
Европскиот парламент на пленарната 
седница која се одржа на 11 март 
годинава со мнозинство гласови ја 
усвои Резолуцијата за напредокот на 
Република Македонија, предложена 
од словенечкиот европратеник Иво 
Вајгл. 
  
Европскиот парламент по деветти 
последователен пат, го повика 
Советот на ЕУ да утврди датум за 
почеток на пристапните преговори со 
Република Македонија. Главната цел 
на мнозинството европратеници е да 
се забрзаат реформите поврзани со 
европската агенда и да се зацврсти 
процесот на демократизација.  
 
Со големо мнозинство 
европратениците потсетија дека 
разликите околу името не треба да 
бидат пречка за отворање на 
преговорите и според нив тоа е 
билатерално прашање кое не треба 
да биде пречка за почеток на 
преговорите, иако треба да се реши 
пред процесот на зачленување. 
Во резолуцијата влегоа и последните 
случувања на политичката сцена во 
државата, европратениците како и 
претставниците на Советот и 
Комисијата зборуваа за „сериозна и 
драматична политичка криза.“ 
 
Во расправата во ЕП, европскиот 
комесар за преговори за 
проширување г.Јоханес Хан како и г-
ѓа Занда Калнина - Лукашевица во 
име на летонското претседателство 
со Совет на ЕУ, инсистираа на 
потребата од конструктивен 
инклузивен политички дијалог, при 
што Владата и опозицијата да 
покажат политичка одговорност и да 
обезбедат политички дијалог за да се 

решат отворените прашања како и 
да се остварат потребните 
реформи од европската агенда. 
 
Европскиот парламент изразува 
загриженост  за поларизираната 
домашна клима и смета дека е во 
надлежност како на Владата, така и 
на опозицијата да се грижат за 
трајна политичка соработка. 
Владата да ја почитува улогата на 
Парламентот, да обезбеди доволен 
обем и време за консултации  и да 
овозможи целосна, независна 
парламентарна контрола. 
 
Постизборниот бојкот е проблем кој 
треба да се реши во духот на 
споделена одговорност меѓу 
Владата и опозицијата. Според 
Резолуцијата - компромисите се од 
фундаментално значење за 
функционирање на демократијата.  
 
Позитивни оценки беа искажани за 
економската политика и 
резултатите на земјата како и 
напредокот во справувањето со 
корупцијата. 
 
Според известителот за Република 
Македонија во ЕП, словенечкот 
европратеник Иво Вајгл 
"Оставањето на Македонија пред 
вратата на ЕУ веќе 10 години има 
тешки последици и придонесе за 
актуелната криза во која се наоѓа 
земјата". 
 

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

ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ ПОВИКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ДА ГИ 
ПОЧНЕ ПРИСТАПНИТЕ ПРЕГОВОРИ ЗА ЧЛЕНСТВО ВО ЕВРОПСКАТА 
УНИЈА 

                         ЕУ ВЕСТИ         март 2015 година  

ЕУЦ-број 9/2015 

                                                                               

 

 СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

- ЕУ ЦЕНТАР НА СОБРАНИЕТО - 

Содржина на вести: 

Европскиот парламент повика 
Македонија да ги започне пристапните 
преговори 

1 

Во фокусот на пленарната седница на 
Европскиот парламент 

2 

Консултации за новата европска 
соседска политика 

3 
 

Состанок на Европскот совет 3 

Побаран мандат за контрола на 
Европскиот фонд за стратешки 
инвестиции 

4 

Одржан трипартитен социјален самит 4 

По Франција и Ирска побара буџетска 
флексибилност 

5 

Исланд ја повлече кандидатурата за 

членство во ЕУ 

5 

Културните индустрии обединети 

против реформата на авторските 

права 

6 

Нов извештај на Европската агенција 

за безбедност на храна 

7 

Велика Британија воведува нови 

правила за пакување на цигари 

7 

Собраниски активности  8 

Пакет мерки за даночна 

транспарентност 

9 

ЕУ календар/април 2015 9 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0064+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN


Страна 2 СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Во текот на пленарната седница, 
европратениците дадоа поддршка 
на предлогот за ограничување на 
надоместокот кај плаќањето со 
кредитните картички и упатија 
повик до земјите кандидати од 
процесот на проширување во ЕУ,  
значајно да работат на реформите. 
 
Во говорот пред Европскиот 
парламент, на 10 март годинава, 
Кралот на Јордан, Абдула II, упати 
повик до сите луѓе од муслиманска 
вероисповед, да се придружат во 
борбата против т.н. исламска 
држава.По повод одбележувањето на 
меѓународниот ден на жената - 8 
март, европратениците усвоија 
резолуција со која се констатира 
постигнат голем напредок во областа 
на родовата рамноправност, но сепак 
останува да се решат прашањата за 
намалување на насилството врз 
жените, разликите во платите кај 
мажите и жените, недоволната 
застапеност на жените во 
раководните позиции и др.  
 
