
Новоизбраниот претседател на 

Европската комисија Жан Клод Јункер, на 

10 септември годинава го претстави 

неговиот тим кој треба да биде отворен за 

реформи и подготвен да се справи со 

политичките предизвици за успешна 

економија,  одржливи работни места, 

поголема социјална заштита, енергетска 

безбедност, побезбедни граници и 

дигитални можности.  

Новоизбраниот претседател на 

Kомисијата ја предаде листата на 

назначени комесари до Советот на ЕУ, а 

конечната листа беше усвоена во 

заеднички договор со Советот, на 5 

септември годинава. Согласност на 

составот на Kолеџот на комесари, во 

целост треба да даде Европскиот 

парламент, вклучително и на 

претседателот на Комисијата и на 

Високиот претставник на Унијата за 

надворешни работи и безбедносна 

политика. Согласно членот 118 од 

Деловникот на Европскиот парламент, 

назначените комесари ќе бидат 

сослушани во релевантните комитети на 

ЕП. По добиената согласност од 

Европскиот парламент, Европската 

комисија се назначува од страна на 

Европскиот совет, согласно членот 17 (7) 

од Договорот за ЕУ. 

Предлогот за новиот состав на 

Европската комисија вклучува: 5 

поранешни премиери, 4 поранешни вице-

премиери, 19 поранешни министри, 7 

поранешни комесари и 8 поранешни 

членови на Европскиот парламент. Во 

новата Европска комисија жените ќе 

бидат застапени со 33% (9 позиции), а 

мажите со 66% (19 позиции). Во составот 

на Комисијата, 14 од членовите се од 

Европската народна партија, 8 од 

Прогресивната алијанса на социјалисти и 

демократи, 5 од Алијансата на либерали и 

демократи за Европа и 1 од партијата на 

Европски конзервативци и реформисти. 

Новата Европска комисија ќе има 7 

потпретседатели, од кои три места се 

предвидени за жени, вклучително и 

Високиот претставник на Унијата за 

надворешни работи и безбедносна 

политика Федерика Могерини, која ќе 

ја извршува истовремено и функцијата 

потпретседател на Комисијата. Во 

Комисијата, Високиот претставник на 

Унијата за надворешни работи и 

безбедносна политика ќе биде 

одговорен за проектот "Силен глобален 

актер", ќе ја управува и координира 

работата на комесарите за европска 

соседска политика, преговори за 

проширување, трговија, меѓународна 

соработка и развој, хуманитарна помош 

и управување со кризи. 

Еден од главните приоритети на 

Комисијата ќе биде зајакнување на 

европската конкурентност, 

стимулирање на инвестиции и 

креирање на работни места.  

За потпретседател задолжен за работни 

места, раст, инвестиции и конкурентост  

назначен е Јурки Катаинен кој ќе биде 

одговорен за управување, 

координиација и  спроведување на 

пакетот за раст, работни места и 

инвестиции кој во следните 3 години 

треба да обезбеди 300 милијарди евра 

како дополнително јавно и приватно 

инвестирање во реалната економија. 

Исто така ќе треба да ја управува и 

координира работата на неколку 

европски комесари од повеќе ресори: за 

економски и монетарни прашања, 

регионална политика, социјални 

работи, внатрешен пазар, 

претприемништво, индустрија, 

дигитална економија, климатски акции, 

енергетика, транспорт и др. 

 НОВ СОСТАВ НА ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА  
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Страна 2 СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

    НОВ СОСТАВ НА ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА  

За потпретседател на Комисијата задолжен за 

Единствениот дигитален пазар  назначен е Андрус Ансип 

кој ќе ја координира работата на комесарите за дигитална 

економија и општество, внатрешен пазар, индустрија, 

правда, потрошувачи, родова еднаквост, земјоделство, 

рурален развој, регионална политика, даноци и царина. 

Преку создавање на поврзан Единствен дигителен пазар, 

Унијата ќе може да генерира до 250 милијарди евра 

дополнителен раст за време на мандатот на новата 

Комисија, што ќе се рефлектира на создавање на нови 

работни места особено за помладите лица како и 

динамично општество базирано на знаење. 

