
како и на одржување и зајакнување на 
нивото на реформскиот моментум. За 
оваа цел, Советот ја повикува Еврoпската 
комисија будно да ги следи напорите на 
земјата и спроведувањето на реформите 
и да го процени остварениот напредок во 
годиѓниот извештај на Комисијата. 
Советот на ЕУ потсети дека одлуката за 
отварање на пристапните преговори со 
Република Македонија ќе биде предмет 
на завршување на националните 
парламентарни процедури и одобрување 
од Европскиот совет и дека набрзо после 
тоа ќе следи првата меѓувладина 
конференција до крајот на 2019 година, 
во зависност од остварениот напредок. 
Советот истакна дека во проценката на 
остварениот напредок треба да бидат 
опфатени натамошни видливи и 
одржливи резултати со особен фокус на:  

 реформите во правосудството  и 
проактивни истраги, обвиненија и 
правосилни пресуди во случаи на 
корупција и организиран криминал, 
вклучително и оние на високо ниво; 

 реформата на разузнавачките и 
безбедносните служби; 

 реформата на јавната администрација. 
Советот ја зеде предвид намерата на 
Комисијата да започне со потребната 
подготвителна работа. 
Дополнително, на состанокот на 28 јуни 
годинава во Брисел, Европскиот совет 
силно ja поздрави и ја поддржа 
спогодбата постигната меѓу Република 
Македонија и Грција за прашањето за 
името. Со неа и со договорот за 
пријателство и добрососедски односи и 
соработка меѓу Република Македонија и 
Бугарија, се дава цврст пример на 
другите во регионот за да ги зајакнат 
добрососедските односи. Европскиот 
совет ги потврди заклучоците за 
проширувањето и процесот на 
стабилизација и асоцијација, кои 
претходно на 26 јули ги усвои Советот на 
ЕУ.    

Советот за општи работи на ЕУ на 
седницата одржана на 26 јуни 2018 год. во 
Брисел, го поздрави фактот дека 
длабоката политичка криза во земјата е 
надмината, меѓудругото и  континуираното 
спроведување на Договорот од Пржино и 
напредокот во итните реформски 
приоритети. Советот потсети на важноста 
од натамошното воспоставување на 
правна одговорност од прислушувањето 
во 2015 година, а со тоа и поврзаните 
недостатоци во поглед на надзорот, како и 
дека мора да се утврди одговорност за 
нападот на Парламентот на 27 април 2017 
година. Советот го поттикна натамошното 
спроведување на стратегијата за реформа 
на правосудството, на дополнителни 
напори за реализирање на останатите 
препораки и за остварување на 
дополнителни конкретни резултати. 
Советот даде поддршка сите страни да 
одржат конструктивен дијалог и да 
продолжат да го продлабочуваат 
актуелниот реформски моментум особено 
во клучните реформи на владеење на 
правото, борбата против корупцијата и 
организираниот криминал, реформи на 
судството, борбата против радикализација 
и тероризмот како и  реформата на 
разузнавачките служби.  
Имајќи го предвид постигнатиот 
напредок, посебно спроведувањето на 
Договорот од Пржино, итните 
реформски приоритети и позитивниот 
моментум поттикнат од договорот со 
Грција за прашањето за името, 
Советот се согласи да одговори 
позитивно на напредокот кој го оствари 
Република Македонија како и за 
одредување на насока која треба да се 
следи за отварање на пристапните 
преговори во јуни 2019 година. Согласно 
со ова, Советот нагласи на неодложната 
потреба Република Македонија да 
продолжи да остварува конкретен 
напредок во итните реформски 
приоритети и да постигне видливи 
резултати во борбата против корупцијата 
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Страна 2 СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Пленарна сесија 11-14 јуни 2018 
година 
 
На пленарната сесија европратениците 
го одобрија договорот постигнат помеѓу 
преговарачите на Советот и 
Парламентот во ноември 2017 год. со 
цел да се обезбеди заедничко ниво на 
безбедност и да им даде на 
операторите и на производителите 
предвидливост за развој на производи 
и услуги, Во моментов повеќето 
беспилотни летала спаѓаат под 
различни национални правила, што 
може да го попречи развојот на 
пазарот. Според новите правила, 
беспилотните летала треба да бидат 
дизајнирани без ризици за луѓето. Врз 
основа на ризикот поврзан на пр. со 
тежината на беспилотното летало  ќе 
бидат потребни дополнителни функции, 
како автоматското слетување во случај 
операторот да го загуби контактот со 
беспилотното летало или системи за 
избегнување на судири. 
Европската комисија треба да развие 
подетални правила во ЕУ, како што се 
максимална надморска височина и 
граници на далечина за летање со 
беспилотни летала и кои операции на 
беспилотни летала ќе треба да бидат 
сертифицирани врз основа на ризикот 
што може да го предизвикаат. 
Правилата ќе одредат на кои оператори 
им треба дополнителна обука, 
регистрирање и дополнителни 
безбедносни карактеристики за 
одреден тип на беспилотни летала. Во 
моментов, беспилотните летала 
помали од 150 килограми се под 
надлежност на националните власти и 
затоа производителите и операторите 
подлежат на различни барања за 
дизајн и безбедност. Новите правила 
треба да бидат одобрени од страна на 
министрите на ЕУ. 
 