Според резолуцијата усвоена на 11 
март, приоритетите на буџетот на ЕУ 
за следната година треба да бидат 
насочени кон поттикнување на растот 
преку креирање на нови работни 
места, фирми и претприемништво, 
како и реформирање на системот на 
приходите на ЕУ. 
 
Со големо мнозинство од 621 гласови, 
европратениците донесоа 
законодавство со кое се ограничуваат 
надоместоците за платежни 
трансакции кои банките ги 
пресметуваат на продавачите кога 
купувачите користат платежни 
картички. Сите платежни трансакции 
кои се базираат на дебитни и 
кредитни картички траба да подлежат 
на максимална стапка на 
меѓубанкарски надоместоци, кои ќе се 
однесуваат како за плаќање во и 
надвор од државата, и треба да ги 
намалат трошоците на корисниците 
на платежните картички. 
Европратениците дебатираа и ги 
оценуваа реформите и постигнатиот 
напредок во 2014 година, во Србија, 
Македонија, Црна Гора и Косово, 

истакнувајќи ги тековните состојби 
поврзани со владеењето на правото, 
справувањето со корупцијата, 
дискриминацијата, темпото на 
имплементацијата на структурните 
реформи, и поларизацијата на 
политиките.  
 

Парламентот усвои резолуција со 
која повика на дополнителни напори 
за истражување на сексуалната 
злоупотреба на децата преку 
интернет, заштита на децата жртви и 
отстранување на незаконски 
содржини на интернет. Реформата во 
областа на заштитата на податоците 
за која се води дебата, вклучува 
промени за подобра заштита на 
правата на децата на интернет.  

 

Во пресрет на состанокот на 
европските лидери кој се одржа на 19 
и 20 март годинава, европратениците 
го повикаа Европскиот совет, да 
обезбеди енергетски независна и 
конкурентна Европа.  Дел од 
европратениците сугерираа дека ЕУ 
може да ги прошири енергетските 
партнерства, додека други 
препорачуваат префрлање на 
фокусот на политиката кон луѓето и 
проблемите поврзани со енергетската 
сиромаштија. 
 
Во однос на надворешната политика, 
повеќето од европратениците 
повикаа земјите-членки да останат 
обединети во однос на Русија и да се 
следи спроведувањето на мировниот 
договор од Минск. За порастот на 
антисемитизмот, исламофобијата и 
насилниот екстремизам во ЕУ, 
европратениците дебатираа со 
комесарот Јоханес Хан. 
 
http://www.europarl.europa.eu/news/en/
news-room/content/20150310STO33152/
html/Things-we-learnt-in-plenary-capping-
card-fees-candidate-countries-Nemtsov 

ВО ФОКУСОТ НА ПЛЕНАРНАТА СЕДНИЦА НА ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ 
09-12 март 2015 година, Стразбур 
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Високиот претставник на ЕУ за 
надворешни работи и безбедносни 
прашања и потпретседател на 
Европската комисија, Федерика 
Могерини заедно со Комесарот за 
европска соседска политика и 
преговори за проширување Јоханес 
Хан,  на  4 март годинава во Брисел 
ги отворија  консултациите за  
иднината  на  Европската соседска 
политика.  
“Градењето на силни партнерства 
со соседите е од клучен интерес за 
ЕУ. Поради неодамнешните 
случувања во регионот, Унијата е 
пред поголеми предизвици - од 
економскиот притисок до 
нелегалната миграција и закани за 
безбедноста. За решавање на овие 
прашања потребна е цврста 
политика.  Мораме и подобро да ги 
разбереме различните аспирации, 
вредности и интереси на нашите 
партнери…."  изјави  Високиот 
претставник на ЕУ, Федерика 
Могерини. 
Европската соседска политика е 
креирана во 2003 година со цел 
развивање блиски односи на ЕУ со 
соседните земји, на југ со Алжир, 
Египет, Израел, Јордан, Либија, 
Мароко, Палестина, Сирија и Тунис, 
и на запад - Арменија, Азербејџан, 
Белорусија, грузиа, Молдова и 
Украина. Оваа политика на ЕУ 

