
Европскиот комесар за дигитална 
политика, Марија Габриел на самитот во 
Бугарија ќе објави план за укинување на 
роаминг помеѓу ЕУ и земјите од Западен 
Балкан .  
  
Бугарија, која го презема шестмесечното 
ротирачко претседавање со ЕУ на 1-ви 
јануари, ќе биде домаќин на Самитот ЕУ
-Западен Балкан во Софија на 17-ти мај 
2018 година. 
  
Во Европската унија роамингот не се 
наплатува од 15 јуни 2017 година, а 
граѓаните на Унијата можат да се јават, 
да испраќаат пораки и да „сурфаат“ на 
интернет на своите мобилни уреди по 
иста цена како и дома. 
 
Сепак, комесарот истакна дека не може 
да се предвиди кога ќе стапи на сила 
договорот за укинување на роаминг 
помеѓу ЕУ и земјите од Западен Балкан. 
 
Европскиот комесар за дигитална 
економија и општество за EURACTIV 
изјави дека „многу наскоро“ ќе објави 
„најмалку два многу конкретни пилот-
проекти“ во областа на дигиталната 
политика во Западен Балкан, но не 
прецизираше кои проекти или земја за 
која станува збор. 
 
Преговорите за укинување на роаминг 
во ЕУ траеа една деценија поради 
несогласувањата помеѓу телекомуни-
кациските компании, кои се плашеа од 
нивниот бизнис.  
  
Марија Габриел, поранешен европски 
пратеник која стана комесар за 
дигитална политика во јули, истакна 
дека за првпат во јули предложи 
продолжување на забраната за роаминг 
во Западен Балкан. 
 
Бугарија „промовирањето на 
дигиталната политика на ЕУ на Западен 
Балкан, преку постепено намалување на 
надоместоците за роаминг и 

проширување на широкопојасната 
пристапност“ го постави како еден од 
приоритетите на идното претседател-
ствување со ЕУ. 
 
Меѓу приоритетите на претседавањето 
во областа на дигиталната политика ќе 
биде едукација на младите луѓе и да се 
обезбеди земјите-членки да одлучуваат 
за нацрт-законите на ЕУ за 
телекомуникации, сајбер безбедноста и 
авторските права. 
  
Портпаролот на бугарското 
Министерство за надворешни работи 
изјави дека планот за укинување на 
роаминг помеѓу ЕУ и Западен Балкан „ќе 
ја подобри соработката на Балканот, со 
што регионот ќе стане постабилен и 
поконкурентен“. Слични договори во 
регионот се „првиот чекор“ за 
проширување на договорот со ЕУ, 
додаде портпаролот. 
  
Бугарија и Македонија во ноември 
одлучија да ги намалат цените на 
роаминг за потрошувачите што патуваат 
меѓу двете земји. Според бугарското 
Министерство за надворешни работи, 
ова намалување на цените ќе стапи во 
сила во март 2018 година. 
 
Бугарија ќе потпише договор и со Србија 
за намалување на таксите за роаминг и 
разговори, а за слични договори и со 
Црна Гора и со Албанија, објави 
портпаролот на бугарското 
министерство. 
  
Во 2016 година, Србија, Црна Гора, 
Босна и Херцеговина и Македонија се 
согласија да побараат од телеком 
компаниите да ги намалат цените на 
роаминг за клиентите што патуваат меѓу 
овие четири земји. 

УКИНУВАЊЕ НА РОАМИНГОТ ПОМЕЃУ ЕВРОПСКАТА УНИЈА И ЗАПАДЕН БАЛКАН 
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СОБРАНИСКИ АКТИВНОСТИ ПОВРЗАНИ СО ЕВРОПСКИТЕ ПРАШАЊА 

На 18 декември 2017 година претседателот на Собранието на 
Република Македонија, г. Талат Џафери, оствари средба со 
министерот за надворешни работи и трговија на Унгарија, г. Петер 
Сијарто.  
 
Во текот на разговорот, претседателот на Собранието истакна дека 
членството на Република Македонија во НАТО и ЕУ останува врвен 
државен, политички и стратешки приоритет на што г. Сијарто 
одговори дека Унгарија ќе биде најсилен глас и поддржувач на 
интегрирањето на Македонија во овие структури, бидејќи смета 
дека се исполнети сите потребни критериуми за полноправно 
членство.   
 
На крајот министерот Сијарто изрази благодарност за средбата и 
укажа дека за него средбите со парламентарците се најбитни. 

Претседателот на Собранието на Република Македонија, г. Талат 
Џефери, на 15 декември 2017 година се сретна со г. Ванино Кити, 
претседател на Комисијата за европски политики во Сенатот на 
Република Италија.  
 
Оценувајќи ги односите меѓу двете држави како пријателски и без 
отворени прашања, претседателот Џафери изрази надеж дека во 
блиска иднина ќе се интензивира директната комуникација меѓу 
законодавните домови на двете држави и тоа како на ниво на 
комисии, така и на ниво на претседатели на парламенти.  