Премиерот на Холандија, Марк Руте 
дебатираше за иднината на Европа со 
европратениците и првиот заменик-
претседател на Европската комисија 
Франс Тимерманс. „Дебатата за 
иднината на ЕУ треба да биде за тоа 

каде ЕУ може да додаде вредност. 
Верувам дека иднината на Европа во 
суштина треба да биде за првичното 
ветување за Европа. Ветувања на 
суверените земји-членки дека работат 
заедно, да си помагаат едни на други да 
постигнат поголем просперитет, 
безбедност и стабилност“, истакна 
премиерот на Холандија. 
 
Покрај намалувањето на бројот на 
пратенички места во Европскиот 
парламент од 751 на 705 претставници, 
предложената прераспределба на 
местата, која беше едногласно 
одобрена исто така, ќе остави 46 од 73 
слобони места од заминувањето на 
Велика Британија, во резерва. Дел од 
местата или сите 46 места можат да 
бидат распределени за новите земји 
што се приклучуваат кон ЕУ или ќе 
останат празни. Останатите 27 места ќе 
бидат повторно дистрибуирани меѓу 14-
те земји-членки на ЕУ кои се 
незначително помалку застапени. 
Предлог-одлуката на Европскиот совет 
беше усвоена со 566 гласови “за”, 94 
“против” и 31 гласа “воздржани”. За 
предложената одлука за новиот состав 
на Европскиот парламент ќе биде 
потребно формално зелено светло и од 
лидерите на ЕУ на самитот во Брисел 
на 28 и 29 јуни. Одлуката ќе влезе во 
сила на денот по објавувањето во 
Службениот весник на ЕУ. 
 
Според членот 14 (2) од Договорот за 
Европската унија, бројот на членови на 
Европскиот парламент не може да 
надмине 750, плус претседателот. 
Застапеноста треба да биде 
„депресивно пропорционална“, со 
минимален праг од шест члена по земја-
членка, на ниту една земја-членка не 
треба да бидат распределени повеќе од 
96 места. Ова значи дека 
распределбата на места во Европскиот 
парламент мора да ги одразува 
демографските движења во земјите на 
ЕУ. 
 

ВО ФОКУСОТ НА ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ 
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Пленарна сесија 11-14 јуни 2018 
година 
 
Европратениците дадоа согласност за 
предлогот на Комисијата за 
обезбедување на уште еден пакет 
макро-финансиска помош (MFA) на 
Киев, што претставува исклучителен 
итен ресурс за земјите од соседството 
на ЕУ. 
 
Европратениците, сепак инсистираа 
Парламентот, Советот и Европската 
комисија да дадат заедничка изјава за 
политичките услови кои Украина мора 
да ги исполни, заради загриженоста 
околу темпото на реформите и борбата 
против корупцијата во земјата. 
 
Макро-финансиската помош на ЕУ е 
исклучителен итен инструмент за 
справување со сериозни финансиски 
потешкотии во земјите од соседството 
на ЕУ. Од почетокот на кризата во 2014 
година во Украина, ова беше четврта 
ваква програма, покрај други видови на 
финансиска поддршка на ЕУ во земјата. 
Досега се потрошени вкупно 2,8 
милијарди евра, но дополнителната 
транша од 600 милиони евра беше 
откажана во јануари 2018 година поради 
неуспехот на Украина да ги преземе 
мерките за кои е условен кредитот. 
 
Европскиот парламент усвои 
Резолуција за сајбер-одбрана, со 476 
гласа за, 151 против и 36 воздржани. Во 
резолуцијата се забележува дека 
Русија, Кина, Северна Кореја како и 
други недржавни актери, извршиле 
злонамерни сајбер-напади врз 
критичната инфраструктура во ЕУ, 
ангажирани во сајбер шпионажа и 
масовно надгледување на граѓаните на 
ЕУ, водење кампањи за 
дезинформација и др. Во дебатата 
европратениците истакнаа дека 
фрагментираните одбранбени 
стратегии ја направиле Европа ранлива 
на сајбер-нападите. Европратениците ги 
повикаа земјите-членки на ЕУ да ја 

зголемат способноста на нивните 
вооружени сили, да работат заеднички 
и да ја зајакнат сајбер-соработката на 
ниво на ЕУ, со НАТО и со другите 
партнери. Ова би значело повеќе 
заеднички сајбер-вежби, обука и 
размена на воени офицери, 
регрутирање експерти од сајбер-
експертиза, како и подобрување на 
експертизата за сајбер-одбраната на 
мисиите и операциите на ЕУ. 
 
Во одделна резолуција за односите ЕУ
-НАТО, усвоена со 411 гласа, 182 
против и 57 воздржани, 
европратениците истакнаа дека ниту 
една организација нема целосен 
капацитет за да се справи со новите 
безбедносни предизвици, кои се сѐ 
помалку конвенционални и хибридни. 
 
