: 7-ма Европска конференција на 
јавни комуникации, 20-21/10/2016, Брисел. 
6.Европски совет,20-21/10/2016 Брисел. 
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