Месечен е-Билтен на Секретаријатот за
европски прашања
Влада на Република Македонија
октомври 2016

Адеми на отворањето на конференцијата "Република
Македонија - 10 години од ЦЕФТА 2006"

"Економската соработка помеѓу земјите од регионот ја зголемува конкурентноста на
нашата економија и ја подготвува за справување со притисокот од конкуренцијата во
рамки на ЕУ и посочи дека активното учество во телата на ЦЕФТА е во согласност со
стратешките приоритети на Владата на Република Македонија за членство во ЕУ,
остварување на динамичен економски раст и зголемување на животниот стандард"
рече вицепремиерот Адеми, во воведното обраќање на Регионалната конференција
"Република Македонија - 10 години од ЦЕФТА 2006"

повеќе

Адеми на затворањето на проектот "Одржлив систем
за ЕУ обуки": обучени 300 државни службеници,
соработката со Кралството Норвешка продолжува
Во своето обраќање кон присутните, Вицепремиерот
Адеми ја истакна досегашната 12- годишна билатерална
соработка меѓу Македонија и Норвешка, која опфаќа
поддршка за подобро функционирање на институциите,
ефикасен пазар на енергија, интегрирано општество
преку интегрирано образование, и многу други области и најави дека соработката ќе
продолжи и понатаму преку нови проекти. "Еден од нив би бил и креирање на
Платформа за следење, соработка и поддршка што ќе ги обедини клучните институции
опфатени со Итните реформски приоритети, под водство на СЕП", подвлече Адеми.
повеќе

Работни средби

Вицепремиерот Арбр Адеми оствари
средба со новиот француски
амбасадор Кристиан Тимоние

Вицепремиерот Арбр Адеми оствари
средба со новиот амбасадор на
Словенија Милан Јазбец

Адеми ја нагласи важноста на француската
поддршка за нашите институции особено
соработката со Секретаријатот за европски
прашања, која е од исклучителна важност во
областа на ИПА фондовите и
комуникацијата.
Во однос на политичката состојба Адеми
накратко го запозна амбасадорот Тимоние со

Заменик претседателот на Владата на
Република Македонија задолжен за европски
прашања, д-р Арбр Адеми на 25 октомври
оствари средба со новоименуваниот
амбасадор на Република Словенија во
Република Македонија, д-р Милан Јазбец.
Вицепремиерот Адеми и амбасадорот Јазбец
се согласија дека двете земји имаат одлични

клучните активности реализирани изминатиот
период согласно обврските кои произлегуваат
од Политичкиот договор, и двајцата ја
истакнаа важноста на организирање
демократски и кредибилни парламентарни
избори. Вицепремиерот истакна дека
останува посветеноста на Владата и за
исполнување на обврските кои произлегуваат
од Итните реформски приоритети како и
целосното спроцедување на Охридскиот
Рамковен Договор.

билатерални односи кои се карактеризираат
со долгогодишна и успешна соработка без
отворени прашања.
Во тој контекст вицепремиерот Адеми ја
истакна Република Македонија е добар
пријател на земјата и значаен
поддржувач повеќе области, особено
процесот на за евро-атлантската интеграција.
Адеми посочи дека за земјата,но и за
регионот да биде задржана европската
перспектива.

повеќе

повеќе

Средба на вицепремиерот Арбр Адеми со амбасадорот на Република Италија во
Република Македонија Карло Ромео
повеќе

Вицепремиерот Арбр Адеми на средба со норвешкиот амбасадор Арне Санес
Бјернстад
повеќе

Презентирани можностите што ги нуди воспоставената соработка меѓу
Секретаријатот за европски прашања и Колеџот на Европа - Натолин
повеќе

ИПА Проекти

Отворен твининг
проект"Дополнителна поддршка за
зајакнување на ЕУ и ИПА капацитетите
на Центарот за обука на
Секретаријатот за европски прашања"
На отворањето свое воведно обраќање имаа
Заменик претседателот на Владата на
Република Македонија задолжен за европски
прашања, д-р Арбр Адеми, г. Никола

Адеми на отворање на проектот
"Рехабилитација и проширување на
канализационата мрежа во општина
Куманово"

Заменик претседателот на Владата на
Република Македонија задолжен за европски
прашања и национален координатор за ИПА,