Европратениците ќе одржат поширока 
дебата и ќе гласаат за предлозите за 
примена на правилата на работниците 
во секторот за патниот транспорт, за 
подобрување на условите за одмор и 
подобрување на спроведувањето за 
справување со нелегалните практики, 
на пленарната сесија што треба да се 
одржи во јули годинава. Трите 
предлози за објавување на возачите, 
периодите за одмор на возачите и 
пристап до операторот на патен 
транспорт и пазарот на патниот 
сообраќај за справување со 
нелегалните практики, како што е 
употребата на компаниите со 
поштенски сандаци, се дел од Пакетот 
за мобилност поднесен од Комисијата 
во мај 2017 година. 

ВО ФОКУСОТ НА ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ 
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Делегација на Собранието на Република Македонија составена од пратеничките: 
Ѓулумсер Касапи, Ирена Стефоска, Лилјана Кузмановска и Мирсада Емини-Асани на 8 
јуни 2018 год. учествуваше на Самитот на жени политички лидери, што годинава се 
одржа во Вилнус, Литванија. Македонската делегација активно учествуваше на овој 
Самит и во своето обраќање посебно се задржа на темите околу рамноправноста и 
застапеноста на жените во македонската политика. Меѓу повеќето теми на кои се осврна 
македонската делегација особено се потенцираше значењето на Парламентарниот клуб 
на пратенички кој годинава одбележува 15 години од постоењето и својот придонес. На 
маргините на Самитот, Делегацијата на Собранието на Република Македонија оствари 
кратка билатерална средба со заменик-премиерот на Романија.   

Страна 4 СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

СОБРАНИСКИ АКТИВНОСТИ ПОВРЗАНИ СО ЕВРОПСКИТЕ ПРАШАЊА 

Од 27 до 29 јуни во Собранието на Република Македонија се одржа 98.РОС-
РОТ Семинар на тема „Евроатланска интеграција на Западен Балкан: 
зајакнување на Европскиот мировен проект“.  
Поздравни обраќања имаа Илија Димовски Шеф на Делегацијата на 
Собранието во ПС на НАТО, претседателот на Собранието Талат Џафери, 
претседателот на ПС на НАТО Паоло Али, швајцарската амбасадорка во 
Република Македонија Сибил Сутер Тејада, како и претседателот на 
Владата на Република македонија, Зоран Заев. Клучно обраѓање имаше 
Џејмс Пердју поранешен американски специјален пратеник на Балканот и 
заменик-помошник на генералниот секретар на НАТО за операции . 
98-от по ред Рос Рот семинар се одржа во 3 сесии посветени на: 
“Зајакнување на владеењето на правото, реформа во администрацијата и 
правосудството,борба против корупцијата”; “Добрососедски односи и 
стабилноста на Западен Балкан: мерки за градење на заемна доверба” и 
“Миграциската криза и балканската рута” 

Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното 
собрание на Организацијата за безбедност и соработка во Европа (ПС ОБСЕ), 
во состав Јагода Шахпаска, Весна Дамчевска-Илиевска и  Реџаиљ Исмаили, 
на 4 јуни 2018 год. оствари средба со Н.Е. Роберт Кирнаг, амбасадор на 
Словачката Република одговорен за подготовките на Словачкото 
претседателство со ОБСЕ во 2019 година. Во воведното обраќање, 
претседавачката со средбата Шахпаска, изрази задоволство од посетата и 
можноста за поддршка од една пријателска земја. Таа го потенцираше 
придонесот на ОБСЕ во демократизацијата на Република Македонија, во 
подобрувањето на меѓуетничките односи, децентрализацијата, владеењето со 
правото, човековите права и слободи, образованието, медиумите, како и 
улогата на ОБСЕ ОДИХР во набљудувањето на сите изборни процеси.  

www.sobranie.mk 

Во организација на РАКВИАК-Центарот за безбедност и соработка, 
Собранието на Република Македонија и Центарот за демократска контрола на 
вооружените сили-ДКАФ, а со поддршка на Мисијата на ОБСЕ во Македонија, 
на 25 и 26 јуни 2018 година, во Собранието се одржа Годишна средба на 
претставниците на Комисиите за одбрана и безбедност на земјите од 
Југоисточна Европа. Воведно обраќање имаа претседателот на Комисијата за 
одбрана и безбедност Хари Локвенец, претседателот на Собранието на 
Република Македонија Талат Џафери, амбасадорот на РАКВИАК,  Хајдар Берк 
и министерката за одбрана на Република Македонија Радмила Шеќеринска. 
На дводневната Конференција се дебатираше на три панели посветени на 
следните теми: “Проширување на нетрадиционалите мисии на војската, 
улогата на парламентарниот надзор”; “Парламентарен надзор над секторот за 
одбрана и безбедност, добри практики”; “Современи безбедносни предизвици 
во Југоисточна Европа” 

