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Средба на вицепремиерот Адеми со словачкиот
министер за надворешни и европски прашања Лајчак

Заменик претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за европски
прашања д-р Арбр Адеми денеска во Братислава оствари средба со министерот за
надворешни работи и европски прашања г- дин Мирослав Лајчак и во неговата
функција како претседавач со Советот на ЕУ.
Вицепремиерот Адеми му честиташе на својот колега за преземањето на

претседателството со ЕУ од страна на Словачка и му посака успешна реализација на
зацртаните цели и приоритети. За време на средбата се разговараше исто така за
билатералната соработка помеѓу двете земји како и за актуелната политичка состојба
во земјата.
За време на разговорот вицепремиерот Адеми истакна дека со оглед на тоа што
преземањето на претседателството со ЕУ се случува во период на сериозни
предизвици кои ќе бараат голема ангажираност и фокусираност од страна на
европските институции и земјите членки, при што беа споменати Брегзит, настаните во
Турција, последните терористички напади во Ница во Франција и продолжената
мигрантска криза, истото не треба да се одрази на успорување на процесот на
проширувањето и интеграцијата на земјите од Западен Балкан.
повеќе

Учество на вицепремиерот Адеми на
неформалниот состанок на министри за
европски прашања во Братислава
Потпретседателот на Влада Адеми, на покана на
Словачкото претседателство, учествуваше на
неформалниот состанок на министри за европски
прашања, организиран во рамките на Советот за општи работи на Европската Унија,
кој се одржа во Братислава на 24 и 25 јули 2016 година. На состанокот учествуваше
Комесарот за проширување Јоханес Хан и сите министри за европски прашања и
нивни претставници од земјите кандидати од Западниот Балкан и Турција.
Претседавачот во име на Словачкото претседателство, Иван Корчак, потенцираше
дека проширувањето останува во фокусот на Европската Унија. Комесарот Хан
истакна дека во последните неколку недели има сериозен напредок во процесот
речиси во сите земји од регионот. За Македонија, Комесарот Хан нагласи дека добрите
вести за постигнатиот политички договор сега треба да се материјализираат преку
целосна имплементација на договореното, без одлагање.
На почетокот во своето обраќање вицепремиерот Адеми се заблагодари за поканата
за учество на овој неформален состанок која претставува уште една потврда за
посветеноста и поддршката на процесот на интеграција во ЕУ. Тој се осврна на
сериозните предизвици со кои се соочува Европската Унија во моментот на
преземањето на претседателството од страна на Словачка како Брегзит, настаните во
Турција, терористичките и безбедносните закани и можноста за ескалација на
мигрантската криза. При тоа посочи дека тие ќе бараат голема ангажираност и
фокусираност од страна на европските институции, но и во тие околности тој изрази
надеж дека сето тоа ќе придонесе за консолидација на политиките на ЕУ, со
преземање мерки за спречување на ризици во иднина и продолжување на успешни
политики, пред се на децениски докажаната успешна политика на проширување.
Вицепремиерот Адеми нагласи дека не треба да се заборави на политиката на
проширување, која може и треба да биде дел од решението за овие предизвици.
повеќе

Обраќање на вицепремиерот Адеми на
презентација на приоритетите на
Словачкото претседателство со ЕУ
Вицепремиерот Адеми му го честиташе на амбасадорот
Безак преземањето на претседателството со Европската
унија од страна на Словачка и им посака успешна
реализација на зацртаните цели и приоритети.
Во своето обраќање вицепремиерот Адеми истакна дека преземањето на
претседателството со ЕУ од страна на Словачка се случува во период на сериозни
предизвици кога треба да се направат особени напори за да се врати довербата на
граѓаните во заедничкиот европски проект, кој е од исклучително значење за целиот
континент.
повеќе

Обраќање на Вицепремиерот Адеми на
завршниот настан на ИПА проектот
"Зајакнување на капацитети за
имплементација на законодавството за
животна средина на локално ниво"
"Одржливиот раст и заштитата на животната средина е
една од оние теми кои предизвикуваат голем интерес на светско ниво, а се и меѓу
клучните приоритети на Европската Унија. За тоа верувам дека успешната реализација
на овој ИПА проект овозможи дополнително зајакнување на националните капацитети
во земјата, а со тоа и за процесот на пристапување", истакна Вицепремиерот Адеми во
своето обраќање".
повеќе

Институционални средби

ЕУ институционална
средба со
Министерството за
информатичко
општество и
администрација
На состанокот се
дискутираа активностите
кои се преземаат во
областите во надлежност
на Министерството за
информатичко општество
и администрација, а се
поврзани со процесот на
европска интеграција,
односно Итните
реформски приоритети,
како и статусот на
релевантните проекти
финансирани преку
Инструментот за
претпристапна помош
(ИПА). За време на
средбата посебен фокус
беше ставен на
активностите во делот на
реформата на јавна
администрација и
слобода на изразување и
медиуми.
повеќе

ЕУ институционална
средба со
Министерството за
правда

ЕУ институционална
средба со
Министерството за
внатрешни работи

На состанокот се
дискутираа активностите
кои се преземаат во
областите на судството и
борбата против
корупцијата, а се
поврзани со процесот на
европска интеграција,
односно Итните
реформски приоритети,
како и статусот на
релевантните проекти
финансирани преку
Инструментот за
претпристапна помош
(ИПА).

