
прашања кои се однесуваат на идниот развој 
на Унијата. 
Во контекст на големите предизвици со кои 
денес е соочена, ЕУ е во позиција да 
обезбеди неопходна дополнителна вредност 
за своите граѓани и земјите-членки. 
Австриското претседателство ќе даде 
приоритет на улогата на ЕУ како Европа која 
заштитува, особено за три приоритетни 
области: безбедност и миграција, одржување 
конкурентност преку дигитализација, како и 
стабилност во соседството. 
Австриското претседателство ќе се залага за 
ефикасна соработка и размена на 
информации помеѓу безбедносните власти на 
земјите-членки како и интероперабилноста на 
релевантните големи бази на податоци. Ќе 
бидат потребни заеднички напори и на 
европско ниво за борба против 
терористичките закани и радикализација на 
сите видови. Со заокружување на дигиталниот 
единствен пазар, со модернизација на јавната 
администрација во широк обем и 
обновувањето на индустриската политика ќе 
се подобрат рамковните услови за 
дигиталните бизнис модели и услуги. За 
дигиталната економија да го развие својот 
целосен потенцијал, потребна е модерна и 
избалансирана регулаторна рамка. 
Австриското претседателство има за цел 
продолжување на работата на ЕУ за 
оданочување на дигиталната економија, со 
цел да се осигури дека добивката се 
оданочува во земјата во која тие се 
генерираат. 
Австриското претседателство ќе се фокусира 
на промовирање на силните врски помеѓу ЕУ 
и нејзините соседи. Можноста за 
пристапување на шестте кандидати од ЈИЕ 
поблиску до ЕУ во рамките на процесот на 
проширување е стратешка инвестиција во 
мир, демократија, просперитет, безбедност и 
стабилност во Европа. Ова е во интерес на ЕУ 
и на регионот и ќе служи како 
трансформативна моќ и движечка сила за 
реформите. Врз основа на стратегијата 
презентирана од Европската комисија во 
февруари 2018 година, годишните извештаи 
на земјите, соодветните заклучоци на 
Советот, како и резултатите на ЕУ-Самитот на 
Западен Балкан на 17 мај 2018 во Софија, 
Австриското претседателство ќе се фокусира 
на постигнување конкретен напредок во 
процесот на пристапување на земјите од 
Западен Балкан.  

Предизвиците со кои Европа се соочува денес 
ниту една земја не може сама да ги реши. 
Глобализацијата води кон интензивирана 
економска конкуренција, справувањете со 
глобалните миграциски текови станува се 
потешко, заштитата на климата е сé поголемо 
прашање, а заканите од тероризам и 
радикализација се во пораст. Овие прашања 
треба брзо да се решат доколку Европа сака 
да ги заштити своите достигнувања, вредности 
и европски начин на живот. Австриското 
претседателство го прифаќа и како своја 
должност и како своја амбиција, активниот 
придонес во изнаоѓањето решенија за овие 
главни предизвици. Во фокусот на ЕУ ќе бидат 
две важни теми во текот на Австриското 
претседателство - од една страна, заклучокот 
од преговорите за повлекување на 
Обединетото Кралство од Европската Унија 
(Брекзит), а од друга страна, преговорите за 
Повеќегодишната финансиска рамка по 2020 
година, по презентацијата на соодветните 
предлози на Европската комисија во мај и јуни 
годинава. 
Во последниве години, ЕУ мораше да одговори 
на неколку кризи кои ја потресоа довербата на 
граѓаните во ЕУ како Унија која гарантира мир 
и безбедност. Затоа Австрија го избра мотото 
за своето претседателство: Европа која 
заштитува. Ова е согласно со очекувањата 
на европските граѓани. Напорите на Австрија 
ќе бидат насочени кон зајакнување на Унијата, 
помагајќи и да се доближи до граѓаните и 
повторно да воспостави доверба во 
капацитетот на ЕУ да дејствува, заемната 
доверба меѓу земјите-членки и довербата во 
ЕУ како доверлива и стабилизирачка сила во 
светот. За да се постигне оваа цел, пристапот 
на Австрија ќе се заснова на зајакнување на 
принципот на супсидијарност.  
Европската Унија треба да се фокусира на 
големите прашања кои бараат заедничко 
решение и да направи чекор назад кога 
станува збор за помали прашања каде што 
земјите-членки или регионите се во подобра 
позиција да одлучуваат. Овој пристап има за 
цел сериозно да разбере мотото на ЕУ  
„Обединети во разликите", како и тековната 
дебата за иднината на Европа особено за 
сценариото "Правејќи помалку но 
поефикасно". Од искуствата во минатото, 
силата на ЕУ произлегува и од разновидноста 
на нејзините земји-членки и регионите. 
Австриското претседателство ќе даде силен 
акцент на вклучувањето на граѓаните на ЕУ во 
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Пленарна сесија 2-5 јули 2018 година 

 
Европскиот парламент одобри, за 
поранешните вработени на „Ер Франс“ 
да биде обезбедена помош од ЕУ во 
вредност од 9.894.483 евра за  
реинтегрирање на пазарот на трудот. 
Ова е втора успешна апликација за 
EGF на Франција за „Ер Франс“, а 
првиот пат беше во 2013 година. 
Европскиот фонд за прилагодување 
кон глобализацијата (EGF) дава 
придонес во пакетите на 
специјализирани услуги за помош на 
работниците кои излегуваат од работа 
да најдат нови работни места. 
Годишниот плафон на EGF изнесува 
150 милиони евра. Советот ја одобри 
помошта на 26 јуни 2018 година и со 
одобрувањето и од страна на 
Европскиот парламент, средствата ќе 
бидат достапни за неколку недели. 
 
