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Во Брисел се одржа дводневниот Самит на Европскиот совет, на кој лидерите на земјите-членки на 
Унијата ги дискутираа предизвиците на Европската унија, како што се проширувањето и економскиот 
развој. На самитот се потврди фактот дека проширувањето останува клучна цел за Европската унија, 
која придонесува за зачувување и унапредување на заемните придобивки како мирот, безбедноста и 
економскиот развој. Советот на Европската унија изрази задоволство што европската агенда останува 
стратешки приоритет за Република Македонија и се согласува со проценката на Комисијата дека земјата 
има високо ниво на усогласување на законодавството со правото на ЕУ и задоволително ги исполнува 
политичките критериуми. 
19 декември 2014 

Средба Бесими – Могерини во Брисел 

Вицепремиерот Фатмир Бесими оствари средба со 
високиот претставник на Унијата за надворешни 
работи и безбедносна политика и заменик-
претседател на Европската комисија, Федерика 
Могерини. На средбата, Бесими потенцираше дека 
Владата напорно работи на спроведувањето на 
зацртаните реформи, а во однос на последниот 
Извештај на Европската комисија, тој рече дека го 
смета за објективен. Препораката за започнување 
на преговорите за членство во ЕУ е од клучна 
важност за Република Македонија - додаде Бесими. 
Меѓу другото, ја информираше и за последните 
активности на Владата во насока на подобрување на 
состојбите во приоритетните области, вклучително 

и во регионален контекст. Наедно, Бесими ја искористи можноста да ѝ честита на Могерини за новата 
функција и да ѝ посака успешна работа за време на нејзиниот мандат. 
11 декември 2014 година
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Хан: Политичко единство и развој за забрзување на ЕУ-интеграциите 

Заменик-претседателот на Владата задолжен за 
европски прашања, Фатмир Бесими, во Брисел 
оствари средба со членот на Европската комисија, 
одговорен за соседска политика и преговори 
за проширување, Јоханес Хан. На средбата, 
акцентот беше ставен на напорите на Владата 
за спроведување на реформите од европската 
агенда. Се разговараше и за Нацрт-акцискиот 
план на Владата за реализација на приоритетите 
од клучните области врз основа на наодите во 
Извештајот за напредокот. Еврокомесарот Хан, на 
состанокот потенцира дека политичкото единство 
и економскиот развој се од големо значење 

за забрзување на процесот на ЕУ-интеграциите: “Само преку посветено работење, отвореност и 
партнерство, Македонија и другите земји од Западен Балкан ќе успеат да ги надминат предизвиците и 
да станат полноправни членки на Европската унија”, изјави Хан. 4 декември 2014 година

Вицепремиерот Бесими во посета на Франција

Заменик-претседателот на Владата задолжен за 
европски прашања, д-р Фатмир Бесими, оствари 
средба со министерот за европски прашања на 
Република Франција, г. Харлем Дезир. На средбата 
беше истакнато дека со досегашните спроведени 
реформи, Македонија веќе е подготвена за 
започнување на преговорите за членство во 
Европската унија, па затоа поддршката на 
Франција во претстојниот декемвриски самит на 
Европскиот совет би била добредојдена, имајќи 
предвид дека Франција е една од земјите-членки 
на ЕУ која ја поддржува интеграцијата на земјите 
од Западен Балкан.  2 декември 2014 година

Средба Бесими ‒ Лајчак
За време на официјалната посета на Словачка, 
вицепремиерот Бесими оствари средба со 
заменик-претседателот на Владата на Република 
Словачка и министер за надворешни работи 
и европски прашања, г. Мирослав Лајчак. Во 
центарот на вниманието беа добрите билатерални 
односи меѓу двете земји и можностите за нивно 
понатамошно продлабочување. Вицепремиерот 
Бесими потенцира дека подготвеноста на 
Европската комисија за продолжување со 
Пристапниот дијалог на високо ниво (ПДВН) е 
од голема важност за Македонија. Тој подвлече 
дека Владата е подготвена да ги одреди следните 
приоритети во оваа насока, со цел одржување на позитивниот моментум и динамиката на реформите 
во насока на приближување на земјата кон ЕУ.  10 декември 2014 година
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Средба на Бесими со Иво Вајгл, известувач на ЕП за Македонија

На средбата со новиот известувач за Република Македонија 
во Европскиот парламент, Иво Вајгл, вицепремиерот Фатмир 
Бесими му честита за новата функција и му се заблагодари 
за поддршката која Македонија ја добива во континуитет од 
Европскиот парламент околу реформите и европската агенда, 
како и за поддршката на процесот за отпочнување преговори 
за членство во ЕУ. На средбата, двајцата соговорници 
истакнаа дека соработката помеѓу Република Македонија и 
Европскиот парламент ќе продолжи со силно темпо и силна 
динамика, и со заеднички пристап и заедничка поддршка во 
понатамошното подобрување на состојбите и реализацијата 
на реформите во секоја општествена сфера. 5 декември 2014 година 

Поддршка од ГИЗ за Секретаријатот за европски прашања

Во Секретаријатот за европски прашања (СЕП), вице-
премиерот Фатмир Бесими и директорот на Германско-
то друштво за интернационална соработка (ГИЗ), г. Џејмс  
Макбет Форбес, го потпишаа Договорот за имплементација 
на македонско-германската билатерална соработка, проект 
кој веќе една година го поддржува Секретаријатот во коорди-
нирањето на реформскиот процес. Проектот е во износ од 1 
милион евра и неговата главна цел е зајакнување на коорди-
нативната улога на СЕП во спроведувањето на реформите 
преку надлежните министерства.
17 декември 2014 година

Јакнење на капацитетите (team building) на Секретаријатот за европски 
прашања
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Вести од ЕУ
• ЕУ листа на задачи за 2015 година : Даноци, економска интеграција, ГМО 

• Парламентот го одобри буџетот на ЕУ за 2014 и 2015 година 

• Нови правила за означување на храната почнуваат да се применуваат ширум ЕУ 

• Човекови права за сите - 365 дена во годината 

• Детали за прогласувањето на 2015 година како Европска година за развој 

• Полјакот Туск на чело на ЕУ 

• Нова ера за политиките на ЕУ за правда и внатрешни работи 

• Нов Почеток: План за работа на Европската комисија кој ќе придонесе за креирање на    
нови работни места раст и инвестиции 

• Првите три програми за рурален развој добија зелено светло 

• Емили О‘Рајли реизбрана за европски омбудсман 

• Два големи предизвика за Европа:Инвестициите и источното соседство 

Дали знаете дека...?
• Турција ќе претседава со Г-20 во 2015 година и ќе биде домаќин на десеттото издание 

на Самитот на лидери на Г-20 

• ЕУ е трета по големина членка на Г-20 во однос на население, по Кина и Индија. 

• Европа е најголемиот донатор на помош за развој во светот. 

Позначајни меѓународни датуми
• 27 јануари - Меѓународен ден на сеќавање на жртвите на холокаустот


