
Состанок на  Мешовитиот парламентарен 
комитет помеѓу  Македонија и ЕУ

Во Стразбур, Заменик претседателот на Владата задолжен за европски прашања, Фатмир Бесими 
изјави дека политиката за проширување е од клучно значење како за Република Македонија така 
и за Европска Унија. Процесот на обединување на европскиот континент нема да биде завршен се 
додека не се интегрираат и земјите од Западен Балкан. При тоа, Бесими ги информираше членовите 
на мешовитиот парламентарен комитет за реформите кои се спроведуваат во земјата, степенот на 
реализација на Агендата на ЕУ и конкретните постигнати резултати.

Во седиштето на Европскиот парламент Бесими меѓу другото оствари средби со Генералниот секретар 
на Советот на Европа, Торборн Јагланд, европратеникот и известувач за Република Макеоднија Иво 
Вајгл и други пратеници од Европскиот парламент на кои потенцираше дека Република Македонија е 
земја која најдолго во регионот ја спроведува европската агенда и дека според постигнатите резултати 
Македонија веќе е спремна за започнување на преговорите за членство во ЕУ.

26-27 ноември 2014 година  

Билтен Ноември 2014



ИПА 2 пред Комисијата за европски прашања во Собранието на 
Република Македонија

Инструментот за претпристапна помош 2014-
2020 или познат како ИПА 2, е цврст доказ за 
партнерството и силната поддршка која Република 
Македонија ја добива од страна на Европската 
Унија - истакна Бесими. 

Со овој инструмент на Република Македонија ќе 
и бидат на располагање вкупно 664,2 милиони 
евра за реализација на конкретни и стратешки 
приоритети од повеќе области меѓу кои демократија 
и владеење, владеење на правото и човекови права, 
животна средина и климатски акции, транспорт, 
конкурентност и иновации, образование, вработување и социјални политики, хоризонтални механизми 
за меѓу-институционална соработка, земјоделство и рурален развој. 

17 ноември 2014 година

Бесими: Во ЕУ Агендата не се работи за тоа дали сме лево или десно 
политички ориентирани туку дали работиме во насока на нашата 
европска иднина или се враќаме назад

Во Собранието на Република Македонија, Заменик 
претседателот на Владата задолжен за eвропски 
прашања, д-р Фатмир Бесими, пред членовите на 
Комисијата за европски прашања и претставниците 
на меѓународната заедница, ги презентираше 
постигнатите резултати и степенот на реализација 
на Националната програма за усвојување на 
правото на Европската Унија - НПАА, ревизија 2014 
за трет квартал.

“Претстојниот период е многу значаен за процесот на 
европската интеграција на Република Македонија, 
особено од аспект на адресирање на клучните препораки во приоритетните области од Извештајот 
на Европската комисија за напредокот на земјата. Во таа насока започна ревизијата на Националната 
програма за усвојување на правото на Европската Унија - НПАА, ревизија 2015 година која ќе ги 
дефинира краткорочните и среднорочните активности кои ќе се базираат на препораките од Извештајот 
на Европската Комисија. Ревизијата се очекува да се заврши и усвои до крајот на годината.” - изјави 
Бесими. 12 ноември 2014 година

Извештајот од Европската комисија пред Стопанските комори

Главна тема на дискусијата беше Извештајот на 
Европската комисија за напредокот на Република 
Македонија во 2014 година и Стратегијата за 
проширување со акцент на економските критериуми.

Со цел подобра информираност и искористување 
на средствата од Европските инструменти 
за финансиска поддршка, на иницијатива на 
Секретаријатот за европски прашања беше 
договорено одржување на јавни презентации и 
работилници во соработка со надлежните државни 
институции, претставници на Делегацијата на 
Европската Унија во Скопје како и претставници од 
стопанските комори.  20 ноември 2014 година



Европската Унија во Македонија - Кафе пауза со Италијанската 
амбасада

Во просториите на МК-ЕУ Инфо центарот, Секретаријатот за европски прашања во соработка со 
Италијанската амбасада го одржаа првиот од серијата настани во рамки на проектот, “Европската Унија 
во Македонија - Кафе пауза со Италијанската амбасада”.

Основната цел на настанот е приближување на вредностите на ЕУ и нејзините земји членки до 
граѓаните на Република Македонија, вклучување на младите во промовирањето на вредностите на ЕУ, 
можноста на секој граѓанин за вклучување како и поблиска неформална соработка со претставниците 
на медиумите.

06 ноември 2014 година

Остварени средби со Амбасадорите на Кралството Шпанија и 
Кралството Норвешка

На средбите се разговараше за процесот на европска интеграција на Република Македонија, клучните 
постигнувања и предизвици со кои се соочува земјата нотирани во октомврискиот Извештај на 
Европската комисија, за активностите кои се превземаат во насока на  постигнување на дополнителен 
напредок до декемврискиот состанок на Советот на ЕУ.  