Бугарскиот премиер Бојко Борисов 
пред европратениците и 
претседателот на Комисијата, Жан-
Клод Јункер ги презентираше 
резултатите првото бугарско 
претседателство со Советот на ЕУ 
(јануари-јуни). Бугарско 
претседателство со Советот на ЕУ се 
фокусираше на постигнатиот напредок 
во понудената ЕУ перспектива за 
земјите од Западен Балкан, иднината 
на Европа и младите луѓе, 
дигиталната економија, како и 
безбедноста и стабилноста. 
Премиерот Борисов го спомна и 
напредокот во областа на безбедноста 
и одбраната, миграцијата, особено на 
заедничкиот европски систем за азил и 
европскиот информативен систем за 
информации и овластувања (ETIAS). 
Својот говор го заврши со ветување 
дека Бугарија ќе продолжи да работи 
кон директно вклучување во сите 
европски политики, во Шенген и 
Еврозоната и ќе продолжи со  
напорите за борба против корупцијата 
и зајакнување на заштитата на 
животната средина. 
 
За првпат, европратениците одобрија 
програма посветена на зајакнување на 
иновациите во европската одбранбена 
индустрија и сајбер безбедноста. Со  

 
буџет од 500 милиони евра за 2019-
2020 година, новата Европска програма 
за индустриски развој на одбраната 
(EDIDP) ќе помогне во финансирањето 
на развојот на нови и надградени 
производи и технологии со цел ЕУ да 
стане независна, поефикасна во 
буџетските расходи и да стимулира 
иновации во одбраната. ЕУ ќе ги 
кофинансира проектите што ги 
спроведуваат конзорциуми од најмалку 
три јавни или приватни компании 
основани во најмалку три различни 
земји-членки на ЕУ. Првите проекти се 
очекува да бидат финансирани во 2019 
година. 
 
Границите, миграцијата, МФФ и 
проширувањето беа клучни прашања 
во дебатата со австрискиот канцелар 
Себастијан Курц, за програмата за 
работа на ЕУ до крајот на 2018 година, 
и австриското претседателтво со 
Советот на ЕУ. 
 
Европскиот парламент одобри нови 
одредби за модернизација на 
европското изборно законодавство, со 
397 гласови за, 207 против и 62 
воздржани. Целта на новото 
законодавство е да се зголеми 
учеството на граѓаните на ЕУ на 
европските избори и да се зајакне 
европскиот карактер на изборниот 
процес. Парламентот го одобри 
предлогот за воведување на 
задолжителен праг за изборни единици 
со повеќе од 35 места. Овој праг не 
смее да биде под 2% и да не 
надминува 5% од гласовите. Новото 
правило, исто така, ќе важи и за земјите
-членки со една изборна единица со 
повеќе од 35 места. Од земјите на ЕУ 
со повеќе од 35 места, сите освен 
Шпанија и Германија имаат законски 
изборен праг за европските избори. 
Овие две земји сега ќе мора да се 
усогласат со новата обврска најдоцна 
до 2024 година. 
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Пленарна сесија 2-5 јули 2018 година 

 
Европратениците не ги прифатија 
амандманите на Комисијата за 
транспорт во однос на предлозите за 
ажурирање на правилата за времето на 
одмор на возачите и објавување на 
возачите и ги вратија назад до 
Комисијата заради натамошно 
разгледување, согласно со Правилото 
59 (4) од Процедурите за работа на 
Парламентот. Предлозите за 
објавување на возачи, времето за 
одмор на возачите и пристап на 
операторот на патен превоз и на 
пазарот за патен транспорт се дел од 
„Пакетот за мобилност“ предложен од 
Европската комисија во мај 2017 
година. Исто така, европратениците го 
отфрлија предлогот на Комисијата да 
започне преговори за ажурирање на 
законите за авторски права за 
дигиталната ера. 
 
Државјаните на земји кои не се членки 
на ЕУ, и кои се ослободени од визите 
ќе треба да добијат овластување пред 
да патуваат во ЕУ, според новите 
правила усвоени на пленарната сесија 
на ЕП. Државјаните на повеќе од 60 
земји и територии ослободени од виза 
за влез во ЕУ ќе треба да пополнат 
електронска форма пред нивното 
патување со нивните лични податоци 
(вклучувајќи име, датум и место на 
раѓање, пол и националност), 
информации за документите 
(валидност, земја на издавање), 
домашна адреса и информации за 
контакт, како и европска земја на 
првичен влез. Потврдата за патување 
ќе чини 7 евра - бесплатно за патници 
под 18 години и оние над 70-годишна 
возраст, и ќе важи три години или до 
истекот на патната исправа. 
 
Следната година Буџетот на ЕУ ќе 
треба да се фокусира на младите луѓе, 
се истакнува во резолуцијата на 
известелот за буџет Даниеле Виоти (S 
&D, IT), која беше усвоена со 399 
гласови „за“, 146 „против” и 87 
„воздржани“. 

 
На пленарната дебата со 
претседателот на Европскиот совет, 
Доналд Туск и претседателот на 
Комисијата, Жан-Клод Јункер, 
мнозинството говорници ги критикуваа 
шефовите на држави или влади дека 
не можат да постигнат значителни 
договори за тоа како да се справат со 
миграцијата и протокот на азил. Тие 
изразија загриженост дека малку ќе се 
промени на теренот и дека луѓето ќе 
продолжат да умираат во 
Медитеранот. 
 