http://www.sobranie.mk
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Во организација на Европскиот парламент  во соработка со Претставничкиот 
дом на Чешка Република, на 15 јуни 2018 год.во Прага, се одржа 
Интерпарламентарна конференција на тема: „Почитување на слободата на 
изразувањето, вклучувајќи ја и слободата на медиумите, во ЕУ и пошироко“. На 
Конференцијата учествуваше Делегацијата на Собранието во состав: Лилјана 
Затуроска претседателка на Комисијата за транспорт, врски и екологија и 
членовите на Комисијата Благојче Трпевски, Реџаиљ Исмаили и Благоја 
Деспотоски. Интерпарламентарната конференција ја отворија Радек Вондрачек 
- претседател на Парламентот на Чешката Република и Барбара Спинели - 
член на Европски парламент (заменик-претседател на Комисијата за уставни 
прашања, член на Комисијата за граѓански слободи, Правда и Внатрешни 
работи). Работните теми за кои се дискутираше беа: Улогата на медиумите во 
политичката дебата; Сопственост на медиумите, транспарентност и 
регулација; Справување со лажни вести и дезинформации; Граѓанското 
општество како извор на информации и поддршка за политичките реформи; 
Индивидуалните слободи, приватност, енкрипција, следење на социјалните 
медиуми, закон за клевета и Обезбедување на заштита на новинари и 
свиркачи. 

СОБРАНИСКИ АКТИВНОСТИ ПОВРЗАНИ СО ЕВРОПСКИТЕ ПРАШАЊА 

Страна 5 

www.sobranie.mk 

Комисијата за европски прашања даде зелено светло за евроатланска 
Македонија 
Комисијата за европски прашања на седницата одржана на 20 јуни 2018 год. 
го разгледа и со 10 гласа „за“, без ниту еден „против“ и ниту еден „воздржан“, 
му предложи на Собранието да го донесе Предлог-законот за ратификација 
на Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 
на Советот за безбедност на Обединетите нации 817 (1993) и 845 ( 1993), за 
престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за 
воспоставување на стратешко партнерство помеѓу страните. Министерот за 
надворешни работи Никола Димитров детално и прецизно информираше за 
сите аспекти на Спогодбата, за процесот на преговори при што нагласи дека 
„ги жртвувавме митовите за да добиеме реалност“. Упати апел кон 
опозицијата, цитирајќи извадоци од воведот кон Карнегиевиот извештај за 
Балканските војни и изјави: „Всушност нема спас, нема излез ни за малите, 
ни за големите држави, освен со обединување и помирување“. 
Претседателот на Комисијата Артан Груби, обраќајки се пред членовите на 
Комисијата, изјави дека овој Договор претставува гарант за иднината на 
неговите деца, како и на сите деца во нашата земја. Изрази големо 
задоволство што припаѓа на оваа генерација на политичари кои имаат 
историска можност да придонесат кон аманетот за следните генерации. 
Седницата на Комисијата за европски прашања беше проследена и од 
страна на бројни претставници на меѓународната заедница во Република 
Македонија како поддршка во напорите кои нашата земја ги прави за 
евроинтегративните процеси. 

Парламентарниот институт на Собранието на 8 јуни 2018 год. беше домаќин 
на IV регионална конференција на истражувачките центри во парламентите со 
работен наслов „Улогата на парламентот во поттикнувањето на граѓанското 
учество“. На конференцијата презентира истражувачи од шест парламентарни 
служби од регионот кои учествуваа и во изработка на заедничка студија, како 
и претставници на парламентарната служба на Швајцарската Конфедерација. 
Конференцијата претставуваше континуитет на напорите за подобра размена 
на информации меѓу службите, во поддршка на пратениците. 

http://www.sobranie.mk
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Страна 6 СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Бизнис заедницата и инвеститорите ги 
здружија заеднички силите со 
локалните власти и граѓанското 
општество во единствена коалиција, со 
цел да ги повикаат лидерите на ЕУ да 
ја забрзаат транзицијата кон нула-
јаглеродна економија, сѐ со цел да се 
задржи глобалното затоплување под 2 
°C. Европа треба да го подигне нивото 
на амбициите за да го задржи 
глобалното затоплување „многу под 2°
C“, која е и главната цел на Парискиот 
договор за климатски промени. 
Локалните и регионалните власти се 
претставени преку т.н. Климатскиот 
сојуз кој обединува околу 1.700 
општини и градоначалници од целиот 
свет. Овој сојуз се обврза за 
намалување на емисиите на 
стакленички гасови за 10% на секои 5 
години.  
Заложбата на Климатскиот сојуз е  
целосна имплементација на Парискиот 
договор што значи многу подлабоки 
намалувања на емисиите на јаглерод 
до 2030 год. и намалување на 
емисиите до нула, најдоцна до 2050 
година. 
На европско ниво, креаторите на 
политиките во моментов разговараат 
за пакет на закони со кои ќе се 
дефинира климатската и енергетската 
политика на ЕУ за 2030 година, 
вклучително и целите за емисиите на 
стакленички гасови, енергетската 
ефикасност и обновливите извори на 
енергија. 
Дебатата за патоказот со ниски 
јаглеродни гасови од 2050 година, се 
очекува да започне во јули, со намера 
да се донесе Европска стратегија за 
т.н."средината на векот" пред 
европските избори следната година. 
Коалицијата на бизнис заедницата  и 
граѓанскиоте организации ги повика 
лидерите на ЕУ : 