 

Во плановите на Јункер  вклучена е реформата и 

реорганизација на Европската енергетска политика во 

нова Европска енергетска унија. За потпретседател 

одговорен за енергетска унија назначена е Аленка 

Братушек. Преку разновидност на енергетските извори и 

намалување на високата енергетска зависност на неколку 

од земјите-членки, Унијата ќе може да биде понезависна. 

Со зголемување на учеството во обновливите извори на 

енергија и енергетската ефикасност ќе се креираат нови 

работни места и ќе се намалат трошоците. 

 

За потпретседател на Комисијата, задолжен за еврото и 

социјалниот дијалог назначен е Валдис Домбровскис, кој 

ќе биде  одговорен за следење на Европскиот економски 

семестар и за координација и спроведување на 

иницијативите на конвергенција на економските, 

фискалните и трудовите политики. За да се зачува 

стабилноста на еврото, Комисијата ќе ги продолжи 

економските реформи придружени со социјални мерки и 

постојан дијалог со европските социјални партнери и 

претставници на бизнисот и синдикатите.  

 

За позицијата прв потпретседател на Комисијата 

одговорен за подобра регулатива, 

меѓуинституционални односи, владеење на правото 

и Повелбата за фундаменталните права, назначен е 

Франц Тимерманс. Првиот потпретседател на 

Комисијата ќе работи заеднички со комесарот 

одговорен за правда, потрошувачи и еднакви 

можности и со комесарот за миграција и внатрешни 

работи, и  ќе биде задолжен за надгледување на 

односите на Европската комисија со националните 

парламенти, како и со други европски институции. 

 

Со цел да се обезбеди дека распределбата на 

ресурсите е во согласност со поставените 

приоритети на Комисијата како и да се постигне 

максимална ефикасност, се воведува позицијата 

потпретседател за буџет и човечки ресурси. За овој 

ресор ќе биде одговорна Кристалина Георгиева, ќе 

соработува со сите комесари, ќе треба да воведе 

модернизација на европската јавна администрација, 

вклучително и поголема употреба на дигиталните 

технологии. 

 

За Комесар за европска соседска политика и 

преговори за проширување назначен е Јоханес Хан, 

кој ќе биде одговорен за зајакнување на соседската 

политика, но исто така и за тековните преговори за 

проширување.  
 

http://ec.europa.eu/news/eu_explained/140910_en.htm 

 

 



     «...ЕУ треба да се одмори од 

проширувањето со цел да се 

консолидира она што е постигнато 

кај 28 земји-членки.... преговорите 

кои се во тек ќе продолжат, и 

особено Западниот Балкан  ќе треба 

да ја задржи европската 

перспектива, но проширување не се 

очекува во следните 5 години...«  

      Дел од обраќањето на Јункер пред 

европратениците и презентацијата на 

политичките насоки на седницата на 

ЕП, на 15 јуни 2014 година. 

НОВАТА СТРУКТУРА НА ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА 

Страна 3  

   http://www.europarl.europa.eu/ 

Жан Клод Јункер е еден од европските политичари со 

најголемо искуство. Роден е во 1954 година, се приклучил во 

Христијанската социјална народна партија на Луксембург во 

1974 година. Во периодот 1995-2013 година ја извршувал 

функцијата премиер на Луксембург. Од 2005-2013 година бил 

претседател на Еврогрупата. Јункер одиграл клучна улога во 

подготовките за потпишувањето на Договорот од Мастрихт со 

кој во 1992 година се основаше ЕУ. 

 

Во текот на претседателството на Луксембург со Советот на ЕУ 

во втората половина од 1997 година, како премиер, Јункер ја 

започнал борбата против невработеноста во ЕУ, а во текот на 

повторното претседателство со ЕУ во 2005 година, ја поставил 

реформата за Пактот за стабилност и раст. 

 

За придонесот во ЕУ на Јункер му се доделени многубројни 

награди, вклучително и престижната награда Charlemagne Prize 

2006. 

 

На 7 март 2014 година, на изборниот конгрес одржан во 

Даблин, Ирска, Јункер беше избран за кандидат на Европската 

народна партија, за претседател на Европската комисија.   
 

http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/biography/index_en.htm 

 



Страна 4 СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

РАТИФИКУВАНА СПОГОДБАТА ЗА АСОЦИЈАЦИЈА НА УКРАИНА СО ЕВРОПСКАТА УНИЈА 

На 16 септември годинава, Европскиот 

парламент и парламентот на Украина ја 

ратификуваа Спогодбата за асоцијација на 

Украина со ЕУ.  