Отворајќи ја дискусијата, 
претседателот Тајани потврди дека 
Европскиот парламент долго време 
чека почеток на преговори за реформа 
на Даблинската регулатива и го повика 
Советот да ја усвои својата позиција со 
квалификувано мнозинство. Тајани 
истакна дека предлогот на ЕП е 
„одлична почетна точка“, бидејќи е 
избалансиран и широко поддржан во 
Комората. 
 
Исто така, постои фрустрација кај 
европарламентарците, бидејќи речиси 
десет години по финансиската криза 
лидерите на ЕУ не успеаја да ги 
воведат потребните заштитни мерки за 
да се избегне натамошна економска 
криза. 
 
Во усвоената резолуција, 
европратениците ја истакнаа 
загриженоста дека законите на ЕУ за 
помош на нерегуларните мигранти 
имаат „несакани последици“ за 
граѓаните кои обезбедуваат 
хуманитарна помош за мигрантите.  
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СОБРАНИСКИ АКТИВНОСТИ ПОВРЗАНИ СО ЕВРОПСКИТЕ ПРАШАЊА 

Претседателот на Собранието на Република Македонија, г. Талат Џафери, 
на 17 јули 2018 год. се сретна со еврокомесарот за соседска политика и 
преговори за проширување на Европската Унија, г. Јоханес Хан, со чија  
работна посета на Република Македонија започна скрининг процесот со 
Европската комисија за утврдување на нивото на усогласеност на 
домашното со законодавството на ЕУ. Претседателот Џафери истакна дека 
со Одлуката на Советот на Европската Унија за отворање на патот за 
отпочнување преговори во јуни 2019 година, земјите членки испратија јасен 
сигнал дека ги вреднуваат напорите на Република Македонија вложени во 
реформи и во градење на добрососедските односи. Тој потенцираше дека 
Собранието е целосно посветено на продолжување и продлабочување на 
сегашниот реформски импулс за да испорача понатамошни видливи 
резултати. Комесарот Хан го поздрави постигнатиот напредок, ја повтори 
силната поддршка на меѓународната заедница на патот на Република 
Македонија кон евроатланска интеграција и ја нагласи клучната улога на 
Собранието во процесот на усогласување на законодавството. Двајцата 
соговорници заклучија дека во наредниот период ќе биде потребно 
фокусирање на исполнување на обврските во сите клучни области.  

Во рамки на работната посета на Република Македонија, Комесарот за 
европска соседска политика и преговори за проширување на Европската 
комисија Јоханес Хан имаше свое обраќање на Третата седница на 
Националниот совет за евроинтеграции, што се одржа на 17 јули. На 
седницата присуствуваа претседателот на Собранието Талат Џафери, шефот 
на Делегацијата на ЕУ во Република Македонија Самуел Жбогар и 
европратеникот и известител за Република Македонија во Европскиот 
парламент Иво Вајгл. На седницата присуствуваа претседателите и членовите 
на Комисијата за европски прашања, Комисијата за надворешна политика, 
Мешовитиот парламентарен комитет РМ и ЕУ, заменикот на претседателот на 
Владата задолжен за европски прашања, Бујар Османи, амбасадори на земјите 
членки на ЕУ и медиумите. Еврокомесарот Јоханес Хан изрази задоволство за 
можноста да се обрати пред Националниот совет за евроинтеграции имајќи 
предвид дека граѓанското општество и бизнис заедницата се од круцијално 
значење за формирање на јавното мислење во земјата и истите претставуваат 
клучни играчи за евроинтеграцискиот процес. Тој ги повика сите да учествуваат 
на престојниот референдум, а особено младите луѓе, бидејќи посочи дека секој 

глас е важен. Вие рече, имате средба со историјата, нема време за губење. Потребна 

е голема посветеност на владеење на правото, почитување на Уставот од сите 
подеднакво и во овој контекст Комесарот Хан очекува дека преговорите може 
да дадат придонес кон зголемена посветеност и конкретна примена на 
начелата на владеење на правото. Доколку се постигне напредок и се 
материјализира се она што се очекува, би било реално да се каже дека за 
десет години Република Македонија би можела да стане членка на ЕУ. 
Известителот во Европскиот парламент за Република Македонија Иво Вајгл во 
обраќањето ја потенцираше историската шанса за Република Македонија за 
членство во ЕУ и НАТО. Истакна дека нема да има втора шанса да се решат 
отворените прашања кои го оптоваруваа процесот за Република Македонија. 
На седницата свои обраќања и дискусии имаа Никола Попоски претседател на 
Националниот Советот, Ивана Туфегџиќ потпретседателка на Советот, Бујар 
Османи заменик претседател на Владата задолжен за европски прашања, 
Артан Груби претседател на Комисијата за европски прашања, Горан Милевски 
претседател на Мешовитиот парламентарен комитет на ЕУ-РМ, Фадил Зендели 
заменик-член на Националниот совет за евроинтеграции, Мерал Узеири Ферати 
заменик-член на Мешовитиот парламентарен комитет РМ-ЕУ, Савка 
Тодоровска претставник од Граѓанската платформа на Македонија Данела 
Арсовска од Сојузот на стопанските комори на Македонија, Насер Селмани од 
Здружението на новинари на Македонија и Иванка Василевска од Кабинетот на 
Претседателот на Република Македонија. 