Бертолини од Делегацијата на ЕУ и г. Марко
Акватичи од Германската Амбасада, а
проектот пред присутните го презентираше гѓа Даниела Хајд, експертка од Сојузна
Република Германија. "Главната цел на овој
лесен твининг проект е зајакнување на
капацитетите на Центарот за обука на СЕП во
управување со циклусите за обука,
подобрување на институционалниот
капацитет на СЕП, професионалниот
капацитет на административните службеници
кои работат во областа на прашањата
поврзани со ЕУ и ИПА, како и поддршка на
водечката улога на СЕП во процесот на
понатамошна подготовка за прием на
Македонија во ЕУ", истакна Адеми.

д-р Арбр Адеми денес имаше свое обраќање
на промоцијата на проектот: "Рехабилитација
и проширување на канализационата мрежа во
општина Куманово". Вицепремиерот Адеми
како национален координатор за ИПА нагласи
дека преку ИПА I се реализирани или се во
тек на реализација различни проекти од
секторот за животна средина во вредност од
околу 70 милиони евра € и најави дека преку
ИПА II 2014 - 2020, според Националниот
стратешки документ за овој сектор
предвидени се средства во износ од 113
милиони евра.
повеќе

повеќе

Завршување на твининг проект "Јакнење на капацитетите за процесот на
европската интеграција" финансиран од ЕУ - повеќе

Активности на Државниот Секретар Ана Блажеска

Секретаријатот за европски прашања и
Агенцијата за цивилно воздухопловство
потпишаа Меморандум за соработка

Конференција на тема "Влијание на глобалните
безбедносни предизвици врз Европа и
Западниот Балкан и начини за справување" во
рамки на соработката со Кралството Норвешка

"Подготовката на националната верзија на
правото на ЕУ е сложен процес кој е во
функција на усогласување и транспонирање
на правото на Европската унија во
националниот правен систем, а во исто време
и процес во кој треба да се одговори на
многубројни предизвици, од лингвистички,
стручен и правен аспект", истакна државниот
секретар Ана Блажеска, додавајќи дека

Секретаријатот за европски прашања беше
домаќин на денешната Конференција на тема
"Влијание на глобалните безбедносни
предизвици врз Европа и Западниот Балкан и
начини за справување", што се реализираше
во рамки на проектот "Одржлив систем за ЕУ
обуки" финансиран од Кралството
Норвешка. Конференцијата ја отвори
Државниот секретар за европски прашања
Ана Блажеска, а свои воведни обраќања имаа

квалитетните преводи на правните акти на ЕУ
претставуваат општо добро за секој граѓанин
на Република Македонија, за деловната
заедница, за невладиниот сектор, за
институциите на државата. Исто така,
државниот секретар Блажеска го истакна и
значењето на соработката помеѓу двете
институции во делот на обуки на вработените,
како и во делот на користење на Европските
фондови и билатералната развојна помош.
повеќе

и министерот за надворешни работи Никола
Попоски, министерот за одбрана Зоран
Јолевски, министерот за внатрешни работи
Оливер Спасовски и амбасадорот на
Кралството Норвешка Арне Санес Бјернстад.
повеќе

Секретаријатот за европски прашања домаќин на конференција на тема
''Подготовка на националната верзија на правото на Европската унија- тековна
состојба и предизвици''
повеќе

ЕУ Вести



Европратениците изразија поддршка за новата иницијатива на Комисијата за
солидарност на Корпусот на ЕУ
За прославувањето на 5годишнината по ред на Парламентариумот,
парламентот организира фото натпревар # ThisIsMy5

Дали знаете дека...?



Меѓу надеж и страв: иднината на еврејските заедници во ЕУ
Наградата Сахаров за слобода на мислата се доделува секоја година од страна на
Европскиот парламент

Меѓународни денови






2 ноември - Меѓународен ден за ставање крај на неказнивоста за злосторства
против новинари
14 Ноември - Светски ден на Дијабетес
20 Ноември - Универзален ден на Децата
21 Ноември - Светски ден на телевизијата
25 Ноември - Меѓународен ден за елиминација на насилството врз жените



29 Ноември - Меѓународен ден на солидарност со палестинскиот народ

Ви Благодариме!