последен пат беше ревидирана во 
2011 година. Во меѓувреме, во 
соседството на Унијата настанаа 
значајни промени поради што има 
потреба за темелно преиспитување 
на начелата врз кои се базира 
европската соседска политика. 
Консултациите ќе се спроведуваат 
со партнерите од соседните земји на 
ЕУ, до крајот на јуни годинава, по 
што на есен се очекува да следи 
комуникација со предлози за идната 
насока на европската соседска 
политика.  
Во консултациите вклучени се 
следните приоритети: 
диференцијација, фокус, 
флексибилност, сопственост и 
видливост. Утврдени се 5 подрачја 
во кои двете страни имаат 
заеднички интереси: трговија и 
економскиот раст, поврзување, 
соработка, безбедност, управување, 
миграција и мобилност.  
Повеќето средства за 16-те 
партнерски земји доаѓаат од новиот 
инструмент за европско соседство 
кои е со буџет од 15,4 милијарди 
евра за периодот 2014-2020 година.  
 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-

4548_en.htm 
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СОСТАНОК НА ЕВРОПСКИОТ СОВЕТ 

На состанокот на Европскиот совет одржан на 19 и 20 
март годинава европските лидери постигнаа 
согласност за поставување на првите чекори на 
Енергетската унија, при што се обврзаа да се изгради 
прифатлива, безбедна и одржлива енергија во 
рамките на Унијата.  
Во фокусот на дискусиите беше енергетската 
безбедност и транспарентноста на договорите за гас. 
Лидерите нА ЕУ се согласија за развивање на 
иновативни стратегии за новата генерација на 
обновливи извори на енергија и зголемување на 
енергетската ефикасност, како и за постигнивање на 
исчекор во европската климатска дипломатија во 
правец на успешен самит кој ќе се одржи во Париз, во 
декември годинава. 
Европскиот совет ја повтори посветеноста кон 
источните партнери, како приоритет го постави 
зајакнувањето на демократските институции на исток. 
Беше постигната согласност за целите на самитот на 
Источното партнерство, што ќе се одржи во Рига на 
21-22 мај 2015 година. 
Европските лидери разговараа за ситуацијата во 

Украина и Русија, при што Советот се согласи дека 
времетраењето на економските санкции ќе биде 
поврзано со целосното имплементирање на 

договорите од Минск. 
Европскиот совет посвети внимание на 
економската ситуација во Европа и 
спроведувањето на структурните реформи кај 
земјите-членки. Инвестициите, структурните 
реформи и фискалната одговорност, се трите 
приоритети за 2015 година, одобрени во рамките 
на годишното истражување за раст.  
Европските лидери го поздравија усвојувањето на 
преговарачката позиција на Советот, за предлогот 
на Европскиот фонд за стратешки инвестиции. 
Советот, исто така дебатираше и за состојбите со 
актуелните преговори со САД за договорот за 
трансатлантска трговија и инвестициско 
партнерство. 
 
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-

council/2015/03/19-20/ 

«Во интерес на ЕУ е да 

развива мир, стабилност 

и благосостојба на 

своите граници. 

Благодарение на 

преиспитувањето на 

Европската соседска 

политика, нашата 

работа на 

постигнувањето на овие 

цели ќе биде поуспешна» 

-Јоханес Хан, Комесар за 

европска соседска 

политика и преговори за 

проширување 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4548_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4548_en.htm
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Европскиот суд на ревизори побара 
јасен мандат за контрола на 
Европскиот фонд за стратешки 
инвестиции, кој ќе изнесува 315 
милијарди евра.  
Ревизорите, во мислењето 
образложено на 19 страници, 
истакнауваат дека целта на оваа 
иницијатива е заштедите и 
финансиската ликвидност да се 
користат на продуктивен начин, без 
создавање на нови долгови, за да 
може проектот да создаде до 1.3 
милиони нови работни места во 
следните три години. 
Според ревизорите, има потреба да 
се дополнително појаснување дека 
вкупните трошоци од буџетот на ЕУ 
нема да надминат 16 милијарди 
евра. Потенцијалните обврски на 
другите јавни извори на 
финансирање, треба внимателно да 
се контролираат и објават.  
Износот од 16 милијарди евра ќе се 
финансира преку постојните ставки 
од буџетот на ЕУ (2 милијарди евра), 
програмата - поврзување на Европа 
(3,3 милијарди евра) и програмата 
Хоризонт 2020 (2,7 милијарди евра), 
како и дополнителни 5 милијарди 
евра од Европската инвестициска 
банка. Земјите-членки може да 
дадат свој придонес во Европскиот 
фонд за стратешки инвестиции, со 
дополнување на контрибуцијата, со 
инвестициска платформа или 
кофинансирање на конкретни 
проекти и активности.  