www.sobranie.mk 

http://www.sobranie.mk
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Во организација на Европскиот парламент од 11 до 12 јули 2018 година во 
Брисел, се одржа Интерпарламентарна конференција на тема „Добро управување 
со фондовите на ЕУ: контролна и надзорна функција на Парламентот во 
трошење на буџетските средства“. На Конференцијата учествуваше 
Делегација од Собранието во состав, претседателката на Комисијата за 
финанансирање и буџет Лилјана Кузмановска, потпретседателот на Собранието 
Весел Мемеди, пратеникот Панче Иванов, член на Комисијата за финансирање и 
буџет и пратеничката Шпреса Хадри, член на Комисијата за европски прашања. 
На Конференцијата се дискутираше за работата на Комисијата за финансирање и 
буџет, за механизмите за контрола и надзор на трошењето на јавните средства, 
контрола на трошењето на средствата од ИПА фондовите и др.  

СОБРАНИСКИ АКТИВНОСТИ ПОВРЗАНИ СО ЕВРОПСКИТЕ ПРАШАЊА 

Страна 5 

На 17-та седница на Комисијата за европски прашања одржана на 2 јули 
2018 година, со која претседаваше претседателот на Комисијата, г. Артан 
Груби, беше презентирана Програмата и приоритетите за работата на 
Австриското претседателство со Советот на ЕУ (јули - декември 2018 година) 
од страна на амбасадорката на Австрија во Македонија, г-ѓа Ренате Коблер. 
Амбасадорката Коблер ги поздрави историските постигнувања на Македонија 
во однос на  ратификацијата на  Договорите со Бугарија и Грција, како и 
напорите на Владата за спроведување на ЕУ реформите. По темата свои 
обраќања имаа  претставниците на пратеничките партии во Собранието, 
координаторот на СДСМ, Томислав Тунтев,  координаторот на ДУИ, Ејуп Алими 
и претставникот на БЕСА, Африм Гаши. Беше потенцирана важноста на 
Парламентот како место каде што и позицијата и опозицијата треба да работат 
заедно, со цел да се одржи конструктивниот дијалог, којшто е неопходен за да 
продолжат реформите  во  областа на владеењето на правото, безбедносните 
служби, јавната администрација  и функционалната пазарна економија. На 
седницата присуствуваа и претставници на невладиниот 
сектор,  дипломатскиот кор и медиумите. 

Со усвојување на „Декларацијата од Берлин“, на 11 јули 2018 година во главниот 
град на Сојузна Република Германија заврши 27 Годишна сесија на 
Парламентарното собрание на ОБСЕ, на која учествуваше Делегација на 
Собранието во состав: шефот на Делегацијата Владимир Ѓорчев и членовите 
Јагода Шахпаска и Реџаиљ Исмаили. Во Декларацијата се содржани широк 
спектар на препораки за прашања во полето на политиката, економијата, 
животната средина и човековите права, кои се упатени до ОБСЕ и владите на 
земјите учеснички.  

Претседателот на Собранието на Република Македонија, г. Талат Џафери, на 
покана на своите колеги од Парламентот на Република Полска, на 12 и 13 јули 
2018 година, учествуваше на Третиот самит на претседатели на Парламенти од 
Централна и Источна Европа, како и на прославата на 550 години од првата 
седница на Сејмот на Полска. Претседателот Џафери оствари средба со 
домаќинот г. Станислав Карчевски, претседател на Сенатот на Република 
Полска и на почетокот на средбата, изрази благодарност за конзистентната 
полска поддршка на реформските активности на земјата како и силната и 
реафирмирана поддршка на евроинтеграциските процеси на Република 
Македонија. На самитот претседателот Џафери имаше обраќање на тема 
„Парламентите во меѓународните политики”. 

Потпретседателот на Собранието на Република Македонија, Горан Мисовски, на 27 
јули оствари средба со претседателката на Владата на Романија, Виорика Данчила 
Тој изрази надеж дека Република Македонија ќе ја има силната поддршка од 
Романија во евроатлантскиот процес, а особено од јануари 2019 година, кога 
Романија го презема претседавањето со ЕУ.  Република Македонија, нагласи 
Мисовски, нема сценарио Б, единствена опција е членство во ЕУ и НАТО, и за тој сон 
ќе работиме со сета сила и енергија.  



GOOGLE КАЗНЕТ СО 4,34 МИЛИЈАРДИ ЕВРА 

Страна 6 СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Европската Унија на 18 јули 2018 година 
објави дека го казнила Google со 4,34 
милијарди евра заради кршење на 
антимонополските правила на ЕУ. 
Според Комисијата, со цел зајакнување 
на својата позиција во интернет 
пребарувањето, Google во 2011 год. 
незаконски наметнал ограничувања на 
производителите на Андроид и 
операторите на мобилните мрежи.  
 
Огромен дел од приходите Google ги 
добива преку својот водечки производ, 
„пребарувачот Гугл“ (Google Search). 
Компанијата предвреме разбра дека 
промената од десктоп-компјутерите кон 
мобилниот интернет, која започна во 
средината на 2000-те години, ќе 
претставува фундаментална промена 
за Google Search. Знаејќи го ова, Google 
разви стратегија за предвидување на 
ефектите од оваа промена и се осигура 
дека корисниците ќе продолжат да го 
користат Google Search, исто така, и на 
нивните мобилни уреди. 
 