На маргините на Парламентарно безбедносниот форум кој се 
одржа на 7 декември 2017 година во Вашингтон, претседателот на 
Собранието на Република Македонија се сретна со координаторот 
на парламентарната група на владејачката партија ГЕРБ во 
Народното собрание на Република Бугарија, г. Цветан Цветанов.   
Тие разговараа за теми од взаемен интерес и тоа дека Република 
Бугарија како иден претседавач со ЕУ, ја знае важноста на 
европската перспектива на земјите од Западен Балкан и затоа ќе 
биде силен поддржувач во таа насока. Друга значајна тема на која 
разговараа се регионалните инфраструктурни проекти . 
 
Претседателот на Собранието на Република Македонија, г. Талат 
Џафери, на 14 декември 2017 година оствари средба со 
потпретседателката на Република Бугарија, г-ѓа Илијана Јотова, 
која престојуваше во кратка работна посета на Република 
Македонија. Посакувајќи ѝ топло добредојде претседателот 
Џафери се заблагодари на поддршката која Република Бугарија ја 
дава на Република Македонија и нејзините аспирации за членство 
во НАТО и во Европската Унија. Република Македонија и нејзините 
институции посветено работат на усвојување на пакетот реформски 
закони во следните месеци, како и на подобрување на 
добрососедските односи, со надеж за добивање позитивен 
извештај од Европската комисија следната година. Во тој контекст, 
претседателот Џафери побара поддршка од Република Бугарија за 
време на нејзиното претседавање со Советот на Европската Унија 
за добивање датум за преговори за членство во ЕУ.  
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Посетата на Брсел, г. Груби ја продолжи со остварување на средба со г. Давид Кулен 
од Европската комисија, одговорен за изготвување на извештајот за Македонија и 
Косово. На средбата, соговорниците дискутираа за настаните во Македонија и 
реформската агенда на нашата земја.  Господин Груби ја истакна посветеноста кон 
реформите, владеење на правото и политиката на добрососедство кои се предуслов 
за добивање позитивна препорака од Брисел, а потоа и датум за почеток на 
преговорите за членство.  
 
На средбата со г. Едвард Ауер, директор за Западен Балкан во канцеларијата на г-ѓа 
Могерини, при Европската служба за надворешно дејствување Груби и Ауер ги 
разменија видувањата за актуелната состојба во Македонија и регионот, со посебен 
акцент на реформите и добрососедството. Нашите очекувања се дека и Брисел ќе 
постапи смело и со визија за целосна и обединета континентална Европа - истакна 
Груби на крајот од средбата.  
 
На 7 декември 2017 година г. Артан Груби оствари средба со европратеникот г. 
Едвард Кукан на која стана збор за актуелните случувања во земјата, владината 
коалиција, реформите и интеграциските процеси. „За да се олесни интегративниот 
процес, ние како парламентарно мнозинство, целосно сме посветени на тоа за да ги 
реализираме сите очекувања од Брисел и очекуваме иста посветеност од нашите 
пријатели во Брисел“, изјави Груби. Господин Кукан вети поддршка во напредокот на 
интегративните процеси во Европската унија и добивање на датум за почеток на 
преговорите. 
 
Својата дводневна посета на Брисел г. Артан Груби ја заокружи со остварување на 
средба со европратеникот г. Иво Вајгл, известител за Македонија во Европскиот 
парламент. На средбите г. Груби побара да се валоризираат напорите на Република 
Македонија за реализирање на бараните реформи со добивање на датум за преговори 
за прием во Европската унија. 

Претседателот на Националниот совет за евроинтеграции при Собранието 
на Република Македонија, г. Никола Попоски, на 18 декември оствари 
средба со министерот за надворешни работи на Унгарија, г. Петер Сијарто, 
во рамки на неговата официјална посета на Македонија.  
 
„Кога ќе влеземе во ЕУ зависи од членките на ЕУ, но кога ќе се 
европеизираме зависи само од нас самите. Затоа, вниманието треба да ни 
биде на зајакнувањето на институциите и примена на законите повеќе 
отколку на што било друго“, истакна Попоски.  
 
Двајцата соговорници констатираа дека местото на Македонија е во 
европското семејство, за што неколкупати досега ја докажала својата улога 
како заслужен член на Унијата.   

Претседателот на Комисијата за европски прашања на Собранието на 
Република Македонија, г. Артан Груби, ја започна дводневната посета на 
Брисел (6 и 7 декември 2017 година) со учество на средбата „Пријателите 
на Европа“, каде оствари средба со г. Кнут Кирстен, одговорен за 
политичкото одделение на НАТО за Македонија, како и со политичките 
претставници во НАТО на САД, Велика Британија, Унгарија, Романија, 
Словенија.  
 
На средбата со германскиот европратеник, г. Кнут Фленкештајн стана збор 
за ситуацијата во Македонија и европската перспектива на земјата и 
регионот. Пратеникот Груби го запозна европратеникот Фленкенштајн со 
реализацијата на обврските на земјата, како што се законот за заштитен 
сведок, верификација на фактите, судскиот совет и изборот на Јавен 
обвинител.  
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Пленарна сесија 11-14 декември 2017 
година 
 
Рајнер Виланд, европратеник од 
редовите на Европската народна 
партија (EPP, DE) ја отвори последната 
сесија на Европскиот парламент за 2017 
година во Стразбур.  
 