Според ревизорите, и покрај тоа што 
во предлогот на Европската комисија 
не е наведен правниот статус на 
Европскиот фонд за стратешки 
инвестиции, истиот има своја 
структура - Управен одбор која ќе ја 
утврдува инвестиционата политика, 
вклучително и профилот на ризици. 
Членството во Управниот одбор е 
пропорционално врз основа на 
контрибуците. Но, сепак мнозинската 
контрибуција на ЕУ буџетот во 
фондот, не е одразена во неговата 
управувачка структура.  
Европскиот суд на ревизори смета 
дека даночните обврзници на ЕУ 
мора да имаат гаранции дека 
средствата од Европскиот фонд за 
стратешки инвестиции ќе се трошат 
иста како буџетските средства на ЕУ.  
Оттука, треба да се применуваат 
исти правила и принципи на стабилно 
финансиско управување.  
Според ревизорите, Европската 
комисија во предлогот наведува 
малку информации за тоа како 
проектите во рамките на фондот ќе 
бидат селектирани, мониторирани и 
оценети, како ќе се управува со 
ризиците и контролата на јавните 
финансии, и кој ќе ја врши ревизијата 
и ќе известува за овие прашања. 
 
http://www.eca.europa.eu/en/Pages/
NewsItem.aspx?nid=5708 

 
 
 

ПОБАРАН МАНДАТ ЗА КОНТРОЛА НА ЕВРОПСКИОТ ФОНД ЗА СТРАТЕШКИ ИНВЕСТИЦИИ 

Во пресрет на состанокот на 
Европскиот совет, На 19 март 
годинава во Брисел се одржа 
трипартен социјален самит - форум 
за дијалог меѓу институциите на ЕУ 
на претседателско ниво и врвните 
менаџменти на европските социјални 
партнери. Во фокусот на пролетниот 
трипартитен социјален самит беше 
"инвестирање во растот и создавање 
на работни места - засилување на 
придонесот на социјалните 
партнери". 
Претставниците на ЕУ институциите 
и организациите на работници и 
работодавачи дискутираа за 
актуелните економски и социјални 
состојби, за подготовките и идните 
чекори во рамките на Европскиот 
семестар. На самитот се 

дискутираше за напредокот со 
планот за инвестиции за Европа и 
ставовите на социјалните партнери 
за другите големи политички 
иницијативи на ЕУ, како што е 
Енергетската унија. 
Ова е прв трипартитен социјален 
самит по стапувањето на функција 
на новиот состав на Европската 
комисија, во ноември 2014 година. 
Трипартитниот социјален самит се 
состанува двапати годишно, во 
пресрет на пролетниот и есенскиот 
Европскиот совет.  
 
http://ec.europa.eu/social/
socialdialogue2015 

 
 
 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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стапката на раст на БДП за следната 
година. 
Во рамките на пактот за стабилност 
и раст на ЕУ, земјите од еврозоната 
мора да ги консолидираат јавните 
финансии додека не се постигне 
рамнотежа или вишок.  
Според правилата, владите на 
земјите чиј буџетски дефицит е 
помал од 3% од БДП, но сè уште не е 
избалансиран, како во случајт со 
Ирска, не може да ги зголемат 
трошоците од среднорочниот 
потенцијал за раст на БДП. Оваа 
мерка е со цел да се обезбеди 
постепено зајакнување на основната 
буџетска рамнотежа. 
Според министерот за финансии на 
Ирска "бројките на Kомисијата 
покажуваат дека економијата на 
Ирска расте со 0,6%, и во 2015 
година е со раст од 3,5%. Во 
пресметката на Европската комисија 
се користат стапки на раст од 
годините кога Ирска беше во 
рецесија". 
 
http://www.euractiv.com/sections/euro-
finance/after-france-ireland-wants-eu-
budget-flexibility 

ПО ФРАНЦИЈА И ИРСКА ПОБАРА БУЏЕТСКА ФЛЕКСИБИЛНОСТ  

На 10 март годинава, Ирска побара 
поголема слобода во трошењето на 
буџетот за 2016 година, откако 
Европската комисија одобри 
попусливост во примената на 
правилата на ЕУ, за Франција и 
Италија.  
Министрите за финансии на ЕУ ја 
прифатија препораката на Комисијата, 
на Франција да и се даде рок од две 
години за исполнување на целите за 
консолидација и роковите дадени од 
ЕУ. Од 2009 година, за Франција ова 
претставува трето одложување.  Исто 
така министрите за финансии на ЕУ го 
прифатија предлогот на Комисијата, 
да не се започне со дисциплински 
мерки против Италија, и покрај тоа што 
долгот на оваа држава е втор највисок 
во Европа и истиот се зголемува 
наместо да опаѓа, како што се бара 
според правилата.  
Во изминативе години Ирска помина 
низ период на кратење на буџетот и 
болни економски промени, достигна 
буџетски дефицит од 12,6% од БДП во 
2011 година, и 2,9% за оваа година. 
Земјата бара да и се дозволи да ги 
зголеми трошењата во согласност со 