Во 2005 година Google го купи 
оригиналниот развивач на Андроид 
мобилниот оперативен систем и 
оттогаш продолжи да развива Андроид. 
Денес, околу 80% од паметните 
мобилни уреди во Европа и во светот 
работат на Андроид. Кога Google 
развива нова верзија на Андроид го 
објавува изворниот код на интернет. 
Ова во принцип им овозможува на трети 
лица да го преземат и модифицираат 
овој код за да креираат верзии на 
Андроид. Отворениот за пристап 
изворен код на Андроид ги опфаќа 
основните функции на паметниот 
мобилен оперативен систем, но не и 
сопствените апликации и услуги на 
Google. Производителите на уреди кои 
сакаат да добијат бесплатни Андроид 
апликации и услуги на Google треба да 
склучуваат договори со Google.  
 
Google, исто така влезе во договори и 
применува некои ограничувања на 
одредени големи оператори на мобилни 
мрежи, кои исто така можат да одредат 
кои апликации и услуги се инсталирани 

на уредите продадени на крајните 
корисници. 
 
Одлуката на Комисијата се однесува на 
три специфични видови на договорни 
ограничувања наметнати од Google на 
производителите на уреди и мобилните 
оператори. Ова му овозможи на Google 
да го користи Андроид како средство за 
зацврстување на доминацијата на 
својот пребарувач. Со други зборови, 
одлуката на Комисијата не го доведува 
во прашање модот со отворен код или 
оперативниот систем Андроид како 
таков. 
 
„Станува збор за три типа на 
ограничувања што ги наметна Гугл на 
производителите на уреди со Андроид и 
мрежните оператори за да се осигури 
дека сообраќајот преку уредите со 
Андроид ќе помине низ пребарувачот на 
Гугл“, објасни комесарот за 
конкуренција на Европската комисија, 
Маргрете Вестагер. Таквата практика на 
Google ја оневозможува конкуренцијата 
и фер натпревар на пазарот, а 
европските потрошувачи не се во 
можност да ги искористат предностите 
на конкуренцијата. „Ова е нелегално 
според антимонополските правила на 
ЕУ“, истакна Вестагер. 
 
Членот 102 од Договорот за 
функционирање на Европската унија 
(TFEU) и член 54 од Спогодбата за EEA 
забрануваат злоупотреба на 
доминантна позиција. 
 
Google во рок од 90 дена мора да ја 
прекине оваа практика или ќе се соочи 
со парична казна од 5% од просечниот 
дневен промет на светско ниво од Al-
phabet Inc., матична компанија на 
Google.  
 
Одлуката на ЕК е упатена до Google 
LLC (претходно Google Inc.) и Alphabet 
Inc., матичната компанија на Гугл.  
 
Повеќе информации за оваа истрага се 
достапни на веб-страницата на 
Комисијата за конкуренција. 

http://europa.eu 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4581_hr.htm


Советот на ЕУ постигна договор за 
новите мерки за ажурирање на 
изборниот закон на ЕУ. На 7 јуни 2018 
година, беше одобрена предлог-
одлуката за измена на Законот за 
избори од 1976 година, во кој се 
утврдени општи правила за изборите 
во Европскиот парламент.  
 
Европскиот парламент на пленарната 
сесија одржана во јули годинава ги 
одобри новите одредби за 
модернизација на европското изборно 
законодавство, со 397 гласови за, 207 
против и 62 воздржани.  
 
Новите правила настојуваат да го 
зголемат учеството на граѓаните на 
изборите за ЕП, да ја подигнат свеста 
за нивниот европски карактер и да го 
спречат нередовното гласање, 
истовремено почитувајќи ги уставните и 
изборните традиции на земјите-членки 
 
Европскиот парламент го одобри 
предлогот за воведување на 
задолжителен праг за изборни единици 
со повеќе од 35 места. Овој праг не 
смее да биде под 2% и да не 
надминува 5% од гласовите. Новото 
правило ќе важи и за земјите-членки со 
една изборна единица со повеќе од 35 
места. Од земјите на ЕУ со повеќе од 
35 места, сите освен Шпанија и 
Германија имаат законски изборен праг 
за европските избори. Овие две земји 
сега ќе мора да се усогласат со новата 
обврска најдоцна до 2024 година. 
 
Ова е добредојден договор по две и 
пол годишните преговори во рамките 
на Советот за листата на реформски 
предлози.  
 
Другите елементи во новото изборно 
законодавство вклучуваат услов 
земјите-членки на ЕУ да воведат и 
спроведат ефективни казни за 
спречување на двојно гласање (во 
случај граѓанинот на ЕУ да гласа два 
пати во повеќе земји). Земјите-членки, 

ќе назначуваат тело за контакт 
одговорно за размена на информации 
за граѓаните на ЕУ кои сакаат да 
гласаат или да бидат политички 
кандидат во земја во која не се 
државјани. Оваа размена на податоци 
мора да започне најмалку шест недели 
пред изборите во ЕУ. 
 
Новите правила го признаваат правото 
на земјите-членки да дозволат 
различни форми на гласање, 
вклучувајќи интернет гласање, под 
услов да се почитуваат одредени строги 
услови, како и да се овозможи 
прикажување на името или логото на 
европските политички партии во 
гласачките ливчиња. 
 
Земјите-членки на ЕУ можат да 
дозволат името и логото на европските 
политички партии да бидат прикажани 
на националните гласачки ливчиња и 
да обезбедат можност за однапред, 
поштенско, електронско и интернет 
гласање, сé додека се почитуваат 
одредени критериуми, како што се 
заштита на лични податоци и тајност од 
гласовите. 
 
