
 Брзо распоредување на 
биоекономски системи низ цела 
Европа; 

Комисијата ќе развие стратешка 
развојна агенда за одржливи системи 
за храна и земјоделство, шумарство и 
био-производи; ќе воспостави 
инструмент за поддршка на европска 
биоекономска политика за земјите од 
ЕУ под програмата Хоризонт 2020 за 
развој на национални и регионални 
агенди за биоекономија; и ќе започне 
пилот-акции за развој на 
биоекономските ресурси во руралните, 
крајбрежните и урбаните области. 
 

 Заштита на екосистемот и 
разбирање на еколошките 
ограничувања на 
биоекономијата;   

Комисијата ќе воспостави систем на 
европско ниво за следење на 
напредокот кон одржлива и 
циркуларна биоекономија; ќе ја 
подобри базата на знаење за да се 
разберат специфичните области на 
биоекономскиот систем со собирање 
на податоци и обезбедување подобар 
пристап до нив преку Центарот на 
знаење за биоекономија; и ќе 
обезбеди насоки и промовира добри 
практики за тоа како да се работи во 
биоекономијата во безбедни еколошки 
граници. 
 
За периодот 2021-2027, Европската 
комисија предложи да се издвојат 10 
милијарди евра од програмата 
Хоризонт Европа, за храна и природни 
ресурси вклучително и 
биоекономијата. 

Европската комисија на 11 октомври  
годинава предложи акциски план за 
развој на одржлива и циркуларна 
биоекономија. Како што беше најавено 
од претседателот на Европската 
комисија Јункер и првиот заменик-
претседател Тимерманс  за состојбата 
на Унијата во 2018, новата стратегија за 
биоекономија ќе биде дел од напорите 
на Комисијата за зголемување на 
работните места, раст и инвестиции во 
ЕУ.  
 
Целта на стратегијата е да го подобри и 
прошири одржливото користење на 
обновливите извори за решавање на 
глобалните и локалните предизвици - 
климатските промени и одржливиот 
развој. 
 
Во свет на исцрпливи биолошки 
ресурси и екосистеми, потребни се 
напори за иновации за да се обезбеди 
храна за населението, чиста вода и 
енергија. Биоекономијата има 
потенцијал да генерира 1 милион нови 
зелени работни места до 2030 година. 
Обезбедувањето на одржлива 
циркуларна биоекономија бара 
заеднички напори на јавните власти и 
индустријата. За да се спроведе овој 
колективен напор, а врз основа на три 
клучни цели, Европската комисија ќе 
започне 14 конкретни мерки во 2019 
година за : 

 зголемување и зајакнување на 
био-базирани сектори; 

Комисијата ќе се воспостави тематска 
инвестициска платформа за циркуларна 
биоекономија со поддршка од 100 
милиони евра, за приближување на био
-иновациите на пазарот и елиминирање 
на ризикот на приватните инвестиции 
во одржливи решенија; ќе се олесни 
развојот на нови одржливи био-
рафинерии низ цела Европа. 

НОВА СТРАТЕГИЈА ЗА БИОЕКОНОМИЈА - ОДРЖЛИВА ЕВРОПА 
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Пленарна сесија 01-10 октомври 
2018 година 
 
На пленарната сесија на Европскиот 
парламент европратениците 
предложија новите автомобили од 
2030 година да испуштаат 40% 
помалку CO2 отколку во 2021 година, 
а најмалку 35% од нив треба да бидат 
електрични или хибридни. 
Европскиот парламент ги одобри 
новите правила на аудиовизуелните 
медиумски услуги на ЕУ со цел 
подобра заштита на децата и 
поддршка на европските продукции. 
Европратениците гласаа за кратење 
на 70 милиони евра од 
претпристапните фондови за Турција, 
истакнувајќи дека земјата не ги 
исполнила условите за подобрување 
на состојбата во владеењето на 
правото, демократијата, човековите 
права и слободата на печатот. 
Европратениците истакнаа дека 
Романската влада треба да ја 
почитува независноста на судството и 
да ги избегне мерките со кои би се 
ослабела борбата против корупцијата. 
Во дебатата за иднината на Европа, 
естонскиот премиер Јури Ратас 
повика на единство, нагласувајќи дека 
Европа се соочува со предизвици за 
кои се потребни заеднички решенија. 
Европскиот парламент ги поддржа 
новите правила за зајакнување на 
соработката на ниво на ЕУ помеѓу 
земјите-членки за проценка на 
здравствените технологии. 
Европратениците ги одобрија 
правилата за полесно замрзнување и 
конфискување на криминалните 
средства во ЕУ.  
Европратениците усвоија регулатива 
за отстранување на географските 
ограничувања за складирање и 
обработка на не-лични податоци во 
ЕУ. 
Во дебатата на пленарната сесија, 
европратениците ја критикуваа 
одлуката на американскиот 
претседател Доналд Трамп за 
укинување на помошта за UNRWА - 
Агенција на ОН за палестинските 
бегалци. 
 