 

За Европејците оваа спогодба е историска, 

а за Киев прв чекор во пристапувањето во 

Унијата. Економската интеграција, 

односно делот од спогодбата што се 

однесува на создавање на зона на 

слободна трговија е одложена до 1 јануари 

2016 година, по барање на Украина, со 

оглед на тешката економска состојба на 

земјата.  

 

Спогодбата за асоцијација на Украина со 

ЕУ обезбедува рамка за политичка и 

економска соработка, особено во областа 

на енергетиката, правосудството и  

надворешната политика. За да се примени 

спогодбата треба да биде ратификувана од 

сите земји-членки на Унијата, за што е 

потребно време. Со потпишувањето на 

спогодбата Украина се обврза за 

почитување на владеењето на правото 

и борба против корупцијата. 

 

Исто така, Украинскиот парламент на 

16 септември донесе закон со кој се 

предвидува поголема автономија и 

избори за областите на источниот дел 

од земјата, како и закон со кој се 

гарантира условна амнестија на 

борците кои учествуваат во судирите. 

Законот за специјалниот статус на 

областите Доњецк и Луганск 

предвидува во  регионите 

воспоставување на привремена 

автономна власт на 3 години. Се 

предвидува изборите во источна 

Украина да се одржат на 7 декември 

годинава. 
 

http://www.euractiv.com/ 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-

room/content/20140915IPR62504/html/

European-Parliament-ratifies-EU-Ukraine-

Association-Agreement 

КАНДИДАТИТЕ ЗА КОМЕСАРИ ПРЕД КОМИТЕТИТЕ ВО ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ 

Во Европскиот парламент, комитетите и 

политичките групи се подготвува за јавно 

сослушување на кандидатите за комесари 

од новиот состав на Европската комисија, 

кое ќе се одржува од 29 септември до 7 

октомври годинава.  

 

Проверката на стручноста и способноста 

на кандидатите за комесари ќе трае 3 часа 

и ќе се пренесува во живо на веб страната 

на Европскиот парламент. Претходно, 

секој комитет од ЕП доставува 3 писмени 

прашања до кандидатот за комесар од 

соодветната област на надлежност, со 

можност да достават 2 дополнителни 

прашања до комесарите кои индиректно се 

поврзани со законодавната активност на 

комитетите.  

 

Европратениците се заинтересирани и 

очекуваат одговори особено за новата 

структура на Европската комисија, како во 

пракса ќе се одвива координацијата на 

работата меѓу потпретседателите на 

Комисијата и комесарите. Ова со оглед на 

преклопувањето на портфолијата и 

прераспределбата на ресорите меѓу 
политичките директорати во Комисијата.  

Во фокусот на интересот на 

европратениците се прашањата за 

невработеноста, правата за социјална 

заштита, специфичните закони кои ќе 

ги предлагаат комесарите во текот на 

мандатот, ревизијата на директивата за 

работното време и др., на кои 

комесарите ќе треба писмено да 

одговорат пред да започнат 

сослушувањата во соодветните 

комитети на ЕП.  

 

За 9 октомври планирана е посебна 

седница за новата структура на 

Европската комисија, која ќе се одржи 

во текот на конференцијата на 

претседатели на која по правило имаат 

право да присуствуваат претседателот 

на Европскиот парламент и 

претседателите на политичките групи. 

Се очекува Европскиот парламент на 

пленарна седница на 22 октомври да го 

одобри составот на новата Европската 

комисија. 
http://www.elections2014.eu/en/news-room 

http://www.euractiv.com/sections/eu-priorities-

2020/commissioner-designate-hearings- 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/ 

 

 

«Ова е историски момент. 

Двата парламенти слободно 

решија да гласаат денес во 

исто време за оваа спогодба. 