Во согласност со нивните национални 
закони, земјите од ЕУ, исто така, можат 
слободно да им дозволат на своите 
граѓани кои живеат во земји кои не се 
членки на ЕУ да гласаат на изборите во 
ЕУ, како и да утврдат рок за 
поднесување на политички кандидати. 
Овој рок мора да биде најмалку три 
недели пред датумот на изборите. 
 
По усвојувањето од страна на ЕУ, 
одредбите ќе мора да бидат одобрени 
од сите земји на ЕУ, во согласност со 
нивните соодветни уставни барања, 
пред да стапат во сила. 
 
http://www.consilium.europa.eu 
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 МОДЕРНИЗИРАЊЕ НА ЕВРОПСКИОТ ИЗБОРЕН ЗАКОН 

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/06/07/european-parliament-elections-council-reaches-agreement-on-a-set-of-measures-to-modernise-eu-electoral-law/
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На 10 јули годинава во Лондон се одржа 
Самит посветен на земјите од Западен 
Балкан. ЕУ продолжува да ја зајакнува 
соработката со регионот, со јасна 
посветеност и конкретни мерки, 
фокусирајќи се на трите клучни области 
на соработка: економија, безбедност и 
помирување. 
„Историјата покажа дека стабилен и 
безбеден Западен Балкан значи 
постабилна и сигурна Европа“, истакна 
премиерката Тереза Мај изјава пред 
почетокот на Самитот. 
Шефовите на влади, министрите за 
надворешни и внатрешни работи од 
земјите од Западен Балкан, заедно со 
нивните колеги од неколку земји-членки 
на ЕУ и високи претставници на ЕУ, се 
состанаа со цел да го продолжат 
јакнењето на регионалната соработка 
помеѓу 6-те партнери од Западен 
Балкан, како и меѓу регионот и ЕУ, за 
натамошно унапредување на процесот 
на европската интеграција на Западен 
Балкан. 
На Самитот присуствуваа Јоханес Хан, 
Комесар за европска соседска политика 
и преговори за проширување, високата 
претставничка за надворешни работи и 
безбедносна политика на Европската 
Унија, Федерика Могерини и Јулијан 
Кинг, Комесар за безбедност на Унијата. 
Во областа на социоекономскиот развој, 
фокусот ќе биде ставен на 
понатамошната имплементација на 
акциониот план за воспоставување на 
Регионалната економска област, како 
што беше договорено на самитот во 
Трст минатата година, чија цел е 
зголемување на атрактивноста на 
регионот за поттикнување инвестиции и 
зајакнување на трговијата, со што се 
создаваат работни места. Една година 
во спроведувањето на акциониот план, 
регионот веќе беше сведок на напредок 
во интрарегионалната трговија. Во 
дискусиите беа опфатени и дигиталните 
вештини, како продолжение на 
Дигиталната агенда за Западен Балкан 
усвоена во месец јуни 2018 година во 
Софија. 
Учесниците на самитот разгледа начини 
за засилување на финансирањето за 
МСП и нови претпријатија, вклучително 
и преку мобилизирање на небанкарското 
финансирање. Ќе се разменуваат 
искуства  за потребата регионот да се 
вклучи во својата енергетска транзиција 
и подобро да го искористи постојниот 

хидроенергетски потенцијал во регионот 
на одржлив начин. 
За да ги поддржи овие цели, Европската 
комисија, во соработка со партнерските 
финансиски институции, поставува нов 
гарантен инструмент кој ќе биде 
лансиран на почетокот на 2019 год. во 
рамките на инвестициската рамка на 
Западен Балкан. Со иницијалната 
обврска на ЕУ од 150 милиони евра во 
2019-2020 година, гаранцијата ќе има за 
цел да искористи до 1 милијарда евра 
инвестиции во одржлив социо-економски 
развој и регионална интеграција.  
Лидерите веќе разгледуваат начини за 
продлабочување на соработката во 
справувањето со заедничките 
безбедносни предизвици, вклучително и 
борбата против тероризмот, 
радикализацијата, сајбер нападот, 
организираниот криминал и шверцот со 
огнено оружје, помеѓу Западен Балкан и 
ЕУ. Самитот претставуваше можност за 
зголемување на соработката и за 
размена на информациите. 
Претставниците на Западен Балкан ја 
потврдија својата посветеност за 
справување со корупцијата.  
Министрите  разменија мислења за 
билатералните и прашањата за 
застапување, како што се воените 
злосторства и исчезнатите лица. ЕУ ја 
поддржува вклученоста на младите од 
Западен Балкан - соработката со 
младите е клучна за зголемување на 
регионалната поврзаност - во многу 
проекти на ЕУ, како што се активностите 
Мариja-Кири Склодовска, програмите 
Креативна Европа и Еразмус +. 
На самитот во Лондон беше донесена 
Заедничка декларација која се заснова 
на принципите на размена на 
информации кои ќе им помогнат на 
агенциите за спроведување на законот 
во регионот полесно да споделуваат 
информации во борбата против 
сериозниот и организираниот криминал 
и тероризмот. 
Владина делегација на Владата на 
Република Македонија предводена од 
премиерот Зоран Заев во чиј состав беа 
и вицепремиерот за европски прашања 
Бујар Османи и шефот на дипломатијата 
Никола Димитров, учествуваше на 
Самитот во Лондон.  
 
http://europa.eu 
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Претседателот на Европската комисија 
Жан-Клод Јункер и американскиот 
претседател Доналд Трамп на 
состанокот на 25 јули годинава во 
Вашингтон, постигнаа согласност да 
започнат нова фаза на блиско 
пријателство и силни трговски односи 
меѓу САД и ЕУ. 
 