 
 

Пленарна сесија 22-25 октомври 2018 
година 
 
На пленарната сесија Претседателот на 
Романија, Клаус Јоанис дебатираше за 
иднината на Европа со 
европарламентарците и претседателот 
на Европската комисија, Жан-Клод 
Јункер. Тој потсети на многуте 
предизвици со кои неодамна се соочи 
ЕУ, финансиските и миграциските кризи 
кои го доведоа во прашање европското 
единство. Сепак, истакна дека “овој 
тежок период нè донесе на позитивна 
реализација - постои нишка која не 
обединува; тоа е идентитет базиран на 
заеднички вредности“. Јоанис истакна 
дека приклучувањето кон Шенген 
зоната останува приоритет за Романија 
и се осврна на намерата на Романија да 
се приклучи на еврозоната „колку што е 
можно побрзо, кога ќе бидат исполнети 
потребните барања“. 
По отпуштањето на 1.161 текстилни 
работници во три региони во 
Португалија, најзагрозените меѓу нив 
треба да добијат помош од ЕУ во 
вредност од 4.655.883 евра како помош 
за наоѓање нови работни места, која 
беше одобрена од страна на 
европарламентарците со 575 гласа. 
Поголемиот дел од работниците се 
жени (88,63%) со ниско ниво на 
образование. 20,55% од работниците се 
постари од 55 години, се вели во нацрт-
извештајот на Жозе Мануел Фернандес 
(ЕПП, ПТ). Тие биле вработени од две 
компании, "Рикон груп" и "Текстил 
грамакс интернационал". 
Европскиот фонд за прилагодување кон 
глобализацијата придонесува со 
специјализирани услуги  да им помогне 
на работниците кои излегуваат од 
работа да најдат нови работни места.  
Годишниот плафон на фондот изнесува 
150 милиони евра. 
Европратениците ги поддржаа 
плановите за подобрување на 
довербата на потрошувачите во водата 
за пиење од чешма, што е поевтино и 
почисто за животната средина во 
споредба со флашираната вода. Тие 
повторно истакнаа следејќи ја својата 
резолуција за граѓанската иницијатива 
Right2Water, дека земјите-членки треба 
да се фокусираат на потребите на 
ранливите групи во општеството.  

ВО ФОКУСОТ НА ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ 
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Европскиот парламент дебатираше за 
исходот од октомврискиот самит на ЕУ. 
На почетокот на дебатата со 
претседателот на Европскиот совет, 
Доналд Туск и првиот заменик-
претседател на Комисијата, Франс 
Тимерманс, претседателот Тајани 
потсети на трите клучни очекувања на 
Европскиот парламент пред самитот: 
„Даблинската реформа“ на системот за 
азил на ЕУ, Долгорочниот буџет на ЕУ 
(повеќегодишна финансиска рамка) и 
преговорите со Брегзит, вклучително и 
правата на граѓаните. Мнозинството 
говорници силно ја критикуваа 
„неможноста или неподготвеноста“ на 
земјите-членки за решавање на 
политиките за азил и миграција кои се 
„на агендата на Советот за три години“. 
Десет години по последната 
финансиска криза, ЕУ сé уште е 
неподготвена за нова криза, заклучија 
некои од европратениците. 
Европратениците усвоија три нацрт 
прописи со кои ќе се ажурира 
Шенгенскиот информативен систем 
(SIS), најшироко користен 
информациски систем за безбедност и 
гранично управување во Европа. 
Правилата што се однесуваат на 
пограничните проверки беа одобрени со 
530 гласови за, 50 против и 66 
воздржани, правилата во врска со 
полициската и судската соработка со 
555 гласови, 67 против и 20 воздржани, 
и правилата за враќање на државјаните 
на трети земји кои нелегално 
престојуваат со 500 гласови за, 103 
против и 41 воздржан. Новите правила 
беа договорени од преговарачите на 
Парламентот и Советот во јуни 
годинава, но сè уште е потребно 
формално одобрување од Советот. 
Пластичните предмети за еднократна 
употреба, како плочи, прибор за јадење, 
сламки, памучни стапчиња, ќе бидат 
забранети во ЕУ. Овие производи, кои 
сочинуваат над 70% од морскиот отпад 
ќе бидат забранети на пазарот на ЕУ од 
2021 година, според нацрт плановите 
што ги одобри Европскиот парламент. 
 
 