Ова е слободна демократија, 

спротивно на насочена 

демократија. Европскиот 

парламент секогаш беше во 

одбрана на територијалниот 

интегритет и суверенитет 

на Украина и ќе продолжи и 

понатаму "  

.....дел од обраќањето на 

претседателот на ЕП 

Мартин Шулц во Стразбур» 

 

http://www.euractiv.com/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140915IPR62504/html/European-Parliament-ratifies-EU-Ukraine-Association-Agreement
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140915IPR62504/html/European-Parliament-ratifies-EU-Ukraine-Association-Agreement
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140915IPR62504/html/European-Parliament-ratifies-EU-Ukraine-Association-Agreement
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140915IPR62504/html/European-Parliament-ratifies-EU-Ukraine-Association-Agreement
http://www.elections2014.eu/en/news-room
http://www.euractiv.com/sections/eu-priorities-2020/commissioner-designate-hearings-calendar-2014-308716
http://www.euractiv.com/sections/eu-priorities-2020/commissioner-designate-hearings-calendar-2014-308716
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm


На референдумот во Шкотска што се одржа 

на 18 септември годинава, гласаа 84,6% од 

избирачите, од кои против беа 55,3% или 

преку 2 милиони избирачи, додека за 

независност гласаа 44,7%. За победа на 

референдумот беше потребно една од двете 

страни да добие над 1.825.826 гласови. 

 

Премиерот на Шкотска Алекс Самонд по 

признавањето на поразот на опцијата за 

независност, веднаш потсети на ветувањето 

за пренесување на поголеми надлежности на 

Шкотска, дадено од водечките британски 

партии - конзервативците и либералните 

демократи (во позиција) и лабуристите (во 

опозиција). Самонд објави дека ќе се повлече 

од функцијата прв министер на Шкотска и 

поднесе оставка како лидер на Шкотската 

национална партија. 

 

Исходот од референдумот претставува 

победа за Британскиот премиер Камерон кој 

лично се ангажираше во кампањата. 

Големиот број на гласови за независнот на 

Шкотска како и внимателното следење на 

референдумот од другите британски региони, 

ја наметнува потребата за поголема 

децентрализација на земјата. Камерон, изјави 

дека ќе се исполни даденото ветување за 

пренесување на надлежности на 

регионалната власт на Шкотска и најави 

слични мерки и за Англија, Велс и Северна 

Ирска. На Шкотска треба да и се додели 

поголемо овластување во областа на 

фискалната политика, трошењето на буџетот, 

социјалните давачки, социјалната 

заштита. Се очекува плановите да 

бидат подготвени до ноември 

годинава, а предлог-законите до 

јануари следната година. Сепак, 

зададените рокови се кратки со оглед 

дека станува збор за сложени уставни 

закони кои мора да се разгледаат во 

двата дома на Британскиот Парламент. 

 

Резултатот од рефендумот беше 

поздравен од Европската унија како 

добра одлука за ЕУ. Претседателот на 

Европската комисија, Баросо вети дека 

Комисијата ќе го продолжи 

конструктивниот дијалог со Владата 

на Шкотска, во областите кои се 

важни за иднината на земјата: растот, 

вработеноста, климатските промени, 

енергетиката, подобрување на 

законодавството.  

 

Во Шпанија резултатот од 

референдумот беше дочекан со 

олеснување со оглед дека земјата се 

соочува со барањето за одржување на 

референдум за независност на 

Каталоња, на 9 ноември годинава. 

Уставот на Шпанија не дозволува 

организирање на референдум кој не ги 

вклучува сите граѓани на земјата. 

Според мислењата на експертите, 

доколку се одржи референдумот, 

Уставниот суд може да ги прогласи 

резултатите за нелегални. 

разлики меѓу ставовите на Европската 

комисија и Владата на Шкотска е кој 

дел од Договорот за ЕУ е применлив во 

случај на независност на Шкотска. 

Европската комисиja инсистира на 

членот 49 со кој се регулира влезот на 

нови земји-членки, додека Шкотската 

влада се повикува на членот 48 според 

кој земјите-членки може да ги 

модификуваат своите односи.  

Помеѓу двата спротивни ставови за 

членството во ЕУ на независна 

Шкотска постои "неистражен правен 

простор" и веќе се водат дебати за 

уставните прашања.  

Во Европската унија се води широка 

дебата за тоа што ќе се случува во 

периодот што следи, но исто така и за 

правните аргументации што доколку 

Шкотска гласаше за независност. 