Страна 5 

На 12 март годинава Исланд официјално ја 
повлече кандидатурата за членство во ЕУ. 
Министерот за надворешни работи на Исланд, 
Гунар Браги Свеинсон изјави дека централно-
десничарската влада го известила актуелниот 
претседавач со ЕУ - Летонија и Европската 
комисија, за одлуката да се поништи барањето за 
членство. 
Кандидатура за членство во ЕУ, Исланд ја поднесе 
во 2009 година, во време кога земјата ја 
предводеше левичарската влада и кога земјата 
беше сериозно погодена од економската криза. Во 
тоа време исландската валута-круна, загуби речиси 
половина од вредноста, а на членството во 
еврозоната се гледаше како на поволна можност.  
Центристичката напредна пертија и десничарска 
независна партија кои дојдоа на власт во 2013 
година, ги суспендираа преговорите со ЕУ. Исланд 
соопшти дека сака да ги задржи блиските односи и 
соработката со ЕУ. Исланд е член на безвизната 
шенген-зона и на Европската економска област, 
што овозможува земјата да извезува морска храна 
без царина и помага во поттикнување на туризмот. 
За мнозинството граѓани на Исланд, членството во 
ЕУ и не е многу популарно, главно поради 

потребата земјата да се усогласи со рибарските 
квоти на Брисел. Риболовот претставува најважен 
дел од економијата на Исланд. Проблематичното 
прашање за квотите за риболов се сметаше за 
главна пречка за приклучување кон Унијата, иако 
никогаш не беше отворено во пристапните 
преговори.  
Илјадници демонстранти минатата година 
протестираа по улиците на Рејкјавик со барање за 
референдум, откако владата објави дека ја 
повлекува кандидатурата за ЕУ, без гласање. Но, 
неодамнешните анкети на јавното мислење, 
покажуваа зголемување на отпорот за членство во 
ЕУ.  
За многу Исланѓани членството во ЕУ не е врвен 
приоритет, преовладува загриженоста како ќе се 
враќаат кредитите земени во време кога 
економијата беше во подем. 
 
http://www.euractiv.com/sections/enlargement/iceland-

officially-drops-eu-membership-bid-312877 

 

 
 

 

ИСЛАНД ЈА ПОВЛЕЧЕ КАНДИДАТУРАТА ЗА ЧЛЕНСТВО ВО ЕУ 

« Доколку се доделува 

дискреционо право на 

6-7 земји-членки, 

вклучително и на 

Франција, и ние 

бараме дискреција. Но 

нашата дискреција е 

во примената на 

правилата» 

изјава на 

Министерот за 

финансии на Ирска, 

Мајкл Нунан  
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Европската култура со годишен обрт од 
околу 540 милијарди евра и повеќе од 7 
милиони работни места во ЕУ 
претставува значаен економски ресурс и 
трет најзначаен сектор, веднаш зад 
градежништвото и угостителството. 
Културната политика е една од главните 
причини за несогласување во ЕУ. 
Извештајот за авторски права, на 
германскиот европратеник од редовите 
на Пиратската партија Јулија Реда, ја 
вжешти дебатата во Европскиот 
парламент. Еден месец по 
презентирањето на извештајот, во 
средината на јануари европратениците 
поднесоа 550 амандмани. 
Реформата на авторските права е еден 
од главните приоритети на Европската 
комисија. Иако идејата за единствен 
дигитален пазар е поддржана од 
поголемиот дел на земјите-членки, 
начините со кои треба да се постигне се 
помалку консезуални, особено во однос 
на законот за авторски права кој 
последен пат бил ревидиран во 2001 
година. Според Европската комисија, 
авторските права се препрека кон 
дигиталниот единствен пазар, но луѓето 
од светот на културата се подготвени да 
го одбранат она што претставува нивен 
значаен извор на финансирање. 
Индустриите од областа на културата во 
Франција ја покажаа нивната определба 
за борба против европскиот план за 
реформа на авторските права. 

Случувањата во Европскиот парламент, 
дава надеж за преиспитување на 
Директивата за електронска трговија, 
како дел од пакетот на реформи. 
Останува нејасно, што ќе опфати 
Комисијата во реформираните правила, 
и тоа ги загрижува засегнатите страни 
во Франција. Правата на француските 
автори и уметници отсекогаш биле 
добро заштитени.  
Друг извор на недоразбирање меѓу 
Париз и Брисел е фактот дека 
редуцираното ниво на ДДВ се плаќа на 
печатени книги, но не и за е-книги. За 
Французите, концептот на авторски 
права како врска помеѓу авторот и 
неговото дело е целосно во спротивност 
со идејата за плаќање за потрошувачка 
услуга. 
За европарламентарците, нема да биде 
лесна задача да постигнат консензуален 
текст со оглед на разновидноста и 
бројот на поднесени амандмани.  
На 16 април, Комисијата за правни 
прашања при Европскиот парламент ќе 
гласа за амандманите по Извештајот 
поднесен од страна на Јулија Реда, 
додека за  20 мај планирано е гласање 
по извештајот на пленарна седница. 
 