Во резолуцијата за буџетот на ЕУ за 
2019, европратениците ги потврдија  
приоритетите за „одржлив раст, 
иновации, конкурентност, безбедност, 
справување со основните причини за 
бегалските и миграциски текови, 
борбата против климатските промени 
и транзицијата кон одржлива енергија, 
со посебен фокус на младите луѓе“. 
Резолуцијата на Парламентот за 
буџетот на ЕУ за 2019 година беше 
одобрена со 389 гласови за, 158 
против и 123 воздржани. Вкупниот 
буџет на ЕУ за 2019 година изнесува 
166,34 милијарди евра во обврски и 
149,3 милијарди евра во плаќања. 
Европратениците ја зголемија 
програмата Еразмус+ за 362 милиони 
евра. Иницијативата за вработување 
на млади се дополнува со 346,7 
милиони евра, со што вкупниот број за 
2019 година изнесува 580 милиони 
евра за помош на младите кои бараат 
работа.  
Преговарачкиот тим на Европскиот 
парламент доби зелено светло да 
започне преговори со австриското 
претседателство на Советот за 
финалната формулација на новата 
директива за подобра заштита на 
земјоделците од неправедни трговски 
практики на купувачите. 
Европскиот парламент изрази 
загриженост и ги повика земјите-
членки на ЕУ да забранат 
неофашистички и нео-нацистички 
групи. Во резолуцијата усвоена со 355 
гласови за, 90 против и 39 воздржани, 
европратениците декларираат дека 
недостатокот на сериозна акција 
против овие групи го овозможи 
сегашниот ксенофобичен бран во 
Европа. Во текстот се споменува 
нападот во кој загинаа 77 луѓе во 
Норвешка во 2011 година и убиството 
на пратеникот на Велика Британија 
Џо Кокс во 2016 година. 

ВО ФОКУСОТ НА ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ 
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СОБРАНИСКИ АКТИВНОСТИ ПОВРЗАНИ СО ЕВРОПСКИТЕ ПРАШАЊА 

На 18 октомври 2018 година претседателот на Собранието на Република 
Македонија, Талат Џафери, заедно со потпретседателите Фросина 
Ташевска Ременски, Весел Мемеди и Горан Мисовски, координаторите на 
пратеничките групи Томислав Тунтев, Драган Данев, Агим Шаќири, Африм 
Гаши и Теута Биљали, како и генералниот секретар на Собранието, 
Цветанка Иванова, остварија средба со членовите на Работната група 
одговорна за односите на Европската унија со земјите од Западен Балкан, 
Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Македонија и 
Косово.  Работната група ја сочинуваат експерти од секоја од земјите членки 
на ЕУ, кои се занимаваат со прашања од областа на општиот политички и 
економски развој, процесот на стабилизација и асоцијација и финансискиот 
инструмент за претпристапна помош (ИПА). Учесниците разменија мислења 
и за динамиката на спроведувањето на реформските процеси во областа на 
правосудството, безбедносните и разузнавачките служби и борбата против 
корупцијата. 

www.sobranie.mk 

Спикерот Вондрачек, на одделната средба истакна дека Чешката Република и 
понатаму ќе остане силен партнер на Република Македонија и ќе се залага за 
финализирање на нејзиниот евроатлантски процес, а како членка на Вишеградската 
група, заедно со Полска, Унгарија и Словачка, смета дека Западниот Балкан мора 
конечно да се интегрира во ЕУ. Претседателот Џафери го запозна својот колега со 
активностите во Собранието во постапката на уставните измени, како и со 
процесите на евроатлантската интеграција. Истакна дека особено внимание треба 
да посветиме на јакнењето на соработката меѓу Собранието на Република 
Македонија и Парламентот на Чешката Република, преку заемни посети на 
Пратеничките групи за соработка, Комисиите за одбрана, надворешна политика и 
европски прашања. 
Премиерот на Чешката Република Андреј Бабиш, на средбата истакна дека 
билатералните односи меѓу Чешката Република и Република Македонија се 
одлични, без отворени прашања и одвиваат во интензивна комуникација. Чешката 
Република и понатаму ќе дава силна поддршка на евротлантските интеграции на 
РМ.Претседателот Џафери го запозна соговорникот со актуелната состојба во РМ, 
особено за процесот на пристапување кон измена на Уставот на РМ, како и 
преземените чекори кон унапредување на соработката со соседите, особено 
потпишувањето на договорите со Република Бугарија и со Република Грција. 
Во рамките на официјалната посета на Чешката Република, претседателот на 
Собранието на Република Македонија, Талат Џафери, оствари заедничка средба со 
принцот Карел Шварценберг, заменик-претседател на Комисијата за надворешна 
политика. На средбата присуствуваше и Јан Липавски, заменик-претседател на 
Комисијата за одбрана во Домот на пратеници во Парламентот на Чешката 
Република и пратеници членови на Комисијата.   

Во рамките на официјалната посета на Чешката Република на 22 и 23 октомври 
2018 година, претседателот на Собранието на Република Македонија Талат 
Џафери оствари одделни средби со  Андреј Бабиш, премиер на Чешката 
Република, со својот колега и домаќин, Радек Вондрачек, спикер на Домот на 
пратеници во Парламентот на Чешката Република и принцот Карел Шварценберг, 
заменик-претседател на Комисијата за надворешна политика. Во составот на 
нашата делегација беа и пратениците Јагода Шахпаска, претседател на 
Пратеничката група на Собранието на Република Македонија за соработка со 
парламентот на Чешката Република, Теута Билали и Владанка Авировиќ, членови 
на Групата. Претседателот Џафери го запозна соговорниците со актуелната 
состојба во РМ, особено за процесот на пристапување кон измена на Уставот на 
РМ, како и преземените чекори кон унапредување на соработката со соседите, 
особено потпишувањето на договорите со Република Бугарија и со Република 
Грција. 