Челниците на ЕУ се повикуваат на 

Договорот за ЕУ, но на различни 

одредби од истиот.  

Спрема мислењето на Баросо кое го дели 

и неговиот наследник Жан Клод Јункер, 

како нова држава Шкотска би останала 

надвор од ЕУ и ќе мора да поднесе 

барање за членство. Пристапувањето на 

Шкотска во ЕУ ќе мора да биде 

одобрено едногласно, но можни се вета 

од Шпанија, Белгија, Италија или други 

земји-членки. Една од основните правни 
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«На Шкотска треба да 

и се додели поголемо 

овластување во областа 

на фискалната 

политика, трошењето 

на буџетот, 

социјалните давачки, 

социјалната заштита.» 

 



Европската комисија ги повика 

земјите-членки на ЕУ да предложат 

проекти за користење на 11,9 

милијарди евра за унапредување на 

европските транспортни врски. 

Средствата од ЕУ ќе се користат за 

проекти во 9 клучни транспортни 

коридори кои ќе ја формираат 

европската транспортна мрежа. Со 

реализацијата на проектите ќе се 

унапреди врската исток-запад и ќе 

се подобрат прекуграничните 

активности на компаниите и 

граѓаните на ЕУ. Повикот за 

користење на досега најголемиот 

износ на европски средства 

наменети за транспортната 

инфраструктура беше објавен на 11 

септември годинава и ќе трае до 26 

февруари 2015 година до кога 

земјите-членки ќе треба да ги 

достават понудите. Ќе се избираат 

најконкурентните проекти во 

рамките на 9 коридори.  

Проценките на ЕУ се дека до 

средината на векот превозот на 

товарот во Европа ќе се зголеми за 

80%, а на патничкиот превоз за над 

50%. Европските средства за 

транспорт за периодот 2014-2020, во 

однос на претходнот буџет се 

значително зголемени, изнесуваат 26 

милијарди евра. 

Новата транспортна мрежа ќе биде 

воспоставена до 2030 година и ќе 

поврзува 94 главни европски 

пристаништа со железница и патишта 

како и 38 клучни аеродроми со 

железниците на големите градови. Ќе 

се реконструираат 15.000 километри 

железнички пруги и 35 

прекугранични проекти за 

намалување на преоптовереноста во 

превозот. Сите 9 коридори ќе 

вкучуваат 3 вида на транспорт, 3 

земји-членки и 2 прекугранични 

секции. 
http://ec.europa.eu/transport/themes/

infrastructure/news/corridors_en.htm 

10.000 евра. На 24 март годинава во 

Брисел беше доделена престижната 

награда за Европска недела на мобилност 

за 2013 година, на главниот град на 

Словенија, Љубљана.  

Кон Европска недела на мобилност, во 

која учествуваат над 1.900 градови низ 

Европа се приклучи и Република 

Македонија, градовите Скопје, Битола, 

Берово, Струмица и Велес. Беа одржани  

бројни манифестации, едукативни 

работилници, предавања за промоција на 

алтернативните видови на 

транспортот.  Оваа година Делегацијата на 

ЕУ во РМ, во партнерство со градот 

Скопје и Министерството за животна 

средина организираа традиционална 

велосипедска парада, со што Скопје се 

приклучи на градовите од Европа. Градот 

Скопје промовираше  нова апликација што 

го олеснува движењето околу градот. 

Планерот на зелена рута им обезбедува 

информации на патниците при планирање 

на најбрзи, најевтини и повеќе еколошки 

патишта до нивната дестинација, 

вклучувајќи податоци за проток на 

сообраќајот, метеж и емисиите на CO2.  
http://www.mobilityweek.eu/ 

Од 16-22 септември во Европската унија 

се одбележа Европската недела на 

мобилност под мотото "Нашите улици, 

наш избор" промовирана од Европската 

комисија во соработка со националните 

влади. Кампањата се одржа по 14 пат, и 

имаше за цел охрабрување на граѓаните 

да користат разни средства за транспорт 

како замена на автомобилите. Кампањата 

претставуваше недела на велосипедисти, 

пешаци, ролери, скејтборди, на сите 

учесници во сообраќајот кои не ја 

загадуваат животната средина. Уште во 

1998 година во Франција беше 

одбележан  „Денот во град без мојот 

автомобил!“, а успехот на оваа  

иницијатива доведе до промовирање на 

Европската недела на мобилност, во 2002 

година.  