На пленарната сесија беа одобрени 
нови правила за поедноставување на 
земјоделската политика на ЕУ во насока 
на зајакнување на преговарачката моќ 
на фармерите наспроти супермаркетите 
и подобра подготвеност за соочување со 
ризиците. 
 
Реформата на Заедничката земјоделска 
политика (ЗЗП), која треба да стапи на 
сила следната година, беше усвоена со 
503 гласа за, 87 против и 13 воздржани. 
 
Новите правила ќе им овозможат на 
сите признати организации на 
фармерите да го планираат 
производството и да преговараат за 
договорите за набавки во име на своите 
членки, без да ги прекршат правилата за 
конкуренција на ЕУ. Колективните 
преговори досега се дозволени само во 
неколку сектори како што се млеко, 
маслиново масло, говедско месо или 
житарки. 
  
Повеќе детали за содржината на 
реформата се достапни тука. 
 
Европратениците го продолжија и 
проширија Европскиот фонд за 
стратешки инвестиции (EFSI) за 500 
милијарди евра до 2020 година. 
 
Клучни точки на нацрт-законот, 
одобрени од страна на Парламентот во 
целина се: 
- EFSI, позната како "Juncker Plan", се 
продолжува до 2020 година и има за цел 
да мобилизира до 500 милијарди евра, 
- ќе се осврне на неуспесите на пазарот 
и инвестициските празнини и ќе 
финансира проекти со висок ризик кои 
инаку не би биле поддржани, 
- инвестициите треба да бидат насочени 
кон создавање нови работни места, 
особено за младите луѓе, раст и 
конкурентност, енергија, животна 
средина и климатска акција, здравство, 
истражување и иновации, одржлив 
транспорт, дигитален сектор и 
креативни индустрии, и 
- Европскиот парламент добива право 
да номинира член во Управниот одбор 

на EFSI, кој може да обезбеди 
дополнителна експертиза, со што ќе се 
зголеми транспарентноста и 
известувањето. 
 
За поттикнување на регионални, 
локални и помали проекти: 
 - новите правила предвидуваат 
поголема улога на Европскиот 
инвестициски советодавен центар со 
посилно локално присуство, 
- Европската инвестициска банка (ЕИБ), 
доколку е можно, треба да го делегира 
изборот и мониторингот на малите 
проекти на националните промотивни 
банки, добро распоредени да помогнат 
во покривањето на регионални, 
секторски и прекугранични проекти, и 
- во случај да се нагласи дека условите 
на пазарот би можеле да го попречат 
проектот, ЕИБ треба исклучително да ги 
намали трошоците за корисникот на 
финансирањето. 
 
Резултатите на EFSI за земјите-членки 
на ЕУ можете да ги проверите на веб-
страницата на Европската комисија. 
 
Европскиот парламент е подготвен да 
започне разговори со владите на ЕУ за 
новите правила за онлајн телевизија и 
радио и го одобри мандатот за 
преговори што го подготви Комитетот за 
правни прашања во ноември годинава 
со 344 гласа за, 265 против и 36 
воздржани.  
  
Новите правила имаат за цел да 
одговорат на зголемената побарувачка 
на онлајн ТВ и радио, со тоа што им 
олеснуваат на радиодифузерите да ги 
направат своите вести и програми за 
тековни настани достапни и на интернет 
во други земји на ЕУ, со 
поедноставување на процесот на 
регулирање на авторските права. 
  
Во моментов, радиодифузерите мора да 
ги усогласат авторските права за многу 
краток временски период за секоја земја 
во која ги прават програмите за вести и 
актуелни настани достапни онлајн. Со 
новите правила, тие само ќе треба да ги 
усогласат правата во сопствената земја. 

ВО ФОКУСОТ НА ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ 
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Овластувањето за авторски права исто 
така би било поедноставно за 
операторите кои нудат пакети за 
претплата. 
  
Сепак, европратениците истакнуваат дека 
е од особено значење да се овозможи гео-
блокирање доколку сопственикот на 
правата и радиодифузерот се согласат да 
го вклучат во нивните договори. 
 
Европскиот парламент смета дека 
Бугарија и Романија се подготвени да се 
приклучат на Шенген зоната; затоа, 
систематските проверки на границите со 
соседните земји на ЕУ треба да се 
отфрлат, според резолуцијата изгласана 
на 8 јуни 2011 година. 
  
Конечната политичка одлука за тоа дали 
Бугарија, Романија и Хрватска (откако ги 
исполни сите критериуми) можат да 
станат дел од Шенген-зоната, треба да се 
донесе со едногласно гласање во Советот 
од страна на владите на ЕУ. 
 
Во усвоената резолуција Европскиот 
парламент го поздрави заедничкиот 
извештај за напредокот на Брегзит, кој 
беше презентиран од преговарачите на ЕУ 
и Велика Британија на 8-ми декември. 
Резолуцијата беше усвоена со 556 гласа 
за,  62 против и 68 воздржани. 
 
Парламентот досега усвои две резолуции 
за преговорите, на 5 април и 3 октомври 
2017 година, подготвени од страна на 
парламентарната Координативна група 
Брегзит, со која претседава Гај 
Верхофштат (АЛДЕ, БЕ). Парламентот во 
целина ќе има последен збор за исходот 
од преговорите кога ќе гласа за 
одобрување или одбивање на договорот 
за повлекување, кој ќе биде финализиран 
до крајот на март 2019 година. 
 