Бесими со новиот амбасадор на Кралството Шпанија, Н.Е 
Рамон Абароа Каранза

Бесими со амбасадорот на Кралството Норвешка, Н.Е Нилс 
Рагнар Камсвог



Бесими на Работен состанок за инклузија на Роми и Роми бегалци
“Република Македонија следејќи го политичкиот курс зацртан од Европската Унија, континуирано се 
придружува кон земјите кои покажуваат подготвеност за спроведување на принципот на активна заштита 
на правата на Ромите, не само како морална обврска за државата, туку и за спроведување на законски 
регулираната должност за грижа за оваа заедница... Во регионални рамки Македонија значително го 
има подигнато нивото на третирање на малцинствата во целост.” - истакна потпретседателот на Владата 
на Република Македонија д-р Фатмир Бесими. 

Меѓу другото, тој го нагласи особениот стремеж и заложба на Владата на Република Македонија 
преку буџетот како и преку ЕУ/ИПА фондовите да придонесе кон реализирање на приоритетите кои 
произлегуваат од Декадата на Ромите.

13 ноември 2014 година 

Поддршка од Германското друштво за интернационална соработка 
(GIZ) за македонскиот евроинтегративен процес
 

Одржана работилница во Охрид за усвојување на 
НПАА ревизија 2015 година

Националната програма за усвојување на правото 
на Европската Унија за 2015 година, која треба да 
се усвои до крајот на годинава, ќе ја дефинира 
стратегијата на македонскиот евроинтегративен 
процес. Повеќе од сто експерти од државната 
администрација беа вклучени во креирањето 
на НПАА ревизија 2015 година. Михаел Самец 
(GIZ) истакна дека меѓународните експерти 
биле импресионирани од европскиот дух на 
учесниците,нивната професионалност и високиот 
квалитет на изработените документи кои се дел од 
НПАА.

26-28 ноември

 

Подготовка на национална верзија на acquis, 
остварена соработка помеѓу Република 
Македонија и Косово

Подготовката на национална верзија на acquis 
претставува битен чекор во македонскиот 
евроинтегративен процес. Зајакнувањето на 
капацитетите на вработените кои работат во овој 
домен се врши преку македонско-германската 
билатерална соработка, во рамки на проект 
имплементиран од ГИЗ. 

Претставници од Министерството за европска 
интеграција на Косово беа во работна посета 
на СЕП со цел размена на искуство и практитки 
на работење во делот на подготовката на 
националната верзија на acquis.



Спроведена ТАЕКС- мисија во Скопје
Секретаријатот за европски прашања беше домаќин на мисија 
од ТАЕКС секторот на Европската Комисија предводен од г-ѓа 
Кјара Пелино, одговорна за Македонија. Пелино за време на 
посетата оствари средби со  Националното контакт лице за 
ТАЕКС, локалните контакт лица во институциите на Република 
Македонија како и претставникот на Европската Делегација 
во Скопје.Главна тема беше досегашното искористување на 
ТАЕКС фондовите од страна на Република Македонија како и 
за планираните потреби за следната година.

24 ноември 2014

 

Вести од ЕУ
• Папата Францис во Европскиот Парламент испрати порака “до сите граѓани на Европа”

• Инвестициски план од 315 милијарди евра за пораст на економијата на ЕУ

• Неплатените сметки ги прекинаа разговорите за буџетот на ЕУ

• Јункер ги дефинира 10 те приоритети за ЕУ: Бара меѓуинституционална поддршка

• Три децении од набљудувачките мисии на Европскиот парламент

• ЕП ја ратификуваше спогодбата за асоцијација со Молдавија 

• Предложени нови правила со кои ќе се стави крај на банкротирањето на големите банки

• Нема повеќе пастични кеси кои ќе ја загадуваат нашата животна средина

Дали сте знаеле дека...?
• Во јули 2010 година, Генералното собрание на Обединетите Нации го создаде ентитетот  

Жените на ОН за родова рамноправност и зајакнување на жените. 

• Во Европа 23 милиони мали претпријатија (МСП) претставуваат 99% од вкупнниот 
број претпријатија во Европа , обезбедуваат 67% од работните места и создадаваат 85% од   
сите нови работни места.

• Со удел од 16,5% во вкупниот светски увоз-извоз Европската Унија претставува најголем 

• светски трговец.

• Иако наелението на ЕУ претставува само 7 % од светското население, трговијата на ЕУ со   
 остатокот на светот претставува околу 20 %од светскиот извоз и увоз.

Позначајни меѓународни датуми
• 1 Декември - Светски ден на сидата 

• 3 Декември - Меѓународен ден на лицата со хендикеп 

• 5 Декември - Меѓународен ден на волонтерите 

• 10 Декември - Ден на човекови права 

• 18 Декември - Меѓународен ден на мигрантите 