Европската недела на мобилност треба да 

поттикне јавна дебата за подобрување на 

урбаните средини во корист на 

животната средина и квалитетот на 

животот на луѓето. Европската комисија 

ја поддржува Европската недела на 

мобилност со околу 300.000 евра 

годишно, победничкиот регион или 

локалната власт  добиваат награда од 

  ТРАНСПОРТНО ПОВРЗУВАЊЕ НА ЕВРОПА 

http://ec.europa.eu/transport/ 
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  ЕВРОПСКА НЕДЕЛА НА МОБИЛНОСТ 2014 

Коридори: 

1. Балтичко-Јадрански коридор  

2. коридор Северно море-Балтик 

3. Медитерански коридор 

4. коридор Ориент-источен Медитеран 

5. Скандинавско-медитерански коридор 

6. коридор Рајна-Алпи 

7. Атлански коридор 

8. коридор Северно море-Медитеран 

9. коридор Рајна-Дунав 

http://www.mobilityweek.eu/


Полска ја помина европската економска криза 

без рецесија со што докажа дека е можен 

одржлив економски раст без попуштање на 

фискалната дисциплина. Полска и пред 

пристапувањето добиваше стабилна економска 

поддршка и инвестиции, денес бележи силен 

економски раст, намалување на 

невработеноста, пораст на животниот стандард 

и инвестиции. За Полска е особено важен 

изборот на премиерот Доналд Туск, за нов 

претседател на Европскиот совет. 

Според официјалните статистики, полскиот 

БДП за 2013 година бил два пати поголем во 

однос на 2003 година, односно од 201 

милјарди пораснал на 390 милијарди евра.  

Растот на економијата од 2003 достигнал до 

49% додека просекот кај другите земји-членки 

во изминатите 10 години се движел до 11%. 

Според експертите и аналитичарите постојат 

неколку објаснувања за  економски 

достигнувања на Полска: поставени многу 

здрави економски фундаменти преку 

програмата за економска трансформација како 

и политиката на фискална рамнотежа во 

последните две децении. Полска е пример како 

да се комбинира растот и вработеноста со 

фискалната дисциплина. Во 2013 година во 

земјата БДП по жител изнесувал повеќе од 2/3 

од просекот на ЕУ (68%), додека десет години 

претходно изнесувал помалку од половина на 

просекот на ЕУ (48,8%). Од членството во ЕУ, 

во периодот од 2003-2013 стапката на 

невработеност од 20% се намалила на 13,4%, 

или во периодот се вработиле околу 800.000 

луѓе. Растот на вработеноста од 1,5 на 3,5% се 

должи и на успешното користење на 

европските фондови.  

Во Буџетот на ЕУ за 2014-2020, Полска има 

обезбедено 82 милијарди евра од структурните 

фондови или ¼ од сите средства наменети за 

политиката на конвергенција. 

Хармонизацијата на полското 

законодавството со правото на ЕУ 

придонесе земјата да стане атрактивна за 

инвеститорите. Директните странски 

инвестиции во 2003 година изнесувале 50 

милијарди евра, додека во 2013 година 

достогнале до 152 милијарди евра. 

Инвестициите во инфраструктурата 

придонесле за унапредување на 

квалитетот на животот во Полска. Со 

изградбата и модернизацијата на околу 

700 нови пречистителни станици денес се 

обезбедува чиста вода на места каде пред 

десет години тоа било невозможно. И 

покрај позитивните достигнувања, Полска 

сеуште има предизвици особено со 

нееднаквоста на регионите, неколку од 

нив се меѓу најсиромашните во ЕУ. Дел од 

промените кои настанаа со членството во 

ЕУ не беа позитивни за полската 

економија, како што е на пр.со 

директивата за тутун чија примена 

претставува ризик за тутунската 

индустрија во Полска, која вработува 

50.000 луѓе и остварува приходи од 

милијарди евра во државниот буџет. 