Двете страни ќе работат на „решавање“ 
на спорот како последица од 
воведувањето на царина за челик и 
алуминиум и нема да воведат нови 
бариери додека траат преговорите. „Сè 
додека преговараме, додека една 
страна не ги прекине преговорите, нема 
да има нови царини“, истакна Јункер. 
  
Соединетите Американски Држави и ЕУ 
заедно сочинуваат повеќе од 50% од 
светскиот глобален домашен производ, 
а нивната билатерална трговија 
изнесува 1.000 милијарди долари. 
 
Претседателот на Европската комисија 
ја постигна најважната цел - 
избегнување на нови царини за 
европската автомобилска индустрија, 
што би можело да придонесе кон 
разгорување на конфликтите на двете 
страни. Состанокот траеше подолго од 
очекуваното на инсистирање на Трамп, 
за да, по три часа на преговори Јункер 
прифати поголем извоз на соја во ЕУ. 
Официјалните претставници на ЕУ 
истакнаа дека постигнатиот договор се 
вклопува во флексибилните ставови на 
националните влади на ЕУ. 
 
Производителите на соја од 
американскиот Среден Запад кои 
претставуваат значајна група гласачи 
на Трамп, беа погодени од повратните 
мерки кои Кина ги воведе како одговор 
на новите американски царини. САД 
извезува соја во вредност од 14 
милијарди долари годишно во Кина, која 
е водечки купувач на земјоделски 
растителни материјали во светот. ЕУ е 
заинтересирана за поголем увоз на 
течен природен гас (LNG) од САД за да 
се диверзифицира снабдувањето со 
енергија во ЕУ. 
 
Двете страни се согласија да продолжат 
со трговските преговори „да работат 
заедно на нулта царина, нулта 
нецарински бариери и нулта субвенции 

за не-автомобилските индустриски 
производи“, истакна американскиот 
претседател. 
  
ЕУ и САД, исто така ќе работат на 
намалување на бариерата и 
зголемувањето на трговијата во 
услугите, хемиската индустрија, 
индустријата за орудија. 
  
ЕУ и САД се согласија заедно со 
другите партнери истомисленици да 
работат на реформите на Светската 
трговска организација (СТО), да 
биде подобро „опремена“ за 
соочување со проблемот на 
нелојалните трговски практики, 
вклучувајќи крадење на 
интелектуална сопственост, 
„присикен“ трансфер на технологија 
и индустриските субвенции . 
 
И Вашингтон и Брисел ја обвинуваат 
Кина за кражба на интелектуална 
сопственост, нелегални субвенции и 
разни трговски практики. 
 
Двете страни имаат намера да 
ревидираат поголем дел, дури и 
повеќето од поглавјата содржани во 
Договорот за трансатлантско 
трговско и инвестициско партнерство 
(TTIP) кој беше „замрзнат“ од страна 
на Трамп. 
 
Работна група составена од 
„најблиски советници“ на двата 
претседатели ќе биде одговорна за 
спроведување на договореното. 
Исклучувајќи ги разликите во 
земјоделскиот сектор, извори од ЕУ 
велат дека климата (на состанокот) 
била „многу добра“. Како доказ за 
ова наведуваат дека Трамп одлучил 
во последен момент да се појави 
пред печатот и го поканил Јункер да 
му се придружи.  
Претседателот Јункер одржа 
воведен говор за односите ЕУ-САД 
во Центарот за стратешки и 
меѓународни студии (CSIS) во кој тој 
рече: "Како што реков многу пати, 
трговските војни немаат победници - 
тие оставаат само лузни. Не ја 
заштитуваат националната 
безбедност - тие само ќе ја 
поткопуваат економската сигурност“. 

ПОСТИГНАТ ДОГОВОР МЕЃУ ЕУ И САД ЗА ТРАНСАТЛАНСКО ПАРТНЕРСТВО ЗА ТРГОВИЈА И 
ИНВЕСТИЦИИ 

https://euobserver.com/ 
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Европската Унија и Јапонија нa 17 јули 
2018 година во Токио потпишаа 
трговски договор, кој речиси целосно 
ги елиминира царинските давачки. 
Двете страни го поздравија договорот 
кој покрива третина од светската 
економија и повеќе од 600 милиони 
граѓани. 
 
Во Јапонија благодарение на 
постигнатиот договор ќе се консумира 
поевтино европско вино и свинско 
месо, додека во Европа ќе има 
поевтини јапонски делови за машини, 
чај и риба. 
  
Брисел и Токио во исто време успешно 
ги завршија преговорите за 
реципрочна адекватност, со што ќе се 
формира најголема зона на безбеден 
проток на податоци во светот. 
 
Потпишувањето на трговскиот договор 
во Токио беше церемонијално откако 
документот беше во голема мера 
договорен во 2017 година. Договорот 
требаше да биде потпишан порано во 
јули, но премиерот Шинзо Абе го 
одложи патувањето во Брисел поради 
катастрофалните поплави. 
 
Договорот елиминира 99% од 
царинските давачки за извоз на 
јапонски производи во ЕУ и 94% за 
извозот на европски во Јапонија, при 
што овој процент се искачи на 99 во 
текот на три години. Оваа разлика се 
должи на исклучоците, како што е 
оризот, политички и културолошки 
чувствителен производ чија цена во 
Јапонија е заштитена со децении. 
 