http://www.sobranie.mk
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Делегација од Собранието на Република Македонија, во состав: Горан 
Милевски, Артан Груби, Жаклина Лазаревска и Драган Данев на 8 октомври 
2018 година учествуваше на Меѓупарламентарната конференција во Софија 
на тема: „Трансформација на регионот на Западен Балкан - парламентарна 
перспектива за улогата и иднината на процесот на пристапување во ЕУ“. На 
Конференцијата, организирана од страна на Европскиот парламент и 
Народното собрание на Република Бугарија, учествуваа пратеници од 
националните парламенти на Регионот на Западен Балкан, како и пратеници 
од земји членки на ЕУ, претставници на невладини организации и регионални 
иницијативи. Европратеникот Едуард Кукан ја пофали Бугарија за придонесот 
кон Западен Балкан за време на своето претседавање и изрази очекување 
дека Австрија, како одличен познавач на Регионот, ќе стори сè во таа насока. 
Во текот на дебатата, се вклучи и пратеникот Артан Груби, кој изрази 
благодарност до Бугарското претседателство, каде со заеднички напори 
Македонија обезбеди аргументи за нејзините меѓународни партнери, со 
исполнување на бараните реформи и критериуми. Тој побара стриктни, но 
фер услови од страна на Брисел и поголем ангажман за заокружување на 
преостанатите процедури во Собранието на Република Македонија, со што 
ќе се обезбеди членство во НАТО и во Европската Унија  

Комисијата за земјоделство, шумарство и водостопанство 
оствари средба со германска делегација, предводена од Ханс 
Георг фон дер Марвиц, пратеник од Бундестагот. Претседавачот 
со Комисијата, заменик-претседателот на истата, Димитар 
Стевананџија, во поздравниот говор се заблагодари за можноста 
од размена на искуства и добри практики со политичари, 
бизнисмени, дипломати и експерти од земјоделската област. 
Една од основните гранки на производството, извозот и 
егзистенцијата во Република Македонија, е токму 
земјоделството, кое е основен приход на многу семејства ширум 
земјата, рече Стевананџија. Во разговорот се вклучија членовите 
на Комисијата, пратениците Татјана Прентовиќ и Никола 
Мицески, кои ја искористија пригодата да ја запознаат 
гостинската делегација со огромниот потенцијал на 
земјоделството во Република Македонија, нагласувајќи го 
квалитетот пред сè на виното и тутунот. 

Делегација на Собранието во состав: Хари Локвенец претседател на Комисијата 
за одбрана и безбедност; Ејуп Аљими, координатор на Пратеничката група на 
Демократската унија за интеграција и Горан Милевски, копретседавач со МПК—
РМ и ЕУ, на 12 октомври 2018 година учествуваше на Интерпарламентарната 
конференција организирана од Комисијата на заедничка надворешна и 
безбедносна политика и Комисијата на заедничката безбедносна политика на 
државите членки на ЕУ, што се одржа од 10 до 12 октомври 2018 година во 
Виена, Република Австрија. Учесниците на Интерпарламентарната 
конференција имаа можност да остварат билатерални средби со 
потпретседателите на Европскиот парламент, претседателите и членовите на 
различни комисии, претставници од Националниот и Федералниот совет на 
Република Австрија, претседателите на делегациите на Европскиот парламент 
со Парламентите на земјите со кандидатски статус, европратеници, високи 
претставници од Европската комисија, претставници од Советот на ЕУ и др. 
Комисијата на заедничка надворешна и безбедносна политика и Комисијата на 
заедничката безбедносна политика на државите членки на ЕУ ги опфаќаат 
прашањата што вклучуваат парламентарен надзор на надворешната и 
одбранбената политика на ЕУ и обезбедуваат платформа за консултации 
помеѓу националните парламенти, Европскиот парламент и Европската комисија 
со придонеси од надворешни експерти. 

http://www.sobranie.mk
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Европскиот комесар за дигитална 
економија и општество Марија 
Габриел, на 11 октомври во Лион 
Франција го претстави прототипот на 
директориумот за европски филмови, 
клучна акција на стратегијата Digi-
tal4Culture, која е дел од Европската 
година на културното наследство 
2018. 
 
Новиот директориум кој е започнат со 
помош на Европската аудиовизуелна 
опсерваторија, ќе им помогне на 
професионалците, јавните власти и 
граѓаните да најдат информации за 
европските филмови и нивната 
достапност онлајн во т.н. видео-на-
барање (VOD) услуги низ Европската 
унија. 
 
Европскиот комесарот Габриел 
истакна: „Во голема мера, целта на 
нашата # Digital4Culture стратегија, е 
да ја искористиме оваа плодна 
соработка помеѓу дигиталните 
технологии и културата.“ 
 
Денес, само 25% од филмовите што ги 
нудат услугите на VOD во ЕУ се 
европски. Постојат национални бази 
на податоци за филмови, но ниту една 
на европско ниво, иако Европа е 
главен играч во светското кино, со 
повеќе од 18.000 филмови во 
периодот меѓу 2007 и 2016 година како 
и глобален обем на производство кој 
се зголеми за 47%, од 1.444 филмови 
во 2007 година на 2.124 во 2016 
година. 
 