Претставниците на демократската 
опозиција на Венецуела ја примија 
наградата Сахаров за слобода на мислата 
на свеченото доделување на 13 декември 
во Стразбур. 
 
Надворешната и одбранбена политика на 
ЕУ треба да продолжи со поблиски 
одбранбени врски и силен одговор на 
меѓународните закани, истакнаа 
европарламентарците. 
Европратениците го поздравуваат фактот 
што интеграцијата во одбраната на ЕУ е 
во фаза на почеток со формирање на 

Европскиот фонд за одбрана, 
оперативен штаб на ЕУ, постојана 
структурирана соработка и годишен 
преглед на одбранбените планови на 
земјите-членки. 
  
Тие сакаат Европската комисија да 
формира Генерален директорат за 
одбрана (DG Defence), кој ќе ги 
координира одбранбените иницијативи 
и ќе го олесни слободното движење на 
војници и опрема во ЕУ. 
  
Пратениците, исто така, ги повикаа 
земјите-членки да одвојат 2% од 
нивниот БДП на одбраната за една 
декада, да формираат почетен фонд за 
брзо распоредување на операции и да 
предложат формирање на буџет за 
одбрана на ЕУ во рамките на следниот 
долгорочен буџет на ЕУ. 
 
Во наредната усвоена резолуција од 
страна на ЕП, во која се разгледуваат 
клучните избори за надворешна 
политика на ЕУ, европратениците ги 
наведуваат главните предизвици кои ја 
загрозуваат безбедноста на ЕУ: 
пролиферација на оружје за масовно 
уништување, тероризам, конфликти во 
источното и јужното соседство, прокси 
војни и хибридна и информативна 
војна. 
 
Земјите-членки на ЕУ мора да 
соработуваат меѓусебно, во 
координација со Европол и со ИТ 
индустријата за борба против сексуална 
злоупотреба и експлоатација на деца, 
истакнаа европратениците. Тие усвоија 
необврзувачка резолуција со која се 
оценува спроведувањето на 
директивата на ЕУ за борба против 
сексуалната злоупотреба на деца од 
2011 година. Текстот, изготвен од Ана 
Марија Кориза Билдт (ЕПП, ЕС), беше 
усвоен со 597 гласа за, 6 против и 20 
воздржани. 

ВО ФОКУСОТ НА ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ 

Страна 5 

http://www.europarl.europa.eu 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-0254
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1476_en.htm
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/34226/Permanent%20Structured%20Cooperation%20(PESCO)%20-%20Factsheet
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/34226/Permanent%20Structured%20Cooperation%20(PESCO)%20-%20Factsheet
http://www.europarl.europa.eu/news/en


ИНКЛУЗИВНА И КОХЕРЕНТНА ДОЛГОРОЧНА ПОСТ- 2020 СТРАТЕГИЈА ЗА ЕВРОПА 

Страна 6 СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Конференцијата која се одржа на 27 и 
28 декември 2017 година во 
Будимпешта, беше организирана од 
Европскиот економски и социјален 
комитет (ЕЕСК), со поддршка на 
Унгарското стопанско здружение и 
унгарското Министерство за човечки 
ресурси. 
 
Настанот ги обедини на едно место 
членовите на ЕЕСК и националните 
економски и социјални совети, 
институциите на Европската унија, 
претставниците на унгарската влада и 
претставниците на унгарското 
граѓанско општество. 
 
На отворањето на конференцијата 
претседателот на Управниот комитет 
на ЕЕСК за Европа 2020, Етеле Барат 
ја истакна важноста на континуитетот 
и сеуште релевантните цели на 
стратегијата 2020 на ЕУ во изборот на 
најдоброто сценарио за 2030 година. 
Целта мора да биде подобрување на 
управувањето и понатамошно 
зајакнување на целите за паметна, 
инклузивна и одржлива Европа. 
 
Филип Ламбертс, европратеник и 
Петер Балаз, професор на Централно 
Европскиот универзитет и поранешен 
европски комесар за регионална 
политика, ја нагласија потребата од 
инвестирање во долгорочни проекти, 
да се избегне влијанието од повеќе 
краткорочни економски и политички 
интереси, како и да се дефинира 
позицијата на ЕУ во светот и каква 
иднина сакаме. Ѓула Плешингер, 
претседател на Унгарското стопанско 
здружение, истакна дека петте 
сценарија на Јункер се добра почетна 
точка за активирање на дебатата. 
Габор Зупко, претставник на ЕК во 
Унгарија, додаде дека градењето 
унија на пазарот на капитал 
претставува предизвик, кој следи по 
предизвикот со Брегзит. 
 
Енрико Џованини, (италијанска 
алијанса за одржлив развој) истакна 
дека е значајно да се нагласи 
соодветната рамнотежа во врска со 
поделбата на трудот помеѓу 

институциите на ЕУ и земјите-членки, 
со цел да се создаде флексибилност 
потребна за реагирање и 
прилагодување кон идните шокови. 
 
Неколку говорници го допреа 
прашањето за финансирање. 
Следната повеќегодишна финанси-
ска рамка треба да биде насочена 
кон новата стратегија, треба да се 
зголеми буџетот за сопствени 
ресурси на ЕУ, треба да се 
воспостави организација одговорна 
за одржливост и треба да се 
финансира граѓанското општество. 
 