Активностите кои се
преземаат за реализација
на Итните реформски
приоритети во областите
во надлежност на
Министерството за
внатрешни работи, а кои
се поврзани со процесот
на европска интеграција,
како и статусот на
релевантните проекти
финансирани преку
Инструментот за
претпристапна помош
(ИПА) беа тема на
денешниот трет по ред
координативен работен
состанок на заменик
претседателот на
Владата задолжен за
европски прашања д-р
Арбр Адеми и заменик
претседателот на
Владата и министер за
надворешни работи г-дин
Никола Попоски со
Министерот за внатрешни
работи г-дин Митко
Чавков.

повеќе

повеќе

Работни средби

Средба на
Вицепремиерот Адеми
со словачкиот
амбасадор Безак

Средба на
вицепремиерот Адеми
со грчкиот амбасадор
Јанакакис

Средба на
вицепремиерот Адеми
со евроамбасадорот
Орав

Вицепремиерот на
средбата упати честитки
за преземањето на
претседателството со
Советот на ЕУ од страна
на Република Словачка и
посака успешно
спроведување на
програмата. очекувајќи
дека поддршката на
Словачка за евроатлантската интеграција
на Македонија,
билатерално и во рамките
на Вишеградската група,
ќе биде потврдена и за
време на
претседателството, како и
на претстојниот самит на
НАТО во Варшава.

На почетокот на средбата
вицепремиерот Адеми му
честиташе на г-дин
Јанакакис за неговото
назначувањето како
амбасадор во нашата
земја посакувајќи му
успешен мандат.
Адеми нагласи дека
мерките за градење на
доверба се значаен чекор
кон промовирање на
добрососедските односи
и продлабочување на
билатералната соработка
меѓу двете земји и се
осврна на позитивните
случувања во последните
години обележани со
посети на високи
претставници од двете
земји, како и постојани
технички состаноци на
високо ниво на ниво со
надеж дека
воспоставената практика
на стручни консултации за
прашања поврзани со ЕУ
ќе продолжи и понатаму.

Вицепремиерот Адеми му
се заблагодари на
евроамбaсадорот Орав за
неговиот ангажман и
поддршка, како и таа на
Делегацијата со која тој
раководи. Беше особено
истакната соработката и
партнерството што
евроамбасадорот Орав ги
негуваше со
Секретаријатот за
европски прашања во
спроведувањето на
реформите поврзани со
ЕУ како и користењето на
ИПА и другите ЕУ
фондови. Адеми му
посака успех на неговата
нова позиција со надеж
дека и понатаму ќе остане
пријател и поддржувач на
нашата земја.
повеќе

повеќе

повеќе

Работни средби на Државниот Секретар Ана Блажеска

Државниот секретар Ана Блажеска во
работна посета на Полска
Во рамки на работната посета на Варшава, државниот
секретар Ана Блажеска оствари средба со државниот
потсекретар во полското Министерство за економски
развој, г. Павел Хоранжи. Натамошно јакнење на
административните капацитети преку правилна употреба
на претпристапните и структурните фондови беше
главната тема на разговор за време на работната средба. Меѓу другото беше
истакнато дека постојат повеќе модалитети на размена и споделување на искуствата
на кои посветено се работи и беше изразена заемна желба за натамошно
продлабочување на соработката.
повеќе

ИПА проекти

"Зајакнување на судската соработка
во граѓански и кривични предмети"
Финансиран од: Европска Унија
Цел на проектот: Зајакнување на
владеењето на правото, преку
подобрување на спроведувањето на
стандардите и препораките од
Европската Унија во областа на
слободата, безбедноста, правдата и
почитувањето на човековите права.
Вкупна вредност: 249.500 евра
Клучен корисник: Министерството за
правда
повеќе

"Воведување на новите мерки за
ИПАРД (ЛЕАДЕР и советодавни
услуги)"
Финансиран од: Европска Унија
Цел на проектот: Да се даде придонес
за ефикасно и ефективно управување и
спроведување на ИПАРД II програмата и
да се подготви земјата корисник за
имплементацијата на ЛЕАДЕР и за
мерките за советодавни услуги.
Вкупна вредност: 908,750 евра
Времетраење:18 месеци
Клучен корисник: Министерството за
земјоделство, шумарство и
водостопанствo и Агенцијата за
финансиска поддршка во земјоделството
повеќе

ЕУ Вести




Европската комисија назначи нов шеф на канцеларијата во Лисабон
Европската комисија претстави нов пакет за поддршка на земјоделците во
Европа во износ од 500 милиони евра
Европската Унија ги објави клучните резултати од своите активности во
меѓународната соработка и развој

Дали знаете дека...?




ЕУ се вбројува меѓу водечките светски производители на технолошки производи
како што се игри и медицински помагала
Невработеноста варира во голема мера во ЕУ, од 4% во Чешка до 24% во Грција
16 милиони "меѓународни " парови живеат во ЕУ, според Европската комисија

Меѓународни денови




8 Септември-Меѓународен ден на описменувањето
15 Септември-Меѓународен ден на демократијата
21 Септември-Меѓународен ден на мирот

Ви Благодариме!

