
Во пресрет на Извештајот на Европската комисија

Презентиран придонесот на Република Македонија

Во пресрет на годинешниот Извештај на Европ-
ската комисија за напредокот на Република Ма-
кедонија, вицепремиерот Бесими оствари средби 
со амбасадорите на земјите-членки на Европска-
та унија во Република Македонија, со членовите 
на Националниот совет за евроинтеграција во 
Собранието на Република Македонија, со прет-
ставници на ГД за проширување на Европската 
комисија во Брисел и со претставници на меди-
умите.

Во рамките на средбите, вицепремиерот Бе-
сими информира за клучните постигнувања во 
реформскиот процес и клучните приоритети 
од Акцискиот план кои се значајни во процесот 
на пристапување во ЕУ, како и за степенот на 
усогласеност на националното законодавство со 
правото на Европската унија. Meѓу другото, се 
осврна и на најновите активности кои се реализирани во изминатиов период во областа на судството, 
борбата против корупцијата и организираниот криминал, слободата на изразување, изборната рефор-
ма, политичкиот дијалог, реформата на јавната администрација, меѓуетничките односи, добрососедски-
те односи и регионалната соработка.

Билтен Септември 2014



Реализирани серија „Координативни посети на ЕУ/ИПА“ 

Во пресрет на есенскиот Извештај од 
Европската комисија, а во рамките на ЕУ-
агендата 2014 на Секретаријатот за европски 
прашања, вицепремиерот Бесими оствари 
работни посети во девет министерства кои се 
корисници на ИПА-фондови и имплементатори 
на НПАА. 

Главната цел беше статусот на реализација 
на реформите и активностите предвидени 
со Националната програма за усвојување на 
правото на Европската унија (НПАА). Исто 
така, разговарано беше и за искористеноста 
на средствата кои стојат на располагање преку 
Инструментот за претпристапна помош ‒ ИПА, 
а кои се клучни за реализација на реформите 
во сите министерства. 

 

Австрија силен поддржувач на евроинтеграцискиот процес 

Заменик-претседателот на Владата на Република Ма-
кедонија, д-р Фатмир Бесими, на средбата со сојузниот 
министер за Европа, интеграција и надворешни работи 
на Република Австрија, г. Себастијан Курц, ја поздрави 
заложбата на Австрија за вклучување на земјите од За-
паден Балкан во Европската унија и нивната поддрш-
ка за започнување пристапни преговори со Република 
Македонија, потврдена и на Берлинската конферен-
ција за Западен Балкан.

 

Регионална соработка 

Македонија ‒ иницијатор на Конференцијата за процесот на 
пристапување во ЕУ



Македонската иницијатива за интензивирање на соработката преку одржување „Регионална 
конференција за европска интеграција“ наиде на поддршка од страна на потпретседателот на Владата 
на Црна Гора и министер за надворешни работи и европски интеграции, г. Игор Лукшиќ. 

Вицепремиерот Бесими доби голема поддршка и по разговорите со шефот на албанската дипломатија, 
г. Дитмир Бушати, и од заменик-претседателот на Владата на Република Албанија, г. Нико Пелеши.

Бесими: Јазикот е одраз на различностите, вредностите и предностите 
кои ќе ги внесеме во ЕУ!

По повод Европскиот ден на јазиците, Секретаријатот за европски прашања организира настан каде што 
присуствуваа дипломатскиот кор, невладини организации и јавни личности од Република Македонија. 
Присутните пишуваа пораки за мир, соживот и просперитет на различни јазици, промовирајќи ги на овој 
начин различностите како вредности и културно богатство на земјите од Европа. 

2,3 милијарди евра од годинава достапни и за Македонија од 
Програмата на ЕУ КОСМЕ
Министерот за економија, Беким Незири, заедно со еврокомесарот за индустрија и претприемништво, 
Нели Ферочи, во Брисел, го потпишаа договорот за учество на Република Македонија во програмата 
КОСМЕ на Европската унија за периодот од 2014 до 2020 година. Станува збор за програма за 
конкурентност на мали и средни претпријатија со буџет од околу 2,3 милијарди евра.

Целта на програмата е поттикнување на конкурентноста на компаниите преку обезбедување подобар 
пристап до финансии, бизнис-услуги за поддршка и промоција на претприемништвото, постојни и 
потенцијални претприемачи и бизнис-организации за поддршка на развојот на бизнисите.

 

Вести од ЕУ
• Комисијата на Јункер: Силен и искусен тим исправен пред промени

• Шкотска одлучи да остане во Велика Британија

• Јавни сослушувања на кандидатите за комесари: Нивниот формат и распоред

• Сослушувањето на Јоханес Хан пред Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент



Дали знаете дека...?
• Најголемиот дел од буџетот на ЕУ отпаѓа за поддржување на растот и работните места.  

Значителен дел исто така оди за европското земјоделство и руралниот развој. 

• 22 септември ‒ Одбележана Европската недела на мобилност, кога сите учесници 
организираа „Ден без автомобили во мојот град“. Слоганот на Европската недела на  
мобилност 2014 беше „Нашите улици, наш избор“.

• Повеќето европски јазици припаѓаат на трите општи групи: германски, романски и словенски. 

Позначајни меѓународни датуми
• 1 октомври ‒ Меѓународен ден на постарите лица 

• 2 октомври ‒ Меѓународен ден на ненасилството 

• 5 октомври ‒ Меѓународен ден на учителот

• 17 октомври ‒ Меѓународен ден на искоренување на сиромаштијата

• 24 октомври ‒ Денот на Обединетите нации