http://www.euractiv.com/sections/infosociety/
cultural-industries-unite-against-copyright-
reform-312894 

 

најчесто се продава во Италија со цел 
да се задоволи големата побарувачка 
на модната индустрија. Франција е 
земја што го троши поголемиот дел од 
увозот на соја. 
Во меѓувреме, во Велика Британија, на 
врвот на листата е наоѓа купувањето 
на големо количество на говедското 
месо. 
Плантажите за палмовото масло 
претставуваат основен извор на 
земјоделски приходи особено во 
Бразил и Индонезија. Најголема стапка 
на уништување на тропските шуми се 
случувала и во други области како 
Камерун, Конго, Камбоџа, Габон, Лаос 
и Папуа Нова Гвинеа. 
 
http://www.fern.org/ 
http://www.euractiv.com/sections/agriculture-
food/eu-agricultural-imports-linked-illegal-
deforestation-study-claims-312983 
 

Според извештајот објавен на 17 март 
годинава од FERN - европска зелена 
невладина организација, Европската 
унија е еден од најголемите увозници на 
земјоделски производи во светот, од 
земјиште каде сечењето на шумите е 
нелегално. 
Според извештајот, во 2012 година 
земјите-членки на ЕУ увезле повеќе од 6 
милијарди евра во соја, кожа, говедско 
месо и палмово масло - стоки кои доаѓаат 
од тропски шуми претворени во 
земјоделско земјиште. Холандија, Велика 
Британија, Германија, Италија и Франција 
се најголемите увозници на вакви видови 
на стоки.   
Според извештајот, за прв пат се 
презентираат податоци дека голем дел 
на сечењето на шумите е направено 
нелегално.   
Палмовото масло во голема мера е 
купено од Германија и Холандија, кожата 
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ПРЕЗЕНТИРАН ИЗВЕШТАЈ НА FERN – УВОЗ НА СТОКИ ОД ТРОПСКИ ШУМИ НЕЛЕГАЛНО ПРЕТВОРЕНИ 
ВО ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ 

КУЛТУРНИТЕ ИНДУСТРИИ ОБЕДИНЕТИ ПРОТИВ РЕФОРМАTA НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА 
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Во новиот извештај на Европската 
агенција за безбедност на храна 
(EFSA) е забележано дека повеќе од 
97% од храната содржи одредени 
нивоа на остатоци од пестициди 
надвор од законските граници.  
Според Агенцијата, кај околу 55% од 
примероците нема утврдено 
присуство на штетни хемикалии, што 
значи дека половина од 
прехранбените производи содржат 
остатоци од пестициди.  
Највисока стапка над дозволените 
граници е кај јагодите (2,5% од 
примерокот), потоа кај зелената 
салата (2,3%). Тие се особено 
чувствителни на габи и бубачки, па 
поради тоа се подложни на прскање 
со пестициди. 
Според Агенцијата, траги од 
пестициди кои го надминуваат 
максимално дозволеното ниво на 
остатоци, се пронајдени почесто во 
увезената храна (5,7%), отколку во 
примероци со потекло од ЕУ и 
Европската економска област (1,4%). 
Извештајот на агенцијата се заснова 
на речиси 81.000 примероци од 
храна собрани од 27-те земји-членки 
на ЕУ, како и Исланд и Норвешка. 

Земјите го следат извештајот преку две 
програми: национална програма 
подготвена од секоја земја посебно и 
програма координирана од ЕУ под која 
сите национални органи за контрола на 
храна следат исти видови на 
прехранбени производи. 
Околу 1,5% од примероците содржат 
повеќе пестициди од дозволеното. 
Повеќе од 1/4 (или 27,3%) од 
примероците на храна содржат траги на 
повеќе од еден пестицид.  
Повеќето организации од областа на 
здравјето и животната средина посочија 
дека Агенцијата не вршела испитување 
на комбинираните ефекти врз луѓето, од 
неколку резидуи на пестициди. 
Токсиколозите го објаснуваат тоа како 
„коктел ефект“.  
Како одговор на критиките Агенцијата 
наведува дека работи на целосна 
кумулативна проценка на ризици, со што 
ќе се увидат одредени хронични 
здравствени ефекти врз база на 
примероците од 2011- 2013 година. 
 