Прописите за енергетика и заштита на 

животната средина се исто така 

проблематични, особено поради тоа што 

јагленот и понатаму останува примарен 

извор на енергија, па поради тоа Полска се 

противи на преамбизиозните цели во 

борбата со климатските промени. 
Државата располага со големи ресурси и 

рудници на јаглен, кој го користат 

електраните. Учеството на Полска во 

обновливите извори на енергија постепено 

расте, околу 12% од енергијата продадена 

на пазарот на Полска доаѓа од 

обновливите извори на енергија. 
http://stat.gov.pl/en/basic-data/ 

 

можности за поддршка на малите и 

средни бизниси.  

 

Во фокусот на кампањата се 

можностите за младите, промоцијата 

на претприемништвото, иновациите и 

конкурентноста. 
 

http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/sme-

week/index_en.htm 

Од 25 септември до 5 октомври годинава, 

со бројни национални, регионални и 

локални настани во 37 држави се 

одбележува Европската недела на мали и 

средни претпријатија.  

 

Иницијативата е промовирана од страна 

на Европската комисија, согласно актот за 

мали бизноси на Европа, а со цел да се 

обезбедат информации за понудените 

 

«Полска бележи силен 

економски раст, 

намалување на 

невработеноста, 

пораст на 

животниот стандард 

и инвестиции» 
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Европската комисија во 1987 година ја 

воведе програмата Еразмус, за 

поттикнување на мобилноста на 

студентите и наставните кадри. Во 

програмата Еразмус, за периодот 

2012/2013 година учествувале околу 

270.000 студенти од цела Европа, што 

досега претставува најдобар резултат. Во 

програмата вклучени се сите земји-

членки на ЕУ, како и Исланд, 

Лихтенштајн, Норвешка, Швајцарија и 

Турција.  

 

Република Македонија во програмата 

Еразмус се приклучи оваа година.  

 

Европските студенти имаат можност да 

студираат една година на соодветниот 

универзитет во странство без да плаќаат 

школарина.Универзитетските професори 

и стручниот кадар од високото 

образование може да остварат престој во 

странство најмногу до 6 недели, со цел 

проучување и доусовршување. Најголем 

интерес досега бил покажан за студирање 

во Шпанија, Германија и Франција, 

додека за извршување на практична 

работа во Обединетото Кралство. Во 

моментот околу 10% од европските 

студенти, студираат или се на 

дошколување во странство, додека се 

претпоставува бројот двојно да се 

зголеми до 2020 година. 

 

Од јануари годинава се воведе проширена 

програма "Еразмус плус" со која во 

следните 7 години ќе се стипендираат 

околу 4 милиони лица, за студирање, 

волонтирање и за работно искуство во 

странство. Целта на новата програма е да 

се подобрат вештините, модернизација на 

образованието, оспособување и 

вработување на младите. За Еразмус плус 

за следните 7 години предвидени се 14.7 

милијарди евра или 40% поголеми 

средства од моменталната искористеност. 
 

http://ec.europa.eu/education/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/news/culture/140819_en.htm 

пристап до лични податоци на граѓаните 

на ЕУ со кои располгаат европските 

компании, ќе бидат предмет на претходна 

проверка од страна на националните 

агенции за заштита на личните податоци 

на земјите-членки на Унијата.  

 

Со овие мерки, интернет платформата 

Google и социјалната мрежа Facebook, 

пред да испраќаат податоци од нивните 

корисници во странство, ќе треба да 

побараат дозвола од релевантните 

национални органи.  

 

За одредени делови од предложеното 

законодавство сеуште се води голема 

дебата.  

 
EP Resolution on the proposal for a directive on 

the protection of individuals with regard to the 

processing of personal data/12 March 2014 

http://www.euractiv.com/sections/infosociety/natio

nal-parliaments-raise-pressure-data-protection-

308581 

 

Во заедничката декларација од 

интерпарламентарниот состанок одржан 

во Париз, парламентарните делегации од 

16 земји-членки ја повикаа Европската 

унија за усвојување на законодавство за 

реформа на заштита на личните податоци 

до 2015 година.  

 

Законодавниот пакет предложен во 

јануари 2012 година содржи директива и 

регулатива кои беа усвоени во 

Европскиот парламент, во прво читање 

во март годинава, непосредно пред 

одржувањето на европските избори.  

 

Предложеното законодавство содржи 

мерки за заштита на личните податоци на 

европските граѓани и ограничување на 

нивната употреба од страна на 

компаниите и разузнавачките служби. 