Европската Стратегија 2020 наскоро 
завршува, во време кога Европа се 
соочува со големи предизвици.  
 
Граѓанското општество треба да даде 
придонес во обликувањето на новата 
долгорочна пост-2020 стратегија, 
како и во нејзиното управување и 
имплементација.  
 
Клучен приоритет за идната 
стратегија треба да биде поефикасен 
одговор на зголемената нееднаквост, 
да создаде доверба во Европа и да 
обезбеди фер транзиција за сите. 
 
http://www.eesc.europa.eu/ 

http://www.eesc.europa.eu/en/news-media/press-releases/civil-society-call-inclusive-and-coherent-long-term-sustainable-post-2020-strategy-europe


Потпретседателот на Европската 
комисија, Франс Тимерманс на 20 
декември 2017 година соопшти дека е 
покрената казнена процедура по членот 
7 од Договорот за ЕУ против Полска. 
Но, сепак е даден рок за време од три 
месеци Полска да направи измени на 
спорните закони во правосудството. 
 
Полската партија Право и правда во 
изминатите две години донесе 13 
реформски закони со кои извршната 
власт задира во независните 
институции и судството. Казната за 
Полска може да биде губење на 
правото на глас во ЕУ или замрзнување 
милијарди евра од европските 
фондови. 
 
Според Тимерманс, Европската 
комисија ја објави четвртата препорака 
за Полска како за усогласување на  
контроверзната реформа на судството, 
пред сè Законот за Врховниот суд и 
Државниот судски совет со европските 
стандарди на легитимна демократска 
држава. Исто така, поради веќе 
усвоениот Закон за општите судови, 
одлучи Полска да ја тужи пред Судот на 
ЕУ. 
 
Казнената процедура од членот 7 значи 
дека, на барање на Европската 
комисија земјите-членки на ЕУ ќе се 
изјаснат дали во Полска постои 
опасност по правната држава, а дури 
кога за тоа ќе се изјаснат 22-те членки 
може да се размислува за санкции, од 
замрзнување на европските фондови за 
Полска до најтешкото - одземање на 
правото на глас за што е потребна 
согласност од сите земји-членки освен 
од земјата за која се гласа. 
  
Унгарија и нејзиниот премиер Виктор 
Орбан постојано предупредуваат дека 
официјална Будимпешта ќе стави вето 
на секој обид за санкционирање на 
Полска. 
  
„Последната капка што ја прели 
чашата“ на ЕУ во дијалогот со 
конзервативната партија на Јарослав 
Качински, беше контроверзната 
реформа на судството. Според 
процената на Европската комисија, 
независноста на полските судови е 
загрозена, доведувајќи ги под 
политичка контрола, а тоа претставува 
и ризик за судството во целата ЕУ.  
 

Портпаролот на полската влада, Јоана 
Копчињска, истакна дека „Европската 
комисија има право да презема вакви 
чекори на сопствена одговорност, но 
тие не се потребни“.  
  
Европската унија би можела да 
покрене постапка против Романија и да 
ја казни доколку Букурешт продолжи со 
измените во судството спротивни на 
владеење на правото, предупреди 
романскиот претседател. Планираните 
измени во правосудството се 
критикувани и од Европската комисија 
и романските здруженија на судии. 
 
Романскиот сенат на 20 декември 
годинава усвои друг закон во рамките 
на поширока судска реформа на кој се 
гледа како на обид политичарите да 
преземат контрола на правосудниот 
систем. 
 
Лидерите на Социјалдемократската 
партија често повикуваат на измена на 
три закони за судскиот систем. Тие се 
набрзина изменети последните недели 
и покрај противењето на илјада судии. 
Два од трите закони се веќе на масата 
на романскиот претседател, а 
конечното гласање за третиот се 
очекува на 21 декември. 
 
Предложените измени предизвикаа 
протести ширум Романија, која е една 
од најкорумпираните земји во Европа. 
Граѓаните на улиците го изразија 
стравот дека со измена на законите ќе 
се ограничи независноста на судиите и 
обвинителите. Опозиционите партии 
планираат измените на тие закони да 
ги изнесат пред Уставниот суд, но и 
кога ќе се земе во предвид дека 
претседателот може да стави вето ќе 
помине доста време додека новите 
закони почнат да се применуваат. 
Обвинителите истакнуваат дека 
предложените измени значително ќе ги 
намалат истрагите, а некои дури и 
целосно ги оневозможуваат. 
  
Дебатата за измени и дополнувања на 
Кривичниот законик ќе продолжи и во 
2018 година. 
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Каталонците ја „казнија“ шпанската 
централна влада. На одржаните 
регионални избори на 21 декември 2017 
година, повторно апсолутно мнозинство 
во регионалниот парламент освоија 
каталонските националисти. 
 
По парламентарните избори во 
Каталонија, не се наѕира крај на кризата 
која трае со месеци. Сепаратистите 
повторно освоија апсолутно мнозинство 
во регионалниот парламент. Трите 
партии кои се залагаат за независност 
на Каталонија освоија 70 од 135 места 
во парламентот. За апсолутно 
мнозинство се неопходни 68 пратенички 
места. 
 