http://www.efsa.europa.eu/en/press/
news/150312.htm 

брендот ќе биде напишано на 
едноставен начин веднаш до 
предупредувањето за опасностите од 
пушењето. Предложени се и потемни 
бои како маслинесто-зелена кои би 
асоцирале на опасност.  
Со ревидираната Директива за тутун 
од 2001 година, Европската комисија 
предложи проширување на опсегот на 
правилата за трговија со тутун, со цел 
да ги опфати потенцијално штетните 
електронски цигари, ароми и 
маркетинг стратегии. Поголемите 
здравствени предупредувања на 
кутијата од цигарите и целосна 
забрана на ароми како што е ментол 
кои беа дел од предлозите, се 
договорени во 2014 година. 
Новите правила се во насока на 
спречување на младите луѓе да 
посегнат по пушењето на цигари. 
 
http://ec.europa.eu/health/tobacco/products/
revision/index_en.htm 
 
 
 

Според податоците на Светската 
здравствена организација, тутунот убива 
речиси шест милиони луѓе годишно во 
светот. Повеќе од пет милиони од  
смртните случаи се резултат на 
директна употреба на тутун. Повеќе од 
600.000 случаи се резултат на непушачи 
изложени на пасивно пушење. 
Велика Британија ќе стане првата земја-
членка која воведува обични пакувања 
на цигари, откако членовите на Горниот 
дом усвоија нов закон на 17-ти март 
годинава. 
Членовите на Горниот дом се согласија 
за промената откако пратениците со 
мнозинство го одобрија предлогот една 
недела претходно и покрај големото 
противење на тутунската индустрија. 
Законот ќе стапи на сила во мај 2016 
година, една година пред усвојувањето 
на сличен закон во Ирска, а четири 
години откако Австралија ги воведе овие 
промени. По донесувањето на ваква 
мерка, стапката на пушачи во 
Австралија е намалена. 
Според планот, новите пакувања на 
цигарите ќе бидат еднобојни. Името на 
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Националниот совет за 
евроинтеграции и Koмисијата за 
европски прашања на 12 март 2015 
година, одржаа заедничка седница на 
која беше разгледана Националната 
програма за усвојување на правото 
на ЕУ-ревизија 2015 како и 
Наративниот преглед на степенот 
на реализација на НПАА-ревизија 
2014, за IV квартал од 2014 година. 
Со ревизијата на НПАА за 2015 
година, предвидени се 1007 
активности, 57 закони со кои се 
хармонизираат 69 ЕУ мерки како и 91 
подзаконски акти. Во планирањето, 
следењето и реализацијата на НПАА 
вклучени се 75 институции.  
Во расправата учествуваа г. Илија 
Димовски, Потпретседател на 
Националниот совет за 
евроинтеграции,  г-ѓа Нора Алити 
Заменик-претседателот на Комисијата 
за европски прашања, пратениците г-
ѓа Силвана Бонева, г-ѓа Шпреса 
Хадри, г. Владимир Ѓорчев, г-ѓа Солза 
Грчева, и г. Димитар Мирчев од 
Кабинетот на претседателот на 
Република Македонија.  
По повод расправата двете тела 
едногласно усвоија Заедничко 
Мислење за усвојување на правото 
на ЕУ во текот на 2015 година.  
 
На дводневната Конференција на 
комисиите за европски интеграции/
прашања на земјите учеснички во 
процесот за стабилизација и 
асоцијација на земјите од ЈИЕ 
(КОСАП), што се одржа на 10 и 11 
март 2015 година во Белград, 
Република Србија, учествуваше 
делегација на Собраниската Комисија 
за европски прашања, во состав 
заменик претседателот на 
Комисијата, г-ѓа Нора Алити и 
членовите г-ѓа Солза Грчева и 
г.Трајчо Димков. Во завршната изјава 
од конференцијата, содржан е 
предлогот на македонската 
парламентарна делегацијата.  
 
 
 
 
 
 

Во рамките на работната посета на 
Државниот секретар за европски 
прашања во МНР на Република 
Португалија г.Бруно Макаеш, на 
Република Македонија, на 12 март 
беше остварена средба  со Заменик-
претседателот на Комисијата за 
европски прашања, г-ѓа Нора Алити, а 
на 11 март средба со членовите на 
Комисијата за европски прашања.  
 
На 22 и 23 март, Европскиот 
парламент беше домаќин на 
парламентарен семинар на тема 
„Развивање на политичката култура 
и унапредување на политичкиот 
дијалог кон одржлива демократија“. 
На семинарот учествуваа пратеници 
од парламентите на Албанија, Босна и 
Херцеговина, Косово, Србија, Турција, 
како и пратеници на Европскиот 
парламент.  Делегацијата на 
Собранието на Република Македонија, 
која ја предводеше потпретседателот 
на Собранието, Антонијо Милошоски, 
ја сочинуваа координаторот на 
пратеничката група на ДУИ, Талат 
Џафери, координаторот на 
пратеничката група на ДПА, Имер Алиу 
и независниот пратеник, Љубица 
Буралиева. Собраниската делегација 
ја придружуваше генералниот 
секретар на Собранието, Жарко 
Денковски. Во рамките на семинарот и 
дебатата на тема „Култура на сили во 
парламентите: критичка поддршка 
наспроти конструктивна опозиција“ 
учествуваа Потпретседателот на 
Собранието, Антонијо Милошоски и 
независниот пратеник Љубица 
Буралиева, копретседавачот на 
Мешовитиот парламентарен комитет 
МК- ЕУ, Алјоз Петерле, 
европратеникот и член на Комитетот 
за уставни прашања на ЕП, Ричард 
Корбет, Претседателот на Комитетот 
за надворешни работи на ЕП, Елмар 
Брок, известителот за Република 
Македонија во Комитетот за 
надворешни работи на ЕП, Иво Вајгл и 
европратеникот Едвард Кукан.  
 