 Да се финализира усвојувањето на 
законодавниот пакет на ЕУ за 
чиста енергија за 2030 година, во 
согласност со нивоата на амбиции 
што ги усвои Европскиот 
парламент;  

 Да се донесе долгорочна ЕУ 
климатска стратегија која ќе ја 
постави Европа на патеката за 
постигнување на целта од 

Парискиот договор ( 1,5 °C), која и 
мора да вклучува цел за нето-
нула емисија до 2050 година, 

 Ревидирање на целта за 
намалување на емисиите на 
стакленички гасови на ЕУ од 2030 
година, со цел да и се овозможи 
на ЕУ повторно да ги поднесе 
своите амбиции до ОН до 2020 
година, како што е договорено во 
Париз. 

 
Повикот на Единствената коалицијата 
беше упатен пред одржувањето на 
Дијалогот Таланоа за климатски 
амбиции кој е во рамките на 
програмата за климатски промени на 
ОН и претставува меѓународен процес 
кој ги следи колективните и 
индивидуалните напори кон целите на 
Договорот за климатски промени од 
Париз. 
На 13 јуни 2018 год. Во Брисел, 
Европската комисија организираше 
конференција на тема “ЕУ за Таланоа”   
како дел од контрибуцијата на ЕУ кон 
Таланоа Дијалогот. Конференцијата 
беше посетена од околу 600 учесници 
од бизнис секторот, граѓанскиот 
сектор, претставници на ЕУ земји-
членки, на региони и градови од ЕУ, 
претставници од меѓународни 
организации како и од трети земји.  
ЕУ ја истакна својата евиденција за 
испорачување на амбициозна 
климатска политика и заложбата за 
глобално лидерство како што е 
наведено во нејзиниот придонес кон 
Талоаноа Дијалогот. ЕУ упати покана 
до сите влади да обезбедат 
веродостоен одговор до Таланоа 
Дијалогот преку известување за 
конкретни акции и напредокот во 
спроведувањето на политиките и 
мерките за периодот од 3 години 
после Парискиот договор за 
климатски промени. 
 
 
#EU4Talanoa  

 
https://www.euractiv.com/section/energy/ 
 
https://ec.europa.eu/clima/events/eu-

talanoa_en 

 

https://twitter.com/hashtag/EU4Talanoa
https://www.euractiv.com/section/energy/news/businesses-ngos-make-joint-plea-for-higher-eu-ambition-on-climate-change/
https://ec.europa.eu/clima/events/eu-talanoa_en
https://ec.europa.eu/clima/events/eu-talanoa_en


На 05 јуни годинава по дванаесетти 
пат се одржаа Европските денови на 
развојот кои ги обединија 
заедниците за развој на Европа и 
светот. Темата на овогодишните 
Европски денови на развојот беше 
"Жените и девојките на чело на 
одржливиот развој: заштита, 
поттикнување, инвестирање". 
 
Европските денови за развој 
започнаа уште во 2006 година како 
начин да се обедини меѓународната 
развојна заедница и да се дискутира 
за патот кон искоренување на 
сиромаштијата.  
 
Овие настани организирани од  
Европската комисија претставуваат 
силна референтна точка за 
меѓународната развојна заедница да 
ги сподели идеите и искуствата на 
начин што инспирира иновативни 
решенија и нови партнерства за да се 
соочат со најитните предизвици во 
светот.  
 
На настанот учествуваа 
претседателот на Европската 
комисија  Жан-Клод Јункер заедно со 
високиот претставник на Унијата 
Федерика Могерини, првиот 
потпретседател на Европската 
комисија Франс Тимерманс, 
претседателот на Европскиот 
Парламент Антонио Тајани,  како и 
комесари, претседатели на држави и  
влади, претставници од ООН и други.  
 
Шеснаесет млади лидери од целиот 
свет се приклучија на панелите на 
високо ниво за размена на идеи и 
искуства со креаторите на политики и 
светските лидери.  
 

Медиумската награда "Лоренцо 
Натали" 2018 им беше доделена на 
новинарите за нивното извонредно 
известување за одржливиот развој, 
со посебен фокус на елиминирање 
на насилството врз жените и 
девојките. 
 
Настанот ги обедини меѓународните 
засегнати страни, на 92 штандови со 
можност за споделување на проекти 
или извештаи поврзани со главните 
теми и теми на Европските денови 
на развојот.  
 