Во моментов, електронскиот 
директориум е во фаза на прототип и 
вклучува податоци од 115 VOD 
сервиси на 35.000 европски филмови. 
Бета верзијата е планирана да 
започне  пролетта 2019 година, а 
конечната верзија за крајот на идната 
година. 
 
Оваа иновативна алатка, финансирана 
од програмата MEDIA за поддршка на 
Европската аудиовизуелна индустрија, 
ќе биде достапна за приватни лица, 
професионалци и јавни органи. 
Придобивките од директориумот се 
многубројни: 

- за јавноста: подобра видливост за 
европското кино низ ЕУ, благодарение 
на богатата и разновидна виртуелна 
филмска архива; 
- за професионалци: на режисерите и 
продуцентите ќе им бидат познати 
земјите и услугите каде што нивните 
филмови се достапни на VOD; 
дистрибутерите кои сакаат подобро да 
ги искористат своите европски филмови 
ќе можат да ги идентификуваат 
услугите на VOD кои нудат слични дела 
и може да бидат заинтересирани да ги 
хостираат своите филмови; 
- за јавните власти: индикација за 
квалитетот на законското снабдување 
со европски филмови во дигиталниот 
универзум; фондовите за поддршка и 
промотивните агенции за филмови ќе 
знаат дали филмовите што ги 
поддржуваат се всушност достапни и се 
извезуваат во други земји-членки; во 
крајна линија, ќе им обезбеди на 
регулаторите инструмент кој ќе им 
помогне да го следат спроведувањето 
на неодамнешната ревизија на 
Директивата за аудиовизуелни 
медиумски услуги (AVMSD) што се 
карактеризира со усвојување на квота 
од 30% за европски дела, со цел да се 
зголеми и подобри онлајн присуство на 
европските филмови. 
 
Дигиталната револуција овозможува 
нови и иновативни форми на уметничко 
творештво; поширок, подемократски 
пристап до културата и наследството; и 
нови начини за пристап, консумирање и 
монетизација на културните содржини. 
 
Комисијата предлага буџетот на MEDIA 
да се зголеми за 30% или 1,2 милијарди 
евра за следниот буџетски период 2021-
2027. Во наредните години, повеќе пари 
ќе бидат инвестирани во меѓународната 
промоција и дистрибуција на европски 
дела и иновативни приказни, 
вклучувајќи виртуелна реалност. 

 
 https://ec.europa.eu 
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Нобеловата награда за мир годинава 
им беше доделена на гинекологот од 
Конго Денис Муквеге кој ги третира 
жртвите на сексуално насилство и Надја 
Мурад од Ирак, активистка за човекови 
права, поранешна сексуална робинка на 
Исламската држава во Ирак. 
 
Нобеловиот комитет од Норвешка 
соопшти дека наградата е признание за 
„нивните напори да се стави крај на 
употребата на сексуалното насилство 
како оружје во војна и во оружени 
конфликти”. 
 
„Муквеге пред сѐ, е обединувачки 
симбол, на национално и меѓународно 
ниво, на борбата да се стави крај на 
сексуалното насилство во војна и 
оружени конфликти“, се вели во 
соопштението. 
 
Надја Мурад стана 17-та жена што ја 
освојува Нобеловата награда за мир и е 
втора најмлада наградена по Малала 
Јусафзаи. Надја Мурад е  една од околу 
3.000 девојчиња и жени кои биле жртви 
на силување и други злоупотреби од 
армијата на ИД.  По тримесечен кошмар 
Надја Мурад успеала да побегне. По 
нејзиното бегство, таа избра отворено 
да зборува за она што претрпела. Во 
2016 година, на возраст од само 23 
години, таа беше назначена за прв 
амбасадор на добра волја на ООН за 
достоинство на преживеаните во 
трговијата со луѓе. 
 
Претседателот на Европскиот совет, 
Доналд Туск им честиташе на двајцата 
победници со пофалба за „храброста, 
сочувството и човечноста што ја 
демонстрираат во нивната секојдневна 
борба“. 
 
Минатогодишната награда беше 
доделена на Меѓународната кампања 
за укинување на нуклеарно оружје 
(ICAN) „за привлекување внимание кон 
катастрофалните хуманитарни 
последици од секоја употреба на 
нуклеарно оружје и за своите важни 
напори за постигнување на забрана за 
такво оружје врз основа на договор“. 

Нобеловата награда за мир во 2016 
година отиде кај колумбискиот 
претседател Хуан Мануел Сантос 
„за неговите решителни напори да 
се стави крај на граѓанската војна 
повеќе од 50 години“, откако 
посредуваше со договорот со 
левичарската бунтовничка група 
ФАРК. 
 
Нобеловата награда за хемија во 
2018 година беше доделена во два 
дела. Првиот дел од наградата е 
доделен на Френсис Х. Арнолд, а 
другата половина заеднички ја 
делат Џорџ П. Смит и Сер Грегори 
П.Вин за нивната работа 
искористувајќи ја моќта на 
еволуцијата за да развијат нови 
протеини што се користат во лекови 
и медицински третмани. Френсис 
Арнолд е петтата жена што ја доби 
Нобеловата награда за хемија. 
 