www.sobranie.mk 
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Европската комисија на 18 март 
годинава презентираше пакет на 
мерки за даночна 
транспарентност, како дел од 
својата амбициозна програма за 
борба против избегнување на 
плаќање данок на доход на правни 
лица и штетна даночна 
конкуренција на ЕУ.  
Клучен елемент на овој пакет е 
воведување на автоматска 
размена на информации меѓу 
земјите-членки за нивните 
даночни правила. 
Избегнувањето на плаќање на 
даноци од страна на правните 
лица има штетно влијание на  
буџетите на земјите-членки на ЕУ, 
кое се проценува на неколку 
милијарди евра годишно. 
Компаниите ја користат 
комплексноста на даночните 
правила и недостатокот на 
соработка меѓу земјите-членки за 
префрлање на профитот и 
плаќање пониски даноци. 
Пакетот за даночна 
транспарентност има за цел на 
земјите-членки да им се обезбеди 
пристап до потребните 
информации за заштита на 
нивната даночна основица и 
успешно идентификување на 
компаниите кои се обидуваат да 
избегнат плаќање даноци. 
Пакетот мерки за даночна 
транспарентност содржи 
законодавен предлог за 
подобрување на соработката меѓу 
земјите-членки во однос на 
нивните прекугранични даночни 
правила. 
Во моментов, земјите-членки 
споделуваат многу малку 
информации едни со други за 
своите даночни решенија. 
Дискреционо право е на земјите-
членки да одлучат дали даночните 
правила може да бидат 
релевантни за друга земја на ЕУ. 
Како резултат на тоа, земјите-
членки често немаат информации 
за прекуграничните даночни 
правила на други места во ЕУ кои 
може да влијаат на нивните 
сопствени даночни основици. 
Недостатокот на транспарентност 
на даночните правила се 
искористени од страна на 
одредени компании со цел 

вештачки да ги намалат нивните 
даночни придонеси. 
За промена на оваа состојба, 
Комисијата предлага да се отстрани 
маргината за дискреција и 
толкување. Од земјите-членки се 
бара автоматски да разменуваат 
информации за нивните даночни 
правила. Комисијата предлага да се 
постави строга временска рамка: на 
секои три месеци, националните 
даночни власти ќе мора да достават 
краток извештај до сите земји-членки 
за прекуграничните даночни 
правила.  
Пакетот на мерки и други 
иницијативи за унапредување на 
даночната транспарентност во ЕУ 
како:  

 Проценка на можните нови 
барања во поглед на 
транспарентноста од 
страна на 
мултинационалните 
компании.  

 Ревизија на Кодексот на 
однесување за деловно 
оданочување  

 Квантификација на обемот на 
даночно затајување и 
избегнување на плаќање на 
данок. 

 Укинување на директивата за 
данок на заштеда.  

Два законски предлози од овој пакет 
ќе бидат доставени до Европскиот 
парламент, за консултации како и до 
Советот.  
Земјите-членки треба да се 
усогласат со предлогот за даночнитe 
правила до крајот на 2015 година. 
Очекувањата се законодавството да 
влезе во сила од 2016.  
Следува донесување на акционен 
план за корпоративно 
одданочување, кој ќе биде 
претставен пред почетокот на 
летото. Овој акционен план ќе се 
фокусира на мерките за поефикасно 
корпоративно одданочување во 
рамките на Единствениот пазар. 
 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/
taxation/company_tax/transparency/
index_en.htm 
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Четврта работилница за 

паметни апарати, 1 април 2015, 

Брисел; 

Ден на Европската граѓанска 

иницијатива 2015, 13 април 2015, 

Брисел; 

Пленарна сесија на Европскиот 

парламент, 15 април 2015, 

Брисел; 

Европски економски конгрес, 20-

22 април 2015, Катовице; 

Форум во Мадрид, 20-21 април 

2015, Мадрид; 

Пленарна седница на Европскиот 

парлaмент, 27-30 април 2015, 

Стразбург. 

 

http://europa.eu/newsroom/calendar/ 
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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 