На Европските денови за развој им 
се придружија и многу говорници и 
учесници на високо ниво: Нејзиното 
Височество Матилде Кралицата на 
Белгија, Нејзиното Височество 
Кралицата Летиција од Шпанија, 
Нејзиното Кралско Височество 
Марија принцезата на Данска, 
претседателот на Малта Мари-Луис 
Колеиро Прека, премиерот на 
Норвешка Ерна Солберг; 
претседателот на Европскиот 
парламент Антонио Тајани; 
претседателот на Руанда, Пол 
Кагаме, претседателот на Буркина, 
Фасо Роч Марк Кристијан Каборе, 
претседателот на Нигерија 
Махамаду Исуфу, претседателот на 
Либерија, Џорџ Вах, заменик 
генералниот секретар на 
Обединетите нации, Амина Џ. 
Мохамед и многу други. 
 
Од 2006 година, 100 светски лидери, 
7 лауреати на Нобелова награда, 
4500 организации и 42.000 учесници 
од 154 земји присуствуваа на 
Европските денови на развојот. 
 
 
https://eudevdays.eu/ 
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Во студијата за субвенционирање на 
фосилните горива објавена на 4 јули 
2018 год. се наведува дека годишно се 
одлеваат најмалку 100 милијарди 
долари за поддршка на 
производството и потрошувачката на 
нафта, гас и јаглен.  
 
Лидерите на Г7 на 8-9 јуни годинава се 
состанaa во Чарлевук, Канада, поради 
зголемениот притисок да го исполнат 
ветувањето за справување со 
климатските промени и постепено 
намалување на субвенциите за 
фосилни горива до 2025 година - 
ветување што прво го направија во 
2009 година. Во декември 2017 год., 
Светската банка стави крај на 
финансирањето на екстракција на 
нафта и гас. Но, и покрај заложбите, 
лидерите на Г7 обезбедија фискална 
поддршка во износ од 80,62 милијарди  
долари и 19,54 милијарди долари во 
јавните финансии за фосилни горива 
во 2015 и 2016 година, се вели во 
извештајот. Од поддршката 64% се 
искористила во транспортот, 
индустријата, домаќинствата,  и 
др.сектори. 
 
Според Шелах Витли, шеф на 
програмата за клима и енергија во 
Институтот за развој во странство 
(ODI) „Земјите од Г7 продолжуваат со 
субвенционирањето на нафта, гас и 
јаглен, предизвикувајќи опасни 
климатски промени со парите на 
даночните обврзници“,  
 
Кампањата за ставање крај на 
субвенциите за фосилни горива доби 
на интензитет кога Г-20 ја формираше 
Работната група за финансиска 
транспарентност поврзани со климата 
(TCFD) во декември 2015 год. под 
претседателство на Мајкл Блумберг, 
поранешен градоначалник на Њујорк. 
Работната група даде конечни 
препораки во јуни минатата година, 
барајќи од инвеститорите подобро да 
ја разберат финансиската изложеност 
на климатскиот ризик и да им помогнат 
на компаниите да ги објават  
информациите на јасен и конзистентен 
начин.  

Доколку се следеа препораките на 
работната група, милијардите долари би 
се пренасочиле подалеку од фосилните 
горива, бидејќи инвеститорите ги 
повлекуваат своите средства од 
загадувачките индустрии и ќе се 
насочуваат кон долгорочна безбедност 
на средствата, кон чисти технологии 
како што се обновливите енергии. 
 
Во однос на европските земји во 
извештајот се  нагласува следното : 
• Франција се обврзала да го намали 
данокот на оданочување помеѓу дизел и 
бензин до 2021 год. И покрај тоа што ги 
напуштаат домашните истражувања, 
француските институции за јавни 
финансии неодамна се обврзале да 
финансираат ново истражување на 
фосилни горива во странство (на 
пример, во 2017 година во Мозамбик); 
• Германија продолжува да обезбедува 
значителни јавни финансии на база на 
фосилни горива (дома и во странство). 
Обезбедува тековна фискална поддршка 
за употреба на дизел во транспортот; 
• Италија обезбедува значителни нивоа 
на фискална поддршка за транспортниот 
сектор, од кои најголем дел оди кон 
употребата на дизел гориво; 
• Обединетото Кралство е забележано 
дека има "исклучително слаба 
транспарентност": не објавува конкретни 
извештаи за фискалната поддршка на 
фосилните горива, ниту пак учествуваше 
во процесот на рецензија на Г-20. Покрај 
тоа, и покрај силните обврски на високо 
ниво и повиците за завршување на 
субвенциите, владата негира дека 
обезбедува субвенции за фосилни 
горива (според сопствената дефиниција 
на владата). 
 