Нобеловата награда за физика 
беше доделена на жена, првпат по 
55 години и по трет пат во својата 
историја. Дона Стрикленд, канадски 
физичар, ја доби наградата за 2018 
година заедно со Герард Муру, од 
Франција, за нивната работа за 
генерирање на ултра-кратки 
оптички импулси со висок 
интензитет. Тие ја делат наградата 
со Американецот Артур Ашкин, кој 
во својата 96-та година станува 
најстариот добитник на Нобеловата 
награда за развој на „оптички 
пинцети“. 
 
Американецот Џејмс Алисон и 
Јапонецот Тасуку Хонџо ја добија 
Нобеловата награда за медицина 
во 2018 година за пионерски 
пристап кон третманот против 
ракот, кој го зајакнува 
имунолошкиот систем на телото. 
 
www.nobelprize.org 
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Европската комисија на 23 октомври 
2018 година донесе одлука без 
преседан да ги отфрли италијанските 
буџетски планови откако владата во Рим 
не одговори соодветно на наводите за 
кршење на европските правила. 
Италијанската влада има рок од три 
недели да поднесе нов предлог. Во 
меѓувреме, Брисел го повикува Рим да 
го продолжи дијалогот. 
 
Комисијата е на мислење дека нацрт-
буџетскиот план за 2019 година, 
поднесен од Италија, претставува 
значително отстапување од 
препорачаниот пат за прилагодување 
кон договорената среднорочна буџетска 
цел. Ова е поради големото 
проектирано влошување на 
структурниот биланс и стапката на раст 
на државните расходи, без 
дискреционите мерки за приходи и 
еднократни плаќања, кои се далеку над 
референтната стапка. Покрај тоа, 
постојат значителни негативни ризици 
кон проекциите прикажани во нацрт-
буџетскиот план, што може да ја 
направи ситуацијата уште полоша. 
Италијанската независна институција за 
фискален мониторинг (Ufficio 
Parlamentare di Bilancio) не ја одобри 
макроекономската прогноза која е во 
основата на нацрт-буџетскиот план од 
2019 година. 
 
Проектираната фискална експанзија, 
заедно со негативните ризици за 
номиналниот раст на БДП, го загрозува 
намалувањето на италијанскиот сооднос 
долг-БДП, особено условот договорен 
од сите земји-членки за намалување на 
долгот кон 60% од БДП референтна 
вредност на Договорот. Високиот долг 
останува голема ранливост за 
економијата. 
 
Европската комисија забележува дека 
нацрт-буџетскиот план не е во 
согласност со обврските што ги 
претстави Италија во својата Програма 
за стабилност од април 2018 година 
дека ќе го проектира дефицитот од 0,8% 
од БДП во 2019 година. Нацрт-
буџетскиот план за 2019 година очекува 
владиниот дефицит значително да се 
зголеми на 2,4% од БДП во 2019 година 
- три пати поголем од првично 
планираното. 

На 13 јули 2018 година, Советот, 
вклучувајќи ја и Италија, едногласно 
препорача дека Италија треба да 
осигури дека номиналната стапка на 
раст на нето примарните владини 
трошоци не надминува 0,1% во 2019 
година, што одговара на годишно 
структурно приспособување од 0,6% од 
БДП. Препораката беше одобрена и од 
Европскиот совет на 28 јуни 2018 
година. 
 
Комисијата се консултираше со Италија 
преку писмо испратено на 18 октомври 
2018 година, барајќи дополнителни 
информации. Набљудувањата од 
одговорот на Италија од 22 октомври 
2018 година се земени предвид во 
мислењето на Комисијата. 
 
Италијанскиот јавен долг во сооднос со 
БДП, на 131,2% во 2017 година, е втор 
по големина во ЕУ во релативна смисла 
и е еден од најголемите во светот. Во 
2017 година, тоа претставуваше 
просечен товар од 37.000 евра по 
жител. Големиот дел од јавниот долг ја 
лишува Италија од фискалниот простор 
што е потребен за стабилизирање на 
економијата во случај на 
макроекономски шокови и претставува 
меѓугенерациско оптоварување кое го 
мери стандардот на живеење на идните 
Италијанци. Трошоците за интерес за 
Италија застанаа во 2017 година на 
околу 65,5 милијарди евра или 3,8 отсто 
од БДП, што беше во голема мерка ист 
износ на јавни ресурси посветени на 
образованието. 
 
Според важечките правила со кои 
земјите-членки заеднички се согласија 
(член 7 (2) од Регулативата (ЕУ) бр. 
473/773), италијанската влада сега има 
три недели да го претстави 
ревидираниот нацрт-буџетски план. 
Комисијата ќе го процени тој план и ќе 
објави мислење пред крајот на ноември. 
Комисијата планира да ја објави својата 
есенска економска прогноза на 8 
ноември 2018 година. 

