Месечен е-Билтен на Секретаријатот за
европски прашања
Влада на Република Македонија
Јуни 2016

Свечено затворање на проектот "Поддршка на
Секретаријатот за европски прашања"

Заменик претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за европски
прашања, д-р Арбр Адеми заедно со германскиот амбасадор Н.Е. г-ѓа Кристине Алтхаузер
присуствуваа на свеченото затварање на успешно спроведениот проект "Поддршка на
Секретаријатот за европски прашања" од страна на Германската агенција за меѓународна
соработка- ГИЗ и Секретаријатот за европски прашања.
Во своето обраќање ЗПВРМ Адеми ја истакна важноста на билатералната соработка
помеѓу Република Македонија и Сојузна Република Германија, како и поддршката од
германската влада во спроведувањето на неопходните реформи за продолжување на
евро-атлантски пат, останува наша стратешка цел.

Овој проект траеше три години и во текот на неговото спроведување беа реализирани над
40 активности, во кои преку работилници, обуки и презентации учествуваа околу 1600
лица, а беа издадени низа студии и публикации за потребите на Секретаријатот и други
државни институции.
повеќе

13- ти Состанок на Комитетот за Стабилизација
и Асоцијација помеѓу Република Македонија и
Европска Унија
Комитетот за стабилизација и асоцијација помеѓу Република
Македонија и Европска Унија се одржа на 15 јуни 2016
година, во Скопје го одржа својот тринаесетти по ред
работен состанок.
Состанокот од наша страна го претседаваше Ана Блажеска, Државен секретар во
Секретаријатот за европски прашања при Владата на Република Македонија a Дејвид
Кулен, раководител на одделение за Република Македонија во Директорат за
проширување и соседска политика претседаваше од страната на Европската Комисија.
Состанокот на Комитетот за стабилизација и Асоцијација го заокружи циклусот на седум
секторски поткомитети во рамките на Процесот на стабилизација и асоцијација почнувајќи
од февруари 2016 година.
повеќе

Обраќање на вицепремиерот Адеми на
церемонијата по повод преземањето на
претседателството со Вишегратската група
На почетокот вицепремиерот Адеми и го честита на
Република Полска преземањето на претседателството со
Вишеградската група со желби за успешна реализација на
програмата.
Земјите од Вишеградската група се добар пример за соработка кој може да се примени во
случај на земјите од Западен Балкан, особено ако се има предвид дека сите делиме иста
визија - членство во ЕУ- истакна Адеми и изрази благодарност за континуираната
поддршка на Вишеградската група за ЕУ преспективата на нашата земја .
повеќе

Се одржа единаесеттиот ТАИБ Секторски
мониторинг комитет
16.6.2016 година, се одржа единаесеттиот по ред Секторски
мониторинг комитет за ИПА компонента I- помош при
транзиција и институционално зајакнување. Копретседавачи
на состанокот беа Заменик претседателот на Владата на
Република Македонија задолжен за европски прашања д-р
Арбр Адеми и г. Дејвид Кулен од Генералниот директорат на за соседство и преговори за
проширување во Европската комисија.
На состанокот се разговараше за напредокот во реализацијата на проектите во рамките на
оваа компонента. Исто така се одржаа и основачките состаноци за Секторскиот мониторинг
комитет за владеење на правото и ИПА мониторинг комитетот во рамките на ИПА 2. На
овие два состаноци копретседаваа Државниот секретар за европски прашања г-ѓа Ана
Блажеска и г. Дејвид Кулен од Генералниот директорат за соседство и преговори за
проширување.
повеќе

Работни средби

Средба на вицепремиерот Адеми со Н.Е. г.
Јачек Стефан Мултановски
На почетокот на средбата вицепремиерот Адеми истакна
дека европската интеграција останува клучен стратешки
приоритет и единствена алтернатива за иднината на земјата
која сеуште има висока поддршка од граѓаните и воедно се
заблагодари за полскатаподдршка за евро-атлантската
интеграција на Македонија и нивниот став дека процесот на проширување нема да биде
завршен додека сите земји од Западен Балкан не се приклучуваат на ЕУ.
Од аспект на актуелната политичка состојба во државата за време на
разговорот соговорниците заеднички се согласија дека во овој момент важно е да се најде
решение за сите прашања на конструктивен и сеопфатен начин и во согласност со
стандардите на владеењето на правото, дека сите политички лидери треба да ги стават
националните интереси пред интересите на партиите како и да се преземат чекори за
целосно исполнување на обврските од Политичкиот договор на инклузивен и
транспарентен начин, со посебен фокус на исполнување и на обврските од Итните
реформски приоритети.
повеќе

Работни средби на Државниот Секретар Ана Блажеска

Државниот секретар г-ѓа Блажеска во работна
посета на Брисел
За време посетата Д.Сек. Блажеска оствари средба со
новиот Директор за Западен Балкан во рамките на
Европската комисија, Геновева Руиз Калавера, која ја
презема челната позиција во овој Директорат на 1.6.2016
година. На средбата се разговараше за предизвиците со кои
се соочуваме како држава, текот на реформскиот процес,
како и мерките кои треба да се спроведат во рамки на
Берлинскиот процес. Исто така, се разговараше и за
следниот Самит за Западен Балкан кој се одржува во Париз.
Во Брисел, Блажеска оствари средба и со известувачот за
Македонија во Европскиот парламент, г. Иво Вајгл, на која
беа разгледани активностите кои се спроведуваат во насока
на исполнување на предвидените мерки од Планот на
активности за реализација на итните реформски приоритети.
Потенцирано беше дека фокусот, во следниот период, мора
да биде ставен на реформите и мерките кои треба да ги
спроведе Република Македонија, а се со цел почеток на преговорите.
повеќе

