
Евроинтеграциите – заедничка цел на земјите од 
Западен Балкан и од Европската унија

Оценувајќи ја посетата од страна на Венизелос како одлична можност за разговор меѓу 
двете страни, Бесими укажа на потребата и значењето за забрзување на процесот на 

европска интеграција на Република Македонија и на земјите од Западен Балкан во рамките 
на позитивниот дух на Солунскиот самит 2003 и Стратегијата за проширување на ЕУ за 

Западен Балкан 2013–2014. Од страна на Венизелос беа презентирани приоритетите на 
грчкото претседавање со Советот на ЕУ, при што Бесими му посака успешна реализација, 
што е од интерес и за постигнување полноправно членство на Република Македонија во ЕУ. 

Даниелсон го поздрави остварениот напредок во реформите
Бесими оствари средба со Даниелсон, новиот директор на 
Генералниот директорат за проширување на Европската унија, 
каде што разговараа за нивото на реализација на реформите 
предвидени според Пристапниот дијалог на високо ниво 
(ХЛАД), искористеноста на ИПА-фондовите 2007–2013 година, 
воспоставувањето на ИПА 2 и идните чекори кои треба да 
се преземат во однос на исполнување на приоритетите од 
европската интеграција.

Билтен Февруари 2014



Средба на Бесими и известувачот Ричард Ховит
Вицепремиерот Бесими изрази задоволство од препораките 
содржани во Резолуцијата на Европскиот парламент и ја 
истакна важноста од продолжување на Пристапниот дијалог 
на високо ниво меѓу Република Македонија и Европската 
унија. Тоа беше поздравено од страна на г. Ховит, кој 
наведе дека од огромна важност е во наредниот период да 
се покаже вистински напредок во неколку клучни области, 
како што е слободата на изразување, деблокирање на 
работата на Работната група на Собранието на Република 
Македонија, спроведувањето фер и демократски избори.

13 февруари 2014

Младите за Европа

 

 

„Еден ден за ЕУ“
Секретаријатот за европски прашања беше 
домаќин на првонаградените средношколци, 
учесници на Националната симулација „Модел 
Европски парламент“ на „Еден ден за ЕУ“.

Средношколците поминаа еден работен ден со 
вицепремиерот Бесими за да се запознаат одблиску 
со работата на Бесими и со Секретаријатот за 
европски прашања.

Дискусија помеѓу Бесими, Ховит 
и студентите од универзитетите 
во Република Македонија
Како резултат на потпишаниот Меморандум за 
соработка помеѓу Секретаријатот за европски 
прашања и универзитетите од Република 
Македонија, вицепремиерот задолжен за европски 
прашања, д-р Фатмир Бесими, и известувачот за 
Македонија во Европскиот Парламент, г. Ричард 
Ховит, имаа едночасовна отворена дискусија со 
студентите од универзитетите во земјата, каде 
што дискутираа за интегративниот процес на 
Македонија во ЕУ.

13 февруари 2014



Обраќање на вицепремиерот Бесими во Центарот за европски 
политики во Брисел
Во своето обраќање на тема „Европската иднина на 
Македонија – перспективите и предизвиците“, Бесими 
истакна дека и покрај отворените прашања со соседите, 
членки на Европската унија, стоиме фокусирани на нашите 
обврски кои треба да ги исполниме и храбро се соочуваме 
со сите предизвици што ги носи реформскиот процес. 
Бесими, исто така, ја истакна и важноста од забрзување на 
евроинтеграциите како важен предуслов за стабилноста 
и за развојот на регионот и како заедничка тема и цел 
која ги постави земјите од регионот на иста страна во 
создавањето подобра заедничка иднина на земјите од 
Западен Балкан во Европската унија. 18 февруари 2014 

 

Одржан 10-тиот Поткомитет за транспорт, животна средина, енергетика 
и регионален развој – Брисел
Поткомитетот претставува суштински форум за одржување континуиран дијалог помеѓу Република 
Македонија и Европската комисија во областите на транспортната политика, животната средина, 
енергетиката и регионалниот развој. Од македонска страна беше даден детален преглед за напредокот 
и активностите од поглавјата 14 (Транспортна политика), 15 (Енергетика), 21 (Трансевропски мрежи), 
22 (Регионална политика и координација на структурни инструменти) и 27 (Животна средина). 
17-18 февруари 2014

 

ЕУ Координативни структури

Одржани две седници на ПРКЕИ
На седниците на Поткомитетот на Работниот комитет за евроинтеграции (ПРКЕИ) беше направен 
преглед на статусот на реализација на закони, подзаконски акти и општи активности од Националната 
програма за усвојување на правото на Европската унија (НПАА 2014), предвидени за реализација во 
првиот квартал од 2014 година, преглед на статусот на реализација на активностите од Акцискиот план 
за клучните приоритети од ЕУ, како и преглед на степенот на исполнување на обврските од ССА.

7 и 20 февруари 2014

 



ЕУ – ИПА-проекти

 

 

Потпишан Меморандум за преземање на софтверскиот систем 
ТРАДОС 
Станува збор за донација на софтверски систем за потребите на Секретаријатот за европски прашања, 
кој претставува најново и сеопфатно решение во однос на преведувањето, ревизијата и терминологијата 
во доменот на изработка на националната верзија на Аquis (правните акти на Европската унија). 
Оваа донација е спроведена од страна на Германското друштво за меѓународна соработка (ГИЗ) во 
рамките на билатералната соработка помеѓу Република Македонија и Сојузна Република Германија. 
4 февруари 2014 

 

Дали знаете дека...?
• ЕУ покрива над 4.000.000 km² и има 503 милиони жители –  
 трета по големина во светската популација по Кина и Индија. 

• По површина, Франција е најголемата земја во ЕУ, a Малта е  
 најмалата.

Вести од ЕУ
• Избори во ЕУ 2014 – овој пат е поразлично  

• Повеќе права и подобри работни услови за сезонските работници од трети земји кои работат во ЕУ

Значајни датуми во март
• 1 март – Ден за нулта дискриминација
• 8 март – Меѓународен ден на жената
• 20 март – Меѓународен ден на среќата
• 22 март – Светски ден на водата

Официјално, започнато 
е реновирањето на 
административната зграда на 
граничниот премин Богородица
Проектот кој претставува дел од програмата на 
ЕУ за прекугранична соработка со Грција има 
цел да придонесе кон подобрување на нивото на 
царинските услуги за граѓаните и компаниите, но и 
кон зголемување на безбедноста во пограничниот 
регион. 21 февруари 2014

ЕУ ја поддржува изградбата на 
половина километар од коритото 
на Крива Река
Како дел од проектот на ЕУ Реките не знаат 
за граници, финансиран преку програмата за 
прекугранична соработка со Бугарија, ќе започне 
изградбата на половина километар од коритото 
на Крива Река, во општина Крива Паланка.Овој 
проект е спроведен во партнерство со бугарската 
општина Дупница.