ПРЕДЛОГ БУЏЕТОТ НА ИТАЛИЈА НЕПРИФАТЛИВ ЗА ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА 

www.reuters.com 

https://www.reuters.com/article/us-italy-eu-budget-rejection/eu-rejects-italian-draft-budget-setting-up-standoff-with-defiant-italy-idUSKCN1MX20K
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Европската унија на 25 октомври 2018 година 
ја додели наградата за човекови права на Олег 
Сенцов, украински режисер, затворен во Русија 
обвинет за заговор за терористички дејства, 
нарекувајќи го симбол на сите политички 
затвореници што се наоѓаат таму. 
 
Олег Сенцов во 2015 година беше осуден на 
20 години затвор за заговор за извршување 
акти на тероризам, обвиненија кои тој ги 
негира. Тој е еден од најгласните противници 
на анексијата на Русија во 2014 година на 
неговиот роден регион Крим во Украина. 42-
годишниот директор организираше штрајк со 
глад во текот на 144 дена, во знак на протест 
поради затворањето на десетици Украинци во 
Русија.  
 
Претседателот на Европскиот парламент, 
Антонио Тајани, објавувајќи ја одлуката во 
Стразбур, Франција, истакна дека Сенцов ја 
добил наградата Сахаров „поради неговата 
храброст, неговата определба“. „Ги повикуваме 
властите веднаш да го ослободат“, рече 
Тајани, потенцирајќи ја итноста од ова барање 
поради лошото здравје на Сенцов од штрајкот 
со глад. 
 
Во Москва, портпаролката на Руското 
Министерство за надворешни работи, Марија 
Захарова, истакна дека одлуката за 
доделување на наградата на Сенцов е 
„апсолутно политизирана“. 
 
Известувачот на Европскиот парламент за 
Украина, Мајкл Галер, истакна дека во текот на 
своето време во затвор „Сенцов не бара 
сопствено ослободување. Тој стана глас на 
околу 70 други невини поединци кои пропаѓаат 
во нехумани услови во руски затвори 
распространети низ огромната земја“. 
 
Лидерот на либералната група Гај 
Верхофштад ја поздрави одлуката и рече дека 
се надева дека „ќе им помогне на Сенцов и 
сите Украинци уапсени или осудени во Русија 
на политички мотивирани основи повторно да 
бидат ослободени и да се вратат во својата 

 ДОДЕЛЕНА НАГРАДАТА - САХАРОВ 2018 

Истакнати политички и културни личности 
ширум светот водеа кампања за  
ослободување на Олег Сенцов. 
Тања Локшина, помошник-директор за одделот 
за Европа и Централна Азија на Human Rights 
Watch, ја поздрави одлуката за доделување на 
наградата на Сенцов, велејќи дека тоа ќе 
помогне да се привлече глобално внимание во 
неговиот случај и да се зголеми притисокот врз 
руските власти да го ослободат. 
 
Полска ја додели наградата за осмото годишно 
издание на Про Дигнитате Хумана (за човечко 
достоинство) на Сенцов, велејќи дека неговата 
активност „заслужува најголемо почитување“. 
 
Наградата на Европската унија, именувана по 
советскиот дисидент Андреј Сахаров, беше 
создадена во 1988 година во чест на поединци 
или групи кои ги бранат човековите права и 
основните слободи. 
 
Група невладини организации за зачувување 
на мигрантите во Средоземното Море и 
мароканскиот политички активист Насер 
Зефзафи, исто така, беа во листата на 
финалисти. 
 
Наградата ќе биде претставена на церемонија 
организирана по тој повод во Стразбур на 12 
декември годинава. 
 
https://www.euronews.com 

https://www.euronews.com/2018/10/25/ukrainian-film-maker-oleg-sentsov-wins-2018-sakharov-prize
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Секоја година во морињата се собира 
повеќе од сто илјада тони пластичен 
отпад, кој ги загрозува морските 
животни и птици, а преку ланецот на 
исхрана отпадот доаѓа во човечкото 
тело и предизвикува здравствени 
проблеми. Според податоците на 
Европската комисија, во Европската 
унија 87% граѓани се загрижени 
поради тоа.  
 
Европската комисија на почетокот на 
годинава ја презентираше  новата ЕУ 
Стратегија за пластика при што 
објави дека ќе се справи со 
проблемот, и дека централниот столб 
на стратегијата е кружната 
(циркуларната) економија и 
управувањето со отпадот, што значи 
создавање помало количество 
пластичен отпад, од кое поголемиот 
дел преку рециклирањето ќе може 
повторно да се искористи.  
 
Европскиот парламент бара построги 
правила за рециклирање и забрана 
на токсична пластика и 
микропластика и предлага  
поттикнување за отстранување на 
пластичниот отпад од морето. 
Европратениците побараа да се 
спречи под привлечните називи 
“кружната економија и рециклирање” 
да се случи повторна доминација на 
отровните материи, кои долго време 
беа забранети. Во септември 
годинава, со огромно мнозинство 
беше усвоена нацрт-необврзувачка 
резолуција со која се бара од 
комисијата да предложи обврзувачки 
стандарди за рециклирање. 
 