Државниот секретар за европски прашања Ана
Блажеска во Андора на осмиот состанок на
високо ниво "Глобални сили, локални гласови"
На состанокот посветен на глобализацијата, г-ѓа Блажеска
говореше на првиот панел на состанокот, на тема
"Преиспитување на глобализацијата". Државниот секретар
Блажеска во своето излагање се осврна на неколку аспекти
од глобализацијата, говорејќи за тоа што може да се направи за да се избегне порастот на
нееднаквоста, кој е навидум неизбежен во ерата на глобализацијата. Демократските и
економските институции се подеднакво важни за да се избегне замката на среден приход и
да се оствари одржлив развој, бидејќи треба да се вспостави рамнотежа помеѓу
демократијата и економијата, истакна таа.
повеќе

Состанок на Државниот секретар за европски
прашања, г-ѓа Ана Блажеска и висока
делегација од Франција
На состанокот беа разгледани можностите за соработка
помеѓу Република Македонија и регионот Алзас во насока на
размена на искуства и соработка во областите на туризмот,
економијата, конкурентноста, производство и извоз на вино и иновации. Регионот Алзас е
првиот регион во Франција кој има користено поддршка од европските фондови и има
стекнато огромно искуство во таа област кое можат да го споделат со земјава за
унапредување на користењето на европската помош.
Високата француска делегација престојува во Македонија од 19 до 22 јуни 2016 година.
Целта на посетата е промоција на Алзашкиот регион и унапредување на економската
соработка.
повеќе

Дебата на тема: "Париски Договор-Климатски
промени, Управување со водите"
По повод Меѓународниот ден за животна средина, кој се
одбележува секоја година на 5. јуни во светски рамки, се
разбира и во рамките на Европската унија, Секретаријатот за
европски прашања во соработка со Министерството за
животна средина и просторно планирање и Амбасадата на
Република Франција организираа дебата во рамките на "ЕУ Разговори",на тема "Париски
договор-Климатски промени" на која учествуваа претставници на ресорните министерства,
граѓанските организации и универзитетски професори ".
Вицепремиерот Адеми истакна дека климатските промени претставуваат глобален
предизвик и истите влијаат пред се на здравјето на човекот и целокупната флора и фауна,
при тоа имајќи сериозни импликации врз светската економија како и на секој регион
поединечно. Затоа на климатските промени не може да се гледа како на поединечен
предизвик туку кон истиот треба да се пристапи заеднички, системски и одговорно.
повеќе

Кафе пауза со амбасадата на Кралството
Холандија
На настанот присуствуваа претставници од младинските
граѓански организациии, вработени во Секретаријатот за
европски прашања и претставници на медиумите кои имаа
можност во неформален разговор со Заменик
Претседателот на Владата на Република Македонија
задолжен за европски прашања д-р Арбр Aдеми и холандскиот амбасадор Х.Е. Вилем
Вутер Пломп како и останатите присутни да ги споделат своите идеи, предлози и
размислувања.
Вицепремиерот Адеми истакна дека Холандија, земја која во моментов претседава со
Советот на ЕУ, како голем пријател земјата има поддржано голем број на реформски
процеси во областа на владеење на правото и демократизацијата, како и можностите за
усовршување на администрацијата во контекст на процесот на европска интеграција.
повеќе

ИПА проекти
"Интегрирани системи за управување со
цврст отпад во источниот и
североисточниот регион"
Финансиран од: Европска Унија
Цел на проектот: Да се подготви
потребната документација за
воспоставување на систем за управување
со отпад во источниот и североисточниот
регион
Вкупна вредност: 975,000 евра
Времетраење: јануари 2016-април 2017
година
Клучен корисник: Министерството за
животна средина и просторно планирање
(МЖСПП) и меѓуопштинските одбори за
управување со отпад и општините на двата
региони
повеќе

"Понатамошно усогласуавање со
законодавствто на ЕУ во областа на
движење на капиталот и платежни и
финансиски услуги - пазари на хартии
од вредност и инвестициски услуги"
Финансиран од: Европска Унија
Цел на проектот: Да се усогласи
законодавството на домашниот
финансиски пазар со правилата и нормите
на ЕУ во областа на пазарот на капитал и
платежните услуги
Вкупна вредност: 1,264,000 евра
Клучен корисник: Министерство за
финансии,Комисијата за хартии од
вредност и НБРМ
повеќе

ЕУ Вести





ЕУ усвои нови мерки за унапредување на стабилноста и борбата против основните
причини за илегалната миграција
Осум нови имиња на производи заштитени како географски ознаки
Постигната согласност помеѓу европската граница и крајбрежната стража
Комисијата предлага нови правила за подобра заштита на децата во
прекуграничните семејни спорови

Дали знаете дека...?




27g e дозволеното количеството на шеќер која една лименка енергетски пијалок од
250ml може да го содржи
80% од европските компании имале најмалку по едно нарушување на компјутерската
сигурност во текот на минатата година
70% од жртвите на трговијата со луѓе се жени и девојки

Меѓународни денови




15 јули-Светски ден посветен на младинските вештини
30 јули-Меѓународен ден на пријателството
30 јули-Светски ден посветен на борба против трговијата со луѓе

Ви Благодариме!