Резултатот е изенадувачки, затоа што 
последните анкети покажуваа трка рамо 
до рамо на сепаратистите и 
противниците на независност на 
Каталонија. Наспроти сите прогнози, 
алијансата Заедно за Каталонија на 
поранешниот регионален претседател 
Карлес Пуџдемон постигна 
исклучително добар резултат и освои 34 
места во парламентот. 
Левонационалистичката партија ЕРЦ на 
затворениот врвен кандидат Уриол 
Жункерас освои 32 места, додека 
антикапиталистичката ЦУП претрпе 
извесни загуби, но со своите четири 
освоени места овозможи освојување 
апсолутно мнозинство. 
 
Вистинскиот добитник од овие избори 
сепак е либералната партија 
Сиудаданос на 36-годишната Инес 
Аримадас, која е стриктно против 
отцепување на регионот од Шпанија. 
Сиудаданос освои дури 36 места во 
регионалниот парламент, но поради 
лошиот резулат на можните коалициони 
партнери, нема шанси за формирање 
влада. Кој ќе биде регионален 
претседател сѐ уште не е јасно. 
 
Каталонскиот премиер, Карлeс 
Пуџдемон оцени дека резултатот од 
регионалните избори во Каталонија е 
„шлаканица“ за централната влада во 
Мадрид. Шпанскиот премиер Маријано 
Рахој „загуби на плебисцитот кој самиот 
го бараше“, изјави Пуџдемон пред 
своите приврзаници во Брисел. 
Апсолутното мнозинство за 
застапниците за независност е „резултат 
кој никој не може да го негира“, рече тој. 
„Имаме право да бидеме слушнати“, 
смета Пуџдемон. Пред гласањето и 

Пуџдемон и Жункерас покажаа 
амбиции за регионален претседател. 
Доколку Пуџдемон се врати во 
Каталонија му се заканува апсење. 
Тој заедно со други членови на 
разрешената каталонска влада е 
соочен со обвинувања за 
предизвикување немир, бунт и 
злоупотреба на јавни средства, за 
што следува долга затворска казна. 
 
Барселона до неодамна беше една од 
најатрактивните туристички 
метрополи во Европа. Бројот на 
туристи постојано растеше. Во 
минатата година овој шпански град го 
посетија 7,5 милиони туристи. А 
економијата во Каталонија, 
според официјалните податоци, во 
првите два квартали на 2017 година 
порасна за 3,1 отсто во споредба со 
претходната година. 
 
Меѓутоа, од почетокот на 
каталонскиот конфликт се променија 
многу нешта. Сето тоа врз 
економијата делува како кошмарен 
сон: 3000 претпријатија од септември 
наваму ги преместија своите седишта 
од овој регион. Странските 
инвеститори во меѓувреме ја 
заобиколуваат Барселона. Некои 
крузери сега попрво застануваат во 
Валенсија. Поради тоа бројот на 
посетители на Барселона во 
четвртиот квартал падна за дури 
седум проценти. „Штрајковите, 
протестите, демонстрациите и 
сценаријата за независност во 
каталонскиот главен град создадоа 
амбиент во кој многу луѓе веќе не се 
чувствуваат добро“, вели Георг Абег, 
адвокат, специјалист за економски 
прашања, кој живее во Мадрид.   
 
Шпанската централна влада ја 
контролира Каталонија два месеца. 
Принудната управа би требало да 
остане во сила сѐ додека на власт не 
дојде новата регионална влада. Во 
случај на тешки коалициони 
преговори, тоа би можело да потрае. 
 
https://www.theguardian.com 

РЕГИОНАЛНИ ИЗБОРИ ВО КАТАЛОНИЈА 

https://www.theguardian.com/world/2017/dec/21/catalonia-election-all-you-need-to-know-spain-vote-q-and-a


Број 29/2017 Страна 9 

Земјите-членки на Европската унија на 
21-ви декември 2017 година постигнаа 
договор со Европскиот парламент за 
намалување на емисиите за 30% до 
2030 година од секторите за транспорт, 
отпад и земјоделство. 
 
Договорот е дел од обидот на 
Европската комисијата за намалување 
на вкупните емисии на блокот за 40% до 
2030 година. Постигнатиот договор го 
следи неодамнешниот договор за 
постигнување нулта целна емисија од 
шумарството и промената на 
користењето на земјиштето договорена 
на 14 декември и ревидираната верзија 
од главната шема за тргување со 
емисии на ЕУ (ETS), која ги покрива 
постројките за производство на енергија 
и големите индустрии. 
 
Преговарачите на ЕУ од земјите-членки 
и институциите постигнаа компромис за 
реформа на Системот за тргување со 
емисии (ETS) на 9-ти ноември 2017 
година. Но, зелените групи го 
критикуваа договорот за укинување на 
водечкиот статус на климатската 
политика за субвенционирање за 
фосилните горива. 
 
„Овие договори значат дека правната 
рамка на Климатската политика на ЕУ 
2030 година е воспоставена. Тоа 
покажува дека формирањето на 
Енергетска унија е на вистинскиот пат и 
дека работата што ја иницира 
Комисијата на Јункер се испорачува“, се 
вели во соопштението на Европската 
комисија. 
 