Eвропратениците, исто така, побараа 
забрана на одредени видови 
пластика што содржат токсични 
супстанции, како и целосна забрана 
за оксидно разградливa пластика и 

микропластика до 2020 година, кои 
содржат козметички и хигиенски 
производи. Исто така, беше 
предложено поттикнување за рибарите 
да собираат пластични отпадоци од 
вода. 
Известувачот на парламентот, Марк 
Дезмекер од групата европски 
конзервативци и реформисти (EKR), 
изрази задоволство и рече дека 
неговиот извештај не се залага за 
пластична, туку за кружна економија во 
која пластиката ќе биде одговорно и 
одржливо користена со цел 
спречување на штетните ефекти. 
 
Германскиот европратеник од 
Христијанско-демократската унија 
(CDU), Карл-Хајнц Флоријан, истакна 
дека е невозможно да се замисли 
секојдневниот живот без пластика, но 
дека пластиката треба да биде 
безбедна за животната средина и 
економична за индустријата, што значи 
дека е неопходно да се произведе и 
употреби поинаку. 
 
Претставниците на Партијата на 
зелените предупредија дека 
рециклирањето би било бесмислено 
ако во циркулацијата остане токсична 
пластика и дека кружната економија не 
треба да се злоупотребува со цел да 
се пролонгираат животно забранети 
супстанции. 
 
По гласањето во Европскиот 
парламент, на потег е Европската 
комисија од која се очекува да ја 
ревидира својата стратегија, со која 
Советот на ЕУ мора да се согласи, 
пред да се примени во пракса.  
 
www.europarl.europa.eu 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20180830STO11347/eu-strategy-to-cut-plastic-waste-more-recycling-ban-on-micro-plastics
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1.Годишна конференција за безбедност 
2018, 06-07/11/2018, Виена, Австрија; 
2.Пленарна сесија на Европскиот 
парламент, 12-15/11/2018, Стразбур; 
3. Меѓународна недела на безбедност на 
храна 2018, 12-15/11/2018, Брисел, Белгија; 
4. 24-та МАРС конференција, 21-22/11/2018, 
Дубровник; 
5. Ден на европската трговска политика 
2018, 27/11/2018, Брисел. 

ЕУ КАЛЕНДАР / ноември 2018 

ЕВРОПСКА НЕДЕЛА НА РЕГИОНИ И ГРАДОВИ 2018 

Европската недела на региони и градови е 
годишен четиридневен настан во кој 
градовите и регионите го презентираат 
својот капацитет да создадат раст и 
работни места, спроведувањето на 
политиката на кохезија на Европската 
унија и да ја докажат важноста на 
локалното и регионално ниво за добро 
европско владеење. 
Настанот за прв пат започна во 2003 
година кога Европскиот комитет на 
регионите ги покани локалните и 
регионалните претставници со седиште во 
Брисел во Европската унија во исто време 
да ги отворат своите врати за 
посетителите. Една година подоцна, 
Генералниот директорат на Европската 
комисија за регионална и урбана 
политика, се вклучи во одбележувањето 
на настанот. 
Развивајќи се од првичниот концепт, 
настанот стана европска мрежна 
платформа за експерти за регионален и 
локален развој. Размената на добри 
практики за економски развој и социјално 
вклучување, прекуграничната соработка, 
јавно-приватните партнерства, 
регионалните иновации и локален развој 
под водство на заедницата станаа дел од 
нејзините многубројни теми. 
Со текот на годините, настанот прерасна 
во клучен настан за регионалната 
политика на ЕУ. Во октомври секоја година 
околу 6.000 учесници (локални, 
регионални, национални и европски 
одлучувачки тела и експерти) учествуваат 
на настанот со повеќе од 100 работилници 
и дебати, изложби и можности за мрежно 
поврзување. 

Покрај работилниците во Брисел, 
локалните настани се одржуваат од 
септември до ноември низ цела 
Европа. 
Европската недела на регионите и 
градовите и нејзините работилници, 
дебати и мрежни активности се 
адресирани на: 
- членови на Европскиот комитет на 
регионите, членови на Европскиот 
парламент и национални, регионални и 
локални политичари; 
- европски, национални, регионални и 
локални владини претставници и 
експерти во областа на управување и 
оценување на програмите за кохезивна 
политика; 
- претставници на приватни компании, 
финансиски институции и европски и 
национални здруженија; 
- новинари од европски, национални, 
регионални и локални медиуми; 
- истражувачи, доктори на науки или 
магистри и практичари од областа на 
европската регионална и урбана 
политика. 
Европската недела на регионите и 
градовите е коорганизирана од 
Генералниот директорат на Европската 
комисија за регионална и урбана 
политика (DG REGIO) и Европскиот 
комитет на регионите (CoR). Како 
партнери на настаните може да се 
приклучат и други европски 
институции, европски региони и 
градови, регионалните партнерства и 
европски здруженија. 

https://europa.eu 

https://europa.eu/regions-and-cities/


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. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

Адреса: 11 Октомври бр. 10, Скопје, 1000 

www.sobranie.mk 
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