Двете страни преговараа за клучните 
чекори за либерализација на 
трговијата уште во 2013 година, но 
потпишувањето беше одложено 
поради трговските конфликти на 
глобалната сцена. 
  
Јапонија, исто така работи на други 
трговски аранжмани, вклучувајќи го и 
транс-пацифичкиот договор. Иако САД 
се повлекоа, во партнерството се 
вклучени Австралија, Мексико, 
Виетнам и други земји. 
 

Како што наведува агенцијата АП, 
Јапонија го поврзува договорот со ЕУ 
со политиките на „абекономија“ 
создадени за да ја извлечат 
економијата од стагнација. 
Економскиот раст на Јапонија во 
голема мера зависи од извозот. 
  
Јапонија се надева дека ќе ги зајакне 
своите врски со ЕУ, давајќи нов поттик 
за заеднички директни инвестиции, 
како и за борба против протекционизам 
во глобалната трговија, како и за 
зголемување на продажбата на 
јапонски брендови, се вели во 
соопштението од јапонското 
Министерство за надворешни работи. 
  
Двете страни се согласија меѓусебно да 
ги признаат системите за заштита на 
податоци како „еквивалентни“, што ќе 
овозможи безбеден проток на податоци 
помеѓу ЕУ и Јапонија. Благодарение на 
договорот за реципрочна адекватност, 
ќе се создаде најголемата област за 
безбеден трансфер на податоци во 
светот, заснована на високо ниво на 
заштита на личните податоци. 
 
ЕУ проценува дека либерализацијата 
на трговијата ќе резултира со раст на 
извозот на хемикалии, облека, 
козметика и пиво во Јапонија, што ќе 
придонесе за безбедноста на 
работните места во Европа. 
  
Јапонците ќе добијат поевтино сирење, 
како што е пармезанот, како и чоколадо 
и бисквити. Јапонските потрошувачи 
традиционално ги сакаат европските 
производи и падот на цените за овие 
производи ќе ја поттикне 
потрошувачката. 
 
Овој аранжман ќе го надополни 
Договорот за економско партнерство 
помеѓу ЕУ и Јапонија, а европските 
компании ќе имаат корист од 
неограничен проток на информации со 
клучните трговски партнери, како и 
привилегиран пристап до 127 милиони 
јапонски потрошувачи. 
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1. .Пленарна сесија на Европскиот 
парламент - 10-13/09/2018, Стразбур; 
 
2. ЕУ Конференција за млади, 2-4/09/2018 , 
Виена; 
 
3. Европска недела на мобилност - 16-
22/09/2018, 
 
4. URBACT CITY  festival -13-14/09/2018, 
Лисабон. 

ЕУ КАЛЕНДАР / јули 2018 

Европската комисија на 12 јули 2018 
година ја објави својата привремена 
Економска прогноза 2018, која го опфаќа 
периодот на 2018 и 2019, и вклучува 
податоци за растот на бруто-домашниот 
производ (БДП) и инфлацијата за сите 28 
земји-членки на ЕУ. 
 
Според прогнозата на Комисијата, растот 
ќе остане стабилен на 2,1 процентни 
поени во тековната година и 2% во 
наредната 2019 година во ЕУ и во 
еврозоната. Сепак, по пет последователни 
квартали на енергична експанзија, 
економскиот моментум беше намален во 
првата половина од 2018 година и сега е 
поставен на 0,2 процентни поени помал во 
ЕУ и во еврозоната. 
 
Моментумот за раст се очекува да се 
зајакне во втората половина од оваа 
година, додека условите на пазарот на 
трудот се подобруваат, се намалува 
долгот на домаќинствата, довербата на 
потрошувачите и натаму е висока, а 
монетарната политика останува во 
поддршка на економската стабилност. 
 
Според предвидувањата на Комисијата 
основните услови за одржлив економски 
раст во ЕУ и во еврозоната остануваат 
стабилни. Моделрирањето на стапките на 
раст е делумно резултат на привремените 
фактори, но во некои земји-членки, исто 
така, може да имаат улога зголемените 

трговски тензии, повисоките цени на 
нафтата и политичката неизвесност. 
На глобално ниво, растот останува 
солиден, но стапките стануваат се 
подиференцирани во земјите и регионите. 
 
Во основа прогнозата не претпоставува 
понатамошна ескалација на тензии во 
трговијата. Доколку се зголемат тензиите, 
тие негативно ќе влијаат врз трговијата и 
инвестициите и ќе ја намалат 
благосостојбата во сите вклучени земји. 
Другите ризици го вклучуваат потенцијалот 
за нестабилноста на финансискиот пазар 
поврзан, меѓу другото, со геополитичките 
ризици. 
 
Како резултат на порастот на цените на 
нафтата од пролетта, инфлацијата оваа 
година е во просек од 1,9% во ЕУ и 1,7% 
во еврозоната. Ова претставува 
зголемување од 0,2 процентни поени во 
двете области.  
 
Прогнозата е заснована на збир на 
технички претпоставки за девизните 
курсеви, каматните стапки и цените на 
стоките со пресек на датум до 28 јуни 2018 
година. За сите други дојдовни податоци, 
прогнозата ги зема предвид информациите 
до 3 јули. Привремените предвидувања 
покриваат годишен и квартален БДП и 
инфлацијата за тековната и следната 
година за сите земји-членки и за 
еврозоната. 

ЛЕТНА ЕКОНОМСКА ПРОГНОЗА НА ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА 
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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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