Во Брисел групата експерти за 
финансии формирана од Европската 
комисија, ја повика ЕУ да прекине со 
сите јавни финансии за индустриите за 
фосилно гориво, како што се јагленот, 
нафтата и гасот. Јавните пари треба да 
бидат насочени „само кон поддршка на 
обновливите извори на енергија и  и 
ефикасност на ресурсите“. 
 
https://www.euractiv.com 

СТУДИЈА ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ФОСИЛНИТЕ ГОРИВА 

https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/g7-countries-pour-100bn-a-year-into-oil-gas-and-coal-study/
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Европската комисија на 25 јуни 2018 
година во Софија ја започна 
Дигиталната агенда за Западен 
Балкан, со цел да ја поддржи 
транзицијата на регионот во 
дигиталната економија и да ги 
овозможи придобивките од 
дигиталната трансформација, како 
што се економскиот раст, работните 
места и подобри услуги.  
Комисијата и министрите од шест 
партнери од Западен Балкан - 
Србија, Албанија, Босна и 
Херцеговина, Црна Гора, Македонија 
и Косово - ќе се посветат на 
широкопојасните инвестиции, 
подобрувањето на сајбер 
безбедноста, јакнењето на 
дигиталната економија и 
општеството и унапредувањето на 
истражувањата и иновациите. 
Европскиот комесар за дигитално 
општество и економија Марија 
Габриел истакна дека 
покренувањето на Дигиталната 
агенда за Западен Балкан треба да 
обезбеди граѓаните од регионот 
целосно да ја искористат брзата и 
неизбежна дигитална 
трансформација. 
„Заложбата за Дигиталната агенда ќе 
обезбеди граѓаните да ги стекнат 
вештините што ги бара новата 
економија и да помогне во 
модернизирањето на јавната 
администрација, да ја зајакне сајбер 
безбедноста, да ја подобри 
поврзаноста и деловната клима“, 
истакна Габриел. 
Европската комисија соопшти дека 
во Инвестициската рамка за 
регионот на Западен Балкан (WBIF) 
ќе бидат достапни 30 милиони евра 
во грантови за широкопојасна 
инфраструктура со цел мобилизација 
на стратешките инвестиции и 
забрзување на социо-економскиот 
раст. 
Албанија веќе има добиено пакет за 
техничка помош како дел од WBIF 
како еден од првите инвестициски 
пакети. Во областа на сајбер-
безбедноста, ЕУ и Западен Балкан 
имаат заедничка цел да ја подобрат 
безбедноста на интернет и 
довербата. 
 

Дигиталната агенда ќе обезбеди  
поддршка за е-влада, е-набавки, е-
здравство и ќе помогне во 
обезбедување на дигитални вештини 
на граѓаните. Тоа ќе се овозможи 
преку поттикнување на учеството на 
земјите од Западен Балкан во 
иницијативите на ЕУ, вклучително и 
Самитот „Стартап Европа 2018“ во 
Софија, овозможувајќи им на 
регионалните компании да се 
поврзат со европските, 
поттикнување на програмски 
вештини и дигитална писменост во 
регионот. 
Дигиталната агенда ќе помогне да се 
воспостават национални 
истражувачки центри, да се развие 
најновата е-инфраструктура во 
Западен Балкан и да се интегрира во 
дигиталната европска истражувачка 
област. 
„Овие напори ќе ја донесат 
најдобрата обука за новата 
генерација истражувачи и инженери 
и ќе придонесат за зајакнување на 
интердисциплинарната соработка 
ширум Европа“, се наведува во 
соопштението на Европската 
комисија. 
 
Комисијата е силно посветена на 
тесна соработка со сите партнери и 
властите од Западен Балкан во 
изтражувањето како може 
дигиталната агенда да биде целосно 
имплементирана. 
Дигиталната агенда за Западен 
Балкан е заеднички напор на шесте 
партнери од Западен Балкан и 
Европската комисија. Истата беше 
претставена на 6 февруари 2018 
година како една од шесте водечки 
иницијативи за целите на 
ангажманот во Пораката за 
веродостојна перспектива за 
проширување и зајакнување на 
ангажманот на ЕУ со Западен 
Балкан. Заложбата за започнување 
на Дигиталната агенда беше 
прогласена за време на Дигиталниот 
самит за Западен Балкан во април 
годинава, во кој беше вклучен 
патоказот за намалување на роаминг
-тарифите помеѓу партнерите на ЕУ 
и Западен Балкан. 
 
http://europa.eu 

ДИГИТАЛНА АГЕНДА ЗА ЗАПАДЕН БАЛКАН 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4242_en.htm
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Европската комисија во следниот 
долгорочен буџет на ЕУ (2021-2027) 
предлага да се креира Инвестициска 
програма (InvestEU Programme) со која 
ќе овозможи достапност на многу 
финансиски програми и ќе го прошири 
успешниот модел на Инвестицискиот 
план за Европа - планот на Јункер. Со 
оваа програма Европската комисија 
дополнително ќе даде поддршка за 
креирање на работни места, 
инвестиции и иновации. 

Претседателот на Европската комисија 
Жан-Клод Јункер укажа дека 
Инвестицискиот план за Европа се 
покажа како успешен во однос на 
мобилизирањето на приватните 
инвестиции и креирањето на  работни 
места во Европа. Со планот биле 
креирани инвестиции од речиси 290 
милијарди евра, кои не би се 
релизирале без Инвестицискиот план. 
Со истиот се обезбедиле финансии за 
635.000 мали бизниси. ИнвестЕУ 
претставува успешен модел кој се 
проширува низ многуте програми за 
финансирање на ЕУ. Со проектот се 
поедноставуваат работите, целите се 
остваруваат со помалку чекори, а 
посилен е и фокусот на социјалните 
инвестиции.  