Земјите-членки на ЕУ ќе мора да ги 
почитуваат националните обврзувачки 
цели, но можат да сметаат на 
флексибилност, односно тие ќе можат 
да „позајмуваат“ кредити за емисии од 
други сектори, оние опфатени со ETS 
шемата и Регулативата за користење на 
земјиштето, промена на користењето на 
земјиштето и шумарство (LULUCF). 
 
Невладините организации за животна 
средина соопштија дека ова ќе 
овозможи стотици милиони тони 
дополнителни емисии на CO2. „Кога 
станува збор за спроведување на 
глобалниот договор за климатските 
промени, националните претставници 
не можат да се заложат за намалување 
на емисиите од 30 отсто во 2030 година, 
дури и кога ќе бидат потребни многу 

поцврсти намалувања на емисиите за 
да остане глобалното затоплување 
под 2 целзиусови степени колку што 
се бара во Парискиот договор“. 
 
Според Бележникот за климатска 
акција, независен научен преглед на 
националните придонеси за 
намалување на емисиите, предлогот 
на ЕУ за намалување на емисиите од 
40 отсто до 2030 година е недоволен 
за да го исполни ветувањето за 
зачувување на прагот под 2 ° C пораст 
на глобалните температури. 
 
Земјите-членки, исто така го сменија 
основното сценарио според кое ќе 
започне пресметувањето на 
намалувањата на емисиите. 
Европскиот парламент побара 
пресметувањето да започне во 2018 
година, додека Советот се задржа на 
подоцнежната основа со почеток од 
јануари 2020 година. Двете тела се 
согласија да започнат со мерење на 
намалувањата на емисиите во јуни 
2019 година - што е поблиску до 
позицијата на Советот. 
 
На 14-ти декември Земјите-членки на 
ЕУ постигнаа прелиминарен договор 
со Европскиот парламент за 
Регулативата за користење на 
земјиштето, промените во користење 
на земјиштето и шумарството 
(LULUCF), затворајќи ги трилозите 
пред гласањето на пленарна сесија во 
јануари. 
 
Малку е веројатно дека постигнатиот 
договор од страна на Советот и 
Парламентот ќе се смени, но серијата 
одлуки донесени во изминатите 
неколку дена за управување со 
отпадот, енергетската заедница и 
намалувањето на емисиите ја 
сигнализира намерата на естонското 
претседателство да го затвори 
досието за заштита на животната 
средина. 

ПРОДОЛЖЕН ПЕРИОДОТ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЕМИСИИТЕ НА CO2  

https://www.euractiv.com 

https://ec.europa.eu/clima/lulucf_en
https://www.euractiv.com/section/climate-environment/news/member-states-give-themselves-more-time-to-cut-emissions-from-transport-buildings-farming-and-waste-sectors/
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На првиот ден од состанокот на 
Европскиот совет на 14 декември 2017 
година лидерите на ЕУ усвоија заклучоци 
за безбедноста и одбраната, социјалните 
прашања, образованието и културата, 
климатските промени и Ерусалим. 
 
На 15 декември, лидерите на 27-те 
членки на ЕУ го оценија напредокот на 
преговорите за Брегсит и постигнаа 
согласност да преминат во следната 
фаза. Тие усвоија упатства за втората 
фаза од преговорите. Исто така, 
разговараа за иднината на економската и 
монетарна унија и банкарската унија. 
 
На состанокот Европскиот совет го 
поздрави започнувањето на постојаната 
структурна соработка (PESCO) во 
одбраната. Потенцирана е важноста од 
брзо спроведување на првите заеднички 
проекти. 
 
Европскиот совет повика на усвојување 
во 2018 година на: 
- Европска програма за индустриски 
развој на одбраната, со оглед на 
финансирањето на првите проекти за 
оспособување во 2019 година, и 
- препорака на Советот за нов 
инструмент за градење на капацитетите 
за поддршка на безбедноста и развојот 
по 2020 година. 
 
Се очекува Советот да ја заврши 
реформата на Атинскиот механизам - 
инструмент кој се користи за 
финансирање на заедничките трошоци 
за воените мисии и операции на ЕУ. 
 
Европскиот совет, исто така разговараше 
за соработката помеѓу ЕУ и НАТО. 
Лидерите повикаа на целосна 
имплементација на заедничките акции, 
вклучувајќи ги и дополнителните кои беа 
договорени на 5 декември 2017 година. 
 
Лидерите на ЕУ разменија мислења за 
социјалните прашања, образованието и 
културата. Нивната дискусија беше 
заснована на дебатата за лидерската 
агенда за културата и образованието, 
како и на Социјалниот самит што се 
одржа во Гетеборг во ноември 2017 
година. 
 
Истакнати беа приоритетите за 
понатамошно развивање на социјалната 
димензија на ЕУ, како што се: 

- воведување на Европски столб на 
социјални права на ниво на ЕУ и на 
национално ниво, 
- олеснување на добро функционален 
социјален дијалог на сите нивоа,  
- напредок во однос на социјалните 
досиеја што се во тек на ниво на ЕУ,  
- следење на приоритетите на 
акциониот план на ЕУ за справување 
со родовиот јаз во платите. 
 