Секоја компанија која без дозвола ќе 

испраќа лични податоци надвор од ЕУ, 

ќе се соочи со парична казна до 100 

милиони евра или 5% од вкупниот 

промет. Барањата од административни 

или судски органи на трети земји,  за 
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           http://ec.europa.eu/justice/data-  

           protection 

НАЦИОНАЛНИТЕ ПАРЛАМЕНТИ ПОВИКАА ЗА ПОГОЛЕМА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ 

http://ec.europa.eu/education/index_en.htm
http://ec.europa.eu/news/culture/140819_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0219+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0219+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0219+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.euractiv.com/sections/infosociety/national-parliaments-raise-pressure-data-protection-308581
http://www.euractiv.com/sections/infosociety/national-parliaments-raise-pressure-data-protection-308581
http://www.euractiv.com/sections/infosociety/national-parliaments-raise-pressure-data-protection-308581
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/


На 29 септември годинава Министерот за 

економија на Република Македонија и 

Европскиот комесар за индустрија и 

претприемништво потпишаа договор за 

приклучување на Република Македонија 

во Европската програма на конкурентност 

на малите и средни претпријатија - 

COSME.  

 

Договор потпиша и Молдавија, како прва 

земја од Источното партнерство.  

 

Програмата COSME го опфаќа периодот 

од 2014-2020 со буџет од 2.3 милијарди 

евра. Целите на програмата се: 

промовирање на претприемништвото и 

претприемничката култура, подобрување 

на пристапот до пазарите и финансиите за 

малите и средните претпријатија и 

поддршка на конкурентноста на 

претпријатијата. 

 

Република Македонија е втора земја 

кандидат за членство во ЕУ која се 

приклучи на програмата COSME, по 

Црна Гора која пристапи во јуни 

годинава.  

 

Учеството на Република Македонија во 

Европската мрежа на претпријатија 

(проект финансиран од COSME) со 28 

земји-членки на ЕУ претставува 

позитивен знак за продолжување на 

процесот на стекнување на корисни 

практики за претприемништвото, 

политиката за малите и средните 

претпријатија, конкуретноста и 

иновативноста во ЕУ. 

 
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/

index_en.htm 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-

1052_en.htm 

 

 

 

 

 

1. Сослушување на кандидатите за комесари 

во комитетите на Европскиот парламент, 29 

септември -7 октомври 2014; 

2. Усвојување на пакетот за проширување 

2014-стратегијата и годишните извештаи на 

ЕК за постигнатиот напредок на земјите од 

процесот на проширување, 8 октомври 2014. 

3. Европска недела на региони и градови 2014 

6-9 октомври, Брисел, Белгија; 

4. Состанок на Советот за општи работи на 

ЕУ, 21 октомрви 2014;  

5. Политички состанок на Европскиот совет, 

23-24 октомври 2014, Брисел, Белгија; 

6. Пленарна сесија на Европскиот парламент, 

20-23 октомври 2014, Стразбур, Франција 

 

http://europa.eu/newsroom/calendar/ 
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http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1052_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1052_en.htm


Адреса: 11 Октомври бр. 10, Скопје, 1000 

телефон: +389 2 3 11 22 55, локал 414 и 289 

факс: +389 2 3 182 277 

E-mail: nsei@sobranie.mk 

канцеларија 019 

www.sobranie.mk 

 

 

 

 

 

 

Во Собранието на Република Македонија во 

периодот јануари 2011-јуни 2012 година беше 

спроведен ИПА Проект за "Техничка помош за 

Парламентот", чија општа цел беше зајакнување 

на институционалниот капацитет на 

Собранието и со тоа подобрување на неговата 

транспарентност и одговорност пред граѓаните.  

Во рамките на ИПА проектот, беше обезбедена 

финансиска и стручна помош за воспоставување 

на ЕУ центар во Собранието.  

Целта на формирањето на ЕУ центарот е на 

пратениците во Собранието на Република 

Македонија и на Службата на Собранието да им 

се обезбеди подобар пристап до информации 

поврзани со ЕУ прашања.  

ЕУ ЦЕНТАР НА СОБРАНИЕТО 

 

 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 



 

 

 

 

 

 

 

  