Програмата ќе помогне да се остварат 
целите на политиката, како што се 
одржливоста, успехот во науката, 
социјалната вклученост и зголемување 
на поддршката за малите бизниси, со 
цел да се мобилизираат над 650 
милијарди евра инвестиции - главно од 
приватниот сектор.  

Новата програма ќе се состои од 
Фондот ИнвестЕУ, Консултативниот 
центар ИнвестЕУ и Порталот ИнвестЕУ. 
Со Фондот ИнвестЕУ ќе продолжи да се 
мобилизираат јавните и приватните 
инвестиции во ЕУ за да се помогне во 
решавањето на сеуште големиот 
инвестициски јаз во Европа.  

Врз основа на моделот на Европскиот 
инвестиционен советодавен центар за 
инвестиции, ќе се интегрираат 13 
различни советодавни услуги што 
моментално се  достапни во 
едношалтерскиот центар за помош за 

развој на проекти. Тоа ќе обезбеди 
техничка поддршка и асистенција во 
подготовката, структурирањето и 
спроведувањето на проектите, 
развојот, вклучувајќи го и градењето на 
капацитетите. 

Порталот на инвестициски проекти 
дава видлива слика за инвестициските 
проекти во ЕУ и ќе биде во рамки на 
Програмата ИнвестЕУ. Порталот ги 
обединува инвеститорите и 
промоторите на проекти преку 
обезбедување на лесно достапна и 
употреблива база на податоци, давајќи 
им поголема видливост на проектите и 
овозможување на инвеститорите да 
најдат можности за инвестирање во 
секторот или локацијата која им е 
предмет на  интерес. 

Договорот за следниот долгорочен 
буџет во 2019 година ќе обезбеди 
непречена транзиција помеѓу тековниот 
долгорочен буџет (2014-2020) и новиот 
буџет, а ќе обезбеди предвидливост и 
континуитет на финансирање во корист 
на сите. 

Инвестицискиот план за Европа, 
планот на Јункер, започна во ноември 
2014 година за да се смени трендот на 
намалување на ниското ниво на 
инвестиции и да се стави Европа на 
патот кон економско заздравување. 
Операциите одобрени според 
Европскиот фонд за стратешки 
инвестиции за Планот на  Јункер се 
очекува да овозможат инвестиции од 
287 милијарди евра од мај 2018 година. 
Околу 635.000 мали и средни 
претпријатија се очекува да имаат 
корист од подобрениот пристап до 
финансиски средства. 
 
Европскиот парламент и земјите-
членки на 12 декември 2017 година, се 
договорија за Регулативата за 
подобрување на EFSI и проширување 
на инвестициската цел на 500 
милијарди евра до крајот на 2020 
година. Регулативата на EFSI 2.0 стапи 
во сила на 30 декември 2017 година. 
 

https://ec.europa.eu 

https://ec.europa.eu/commission/publications/investeu-programme_en
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1.Австриско претседателтсво со Советот на 
ЕУ -01/07/2018 -31/12/2018;  
 
2.Пленарна сесија на Европскиот 
парламент - 02-05/07/2018, Стразбур; 
 
3. Пленарна сесија на Европскиот комитет 
на региони, 04/07- 05/07/2018, Брисел; 
 
4. Јавна дебата за идната ЕУ стратегија за 
млади, 09/07/2018, Брисел. 
 
5.Конференција за “Визијата на ЕУ за 
модерна и чиста економија, 10/07-
11/07/2018, Брисел” 

ЕУ КАЛЕНДАР / јули 2018 

НАМАЛЕНО ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЦИГАРИ ВО ЕВРОПСКАТА УНИЈА 

Во Европската унија во 2016 година биле 
произведени повеќе од 527 милијарди цигари, што е 
36 милијарди помалку отколку во 2015 година и околу 
1/3 пред помалку од 10 години. Најголемиот 
производител е Германија, а Србија, според 
Еуростат (Европска агенција за статистика) 
произвела речиси 35 милијарди цигари. Еуростат ги 
објави овие информации по повод Светскиот ден без 
чад од цигари, кој се одбележува на 31-ви мај. 
 
Во земјите на ЕУ биле произведени повеќе од 1.000 
цигари по глава на жител, или околу 50 пакувања по 
20 цигари. Вкупната вредност на цигарите 
изнесувала околу 6,2 милијарди евра. 
 
Најмногу цигари биле произведени во Германија, 
скоро 168 милијарди, односно 32% од вкупното 
производство на ЕУ. Ова значи дека секоја трета 
цигара направена во ЕУ дошла од Германија. 
 
На второ место е Полска, со 96 милијарди 
произведени цигари во 2016 година, односно 19% од 
производството во ЕУ, а зад неа е Романија, која 
произвела 77 милијарди цигари, односно 15% од 
вкупното производство во ЕУ. 
 
Меѓу првите пет производители на цигари во ЕУ се 
Грција (31 милијарда), Португалија (27 милијарди) и 
Бугарија (21 милијарди). 
 
http://ec.europa.eu 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20180531-2?inheritRedirect=true


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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