На дебатата за надворешните и 
внатрешните димензии на 
миграциската политика на ЕУ 
лидерите на ЕУ изнесоа видување 
што функционираше, а што не во 
изминатите две години и дискутираа 
за зајакнување на политиката во таа 
насока. 
 
Лидерите на ЕУ ја потврдија својата 
цврста заложба за решението 
Ерусалим да биде главен град на 
двете држави. 
 
Во разговорите за иднината на 
економската и монетарната унија 
(EMU) и банкарската унија лидерите 
на ЕУ разменија мислења за тоа како 
да се осигура дека ЕУ има соодветни 
средства за соочување со 
потенцијалните економски шокови. 
Дебатата беше изградена на белешка 
што ја пренесе претседателот Туск 
пред самитот како дел од агендата на 
лидерите. Оваа белешка ги истакна 
бројните идеи за кои постои широка 
конвергенција, како што се: 
- пуштање во употреба на заедничката 
заложба - Фондот на единствена 
резолуција, најверојатно во форма на 
кредитна линија од Европскиот 
механизам за стабилност (ESM), 
- понатамошен развој на ESM, 
најверојатно да стане т.н. Европски 
монетарен фонд, и 
- понатамошно развивање на 
Патоказот на Советот на Екофин од 
јуни 2016 година за докомплетирање 
на банкарската унија, вклучувајќи го и 
постепеното воведување на Европска 
шема за осигурување на депозити. 

http://www.consilium.europa.eu/ 

http://www.consilium.europa.eu/media/32204/14-final-conclusions-rev1-en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/media/32236/15-euco-art50-guidelines-en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/policies/banking-union/
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/euro-summit/2017/12/15/
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1. Онлајн курс (MOOC) на Европскиот комитет 
на регионите, 15/01/2018, онлајн платформа за 
учење;  
 
2. Европски ден на енергија, 16/01/2018, Абу 
Даби, ОАЕ; 
 
3. Пленарна сесија на Европскиот парламент, 15
-18/01/2018, Стразбур. 
 
4. Состанок на Европскиот совет, 22/01/2018, 
Брисел. 

ЕУ КАЛЕНДАР / јануари 2018 

ОПОЗИЦИЈАТА ВО ВЕНЕЦУЕЛА ДОБИТНИК НА НАГРАДАТА САХАРОВ 

Најголемата политичка сила во 
Европскиот парламент – Европската 
народна партија (ЕПП) – предложи група 
венецуелски опозиционери за 
овогодинешната награда „Сахаров” за 
слобода на мислата: Националното 
собрание, застапувано од претседателот 
Хулио Борхес, и сите политички 
затвореници – Леополд Лопез, Антонио 
Ледесма, Даниел Себаљос, Јон 
Гојкоечеа, Лорент Салех, Алфредо 
Рамос и Андреа Гонзалес.  
 
Антонио Тајани, претседател на 
Европскиот парламент на свечена 
церемонија на 13 декември 2017 година 
на пленарната седница на Европскиот 
парламент ја додели наградата на 
претседателот на Венецуелскиот 
парламент, Хулио Борхес. 
 
Во последните неколку години Венецуела 
е во политичка криза. Владејачката 
партија систематски го ограничува 
владеењето на правото и уставниот 
поредок, а во март 2017 Врховниот суд 
демократски избран во националното 
собрание ја презеде законодавната 
власт. Претседателот на националното 
собрание, Џулио Боргес ја опиша 
ситуацијата во Венецуела со следниве 
термини: „Во Венецуела, ова не е само 
политички конфликт. Тоа е многу важен 
егзистенцијален конфликт базиран на 
вредности “. 

Добротворната организација „Foro 
Penal Venezolano“, која се грижеше за 
политичките затвореници во 
Венецуела, исто така беше наградена 
со наградата Сахаров. По последниот 
извештај на групата, околу 600 лица 
се наоѓаат во затвор поради нивните 
политички убедувања, меѓу кои и 
лидерот на опозицијата Леополдо 
Лопез. Тој е во затвор повеќе од три 
години без прекин. Меѓу политичките 
затвореници се Јон Гојоче и Андреа 
Гонзалес, со најмалку двајца шпански 
граѓани, се вели во соопштението на 
Европскиот парламент. Од почетокот 
на годината повеќе од 120 
претставници на опозицијата беа 
убиени. 
 
Наградата „За слобода на мислата”, 
која го носи името на Андреј Сахаров, 
е основана од ЕП во 1988 година во 
чест на советскиот физичар и 
добитник на Нобеловата награда за 
мир за 1975 година, кој беше еден од 
лидерите на движењето за заштита 
на човековите права во Советскиот 
Сојуз. Наградата се доделува на луѓе 
и организации за заслуги во заштита 
на човековите права. 
 
http://www.dw.com/ 

http://www.dw.com/bs/nagrada-saharov-opoziciji-u-venecueli/a-41125280


Во Собранието на Република Македонија  беше 
спроведен ИПА Проект за "Техничка помош за 
Парламентот", во периодот јануари 2011-јуни 
2012 година, 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.  

ЕУ центарот организационо е во рамките на 
Секторот за поддршка на Националниот совет 
за евроинтеграции. 

ЕУ центарот располага со библиотека од книги 
и публикации од различни области на европските 
политики. 
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