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Тим билдинг на Секретаријатот за еврпски прашања
во организација на Детра и УСАИД

Во организација на Проектот на УСАИД за подобрување на работењето на
организациите имплементиран од ДЕТРА Центар беше одржан тим билдинг за
вработените во секретаријатот за европски прашања. Bоведно обраќање на
отворањето имаше Заменик претседателот на Владата на Република Македонија
задолжен за европски прашања, Арбр Адеми.
повеќе

Средба на вицепремиерот Арбр Адеми со
европратеникот Алојз Петерле
За време на средбата соговорниците се осврнаа на
политичките случувања во земјата, особено на
важноста да се организираат демократски и кредибилни
избори чии резлуатати ќе бидат широко прифатени, а со
тоа земјата конечно да излезе од долгата политичка
криза и да се фокусира на неопходните реформи.
Вицепремиерот Адеми ја истакна и важноста на континуираната поддршка- на
Европскиот парламент за процесот на пристапување на Македонија во ЕУ, и изрази
очекување дека истата ќе се рефлектира и во следната резолуција на Европскиот
парламент за земјата.
повеќе

Работни средби
Средба на вицепремиерот Адеми со Генералниот
секретар во австриското Министерство за
надворешни работи Линхарт
На средбата се разговараше за процесот на европска
интеграција на Република Македонија, при што
Вицепремиерот Адеми ја истакна важноста на овој
Извештај на Европската комисија која и овој, осми пат по
ред, останува на ставот за спремноста и потребата
Македонија да ги започне пристапните преговори со Европската Унија. Во овој правец
вицепремиерот го информираше Линхарт дека од страна на Секретаријатот за
европски прашања е подготвена и детална анализа во однос на наодите дадени во
Извештајот, која понатаму ќе биде предмет на поширока и инклузивнa дебата.
повеќе
Координативен состанок за ИПА фондови со амбасадорот на Европска Унија, гдин Самуел Жбогар во присуство на двајцата вицепремиери на Владата на
Република Македонија, г-дин Арбр Адеми и Никола Попоски
повеќе

ИПА Проекти
TAIEX мисија - прв состанок за развивање на
политика на задржување на национална ИПА
структура
Со состанокот раководеше државниот секретар на
Секретаријатот за европски прашања г-ѓа Ана Блажеска,
при што ги информира експертите за актуелната
состојба и одливот на кадар од ИПА структурата и
воедно нагласи дека е од голема важност развивањето
на политика за задржување на кадарот со што на национално ниво би се зголемила
апсорпција на ИПА средствата.
повеќе

Активности на Државниот Секретар Ана Блажеска

Државниот секретар за европски
прашања Ана Блажеска на
конференција во Латвија

Државниот секретар за европски прашања
Ана Блажеска,на 5.-6. ноември, учествуваше
на конференција на институтот "Конфуциј",
која се одржа во рамките на соработката на
Народна Република Кина со земјите од
Централна и Источна Европа, во Рига,
Латвија. Во своето обраќање на
конференцијата Блажеска се осврна на
соработката на македонската влада со
институтот за кинески јазик "Конфуциј" во
насока на воспоставување часови по кинески
јазик за административни службеници.
повеќе

Средба на Државниот секретар Блажеска со копретседателот на Заедничкиот консултативен
комитет г-дин Жан-Франсоа Истас

Државниот секретар за европски прашања, гѓа Ана Блажеска на 17 ноември 2016
година во просториите на Секретаријатот за
европски прашања оствари средба со копретседателот на Заедничкиот консултативен
комитет г-дин Жан-Франсоа Истас при
Комитетот на региони во Европската
унија. На средбата се разговараше за
динамика на активностите поврзани со Евроинтегративниот процес, како и за последниот
Извештај на Европската комисија за
напредокот на Република Македонија за
исполнување на условите за почеток на
преговори за членство во Европската унија.
повеќе

Презентација за студентите од филолошкиот факултет "Блаже Конески" на тема
"Вовед во процесот на европската интеграција и во подготовката на
националната верзија на правото на Европската Унија"
повеќе

ЕУ Вести




Европскиот парламент го одобри календарот за пленарни седници за 2018
година
Во Парламентот оваа недела: буџетот на ЕУ, оданочувањето и климатските
промени
Виртуелна реалност: Доживеј го Парламентот во сите димензии

Дали знаете дека...?




Поддршката на ЕУ стабилна, но изгледа матно, покажа анкетата на Евробарометар
Човекови права во светот: Комитетот за надворешни работи гласаше за годишниот
извештај за 2015 година
Беспилотни летала: правила на ЕУ за да се обезбеди сигурност и приватност

Меѓународни денови






1 декември Светски ден на СИДА-та
7 декември Меѓународен ден за цивилно воздухопловство
9 декември Меѓународен ден за борба против корупција
18 декември Меѓународен ден на мигрантите
20 декември Меѓународен ден на човековата солидарност

Ви Благодариме!

