
„ЕУ-појадок“ 
по повод денот на Европа - 9 мај

 
Вицепремиерот Бесими беше домаќин на „ЕУ–појадокот“ организиран во чест на прославувањето на 
9 мај ‒ Денот на Европа, на кој присуствуваа дипломатскиот кор, вицепремиерот Џафери, министерот 
Поповски и поранешните вицепремиери за европски прашања. Наедно, обраќање имаа вицепремиерот 
Бесими и евроамбасадорот Орав.  

Цитирајќи го Шуман, Бесими истакна дека „Светскиот мир не може да се сочува без правење креативни 
напори пропорционални на опасностите кои го загрозуваат“. Потребата од „пропорционални креативни 
напори“ за донесување мир и стабилност одекнува и 64 години подоцна. 9 мај 2014

Обраќање на Бесими на Свечената академија 
организирана од Државниот универзитет во 
Тетово по повод денот на Европа ‒ 9 мај
„Државниот универзитет во Тетово е храм на знаење кој ги подготвува 
новите генерации кои утре ќе бидат дел од заедничката Европска иднина.“

Заменик-претседателот задолжен за европски прашања, д-р Фатмир 
Бесими, одржа говор на свечената академија во Државниот универзитет во 
Тетово на Денот на Европа 9 мај 2014 г.

Билтен Мај 2014



„Драги деца, денес го славиме роденденот на 
едно големо семејство кое се грижи за мирот 
и среќата, семејство чиј дел ќе бидете и вие.“

Заменик-претседателот на Владата задолжен 
за европски прашања, д-р Фатмир Бесими, 
одржа говор на одбележувањето на Денот на 
Европа на плоштадот „Јадран“, Скопје, 9 мај 
2014 г.

Форум на поранешни вицепремиери: 

Европската интеграција ‒ важен приоритет за Република Македонија
Во рамките на активностите за одбележување на Денот 
на Европа ‒ 9 мај, а како континуитет на веќе одржаните 
состаноци, вицепремиерот Бесими се сретна со поранешни 
вицепремиери за европски прашања на Форумот кој 
претставува одлична можност за размена на мислења, идеи 
и искуства.

На состанокот, присутните заеднички ја истакнаа европската 
интеграција како важен приоритет за Република Македонија, 
а во таа насока и цврстата определба на земјата за што 
поскоро интегрирање во ЕУ. 6 мај 2014 

 

 

Реализација на Спогодбата за стабилизација и асоцијација/Состаноци 
на институционални тела согласно ССА 

Поткомитетот за економско-финансиски прашања и статистика (ЕКФИН) 
Во Клубот на пратеници во Скопје се одржа десеттиот состанок на Поткомитетот за економско-
финансиски прашања и статистика (ЕКФИН) помеѓу Република Македонија и Европската комисија. 
Темите кои беа дискутирани на Поткомитетот беа: економска политика, структурни реформи, фискална 
политика, монетарна политика, пазар на вработување, политика за поттикнување конкурентност, јавна 
внатрешна финансиска контрола, статистика. Членовите на македонската делегација ги споделија 
најновите случувања во Република Македонија во овие области со претставниците од Европската 
комисија и наедно се информираа за најновиот развој на релевантните европски политики. Десеттиот 
состанок уште еднаш ја потврди важноста на ЕКФИН како значајно тело за институционален дијалог 
со Европската комисија преку кој претставниците на македонските институции добиваат јасна слика 
за реформите кои се потребни со цел нашата држава во иднина да го добие статусот функционална 
пазарна економија.

На истите датуми во Брисел се одржа десеттиот состанок на Поткомитетот за трговија, индустрија, 
царина и оданочување. Во рамките на состанокот се дискутираше за слободно движење на стоки, 
претпријатија и индустриска политика, туризам, оданочување, царинска унија и трговски прашања.

Со одржувањето на овие два поткомитети се заокружи десеттиот циклус состаноци на работните тела 
во рамките на Спогодбата за стабилизација и асоцијација.

20 и 21 мај 2014



Поткомитети на Работниот комитет за евроинтеграции (ПРКЕИ)
Во текот на мај 2014 година се одржаа две седници на Поткомитетот на Работниот комитет за 
евроинтеграции (ПРКЕИ).На седниците беа поканети раководители на Работни групи за подготовка 
на НПАА, раководители на Сектори за ЕУ и контакт-лицата за НПАА од институциите. Седниците ги 
водеше Државниoт секретар на СЕП, Јован Андоновски.

На овие седници 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. Исто така, направен беше и 
преглед на степенот на исполнување на обврските од ССА.

7 и 27 мај 2014 

Автобусот на ЕУ ‒ дел од информативната кампања 

„ЕУ одблизу“
Претставници на Делегацијата на Европската унија, амбасадори на неколку земји-членки на ЕУ, 
претставници на Владата, претставници од ИПАРД, 
како и локалната невладина организација Европско 
движење, студенти и претставници на медиумите 
посетија 10 села низ целата земја во периодот од 12 до 
23 мај со патувачкиот автобус на ЕУ.

Преку оваа информативна кампања, граѓаните од 
руралните средини имаа можност да воспостават 
директна комуникација со тимот на автобусот на ЕУ и 
да постават прашања поврзани со Европската унија, 
како и за можностите за финансирање во рамките на 
програмата ИПА и останатите програми за финансиска 
помош на ЕУ. 12 мај 2014

Дали знаете дека...?
• Над 76% од буџетот на ЕУ е управуван од страна на земјите-членки

• Во институциите на ЕУ се вработени повеќе од 40.000 мажи и жени од сите 28 земји-членки на ЕУ

• Европската организација за безбедност на храната (EFSA) е формирана во јануари 2002 година, по 
серијата кризи со храна во доцните 1990-ти години, и е независна европска организација основана 
од буџетот на ЕУ, којашто работи одделно од Европската комисија, Европскиот парламент и земјите-
членки на ЕУ

 

Вести од ЕУ
• Европската унија одбележува 10 години од своето најголемо проширување во 2004 година

• Зголемување на растот во приватниот сектор на земјите во развој

• Што мислат европските граѓани за Унијата?

• Централно-десничарските партии со најголем број освоени места во ЕП, но и опозициските партии, 
евроскептиците постигнаа добри резултати



Позначајни датуми во јуни
• 1 јуни ‒ Глобален ден на родителите 

• 1 јуни ‒ Меѓународен ден на децата

• 4 јуни ‒ Меѓународен ден на децата жртви на агресија  

• 5 јуни ‒ Светски ден на животната средина 

• 12 јуни ‒ Светски ден против злоупотреба на детскиот труд 

• 20 јуни ‒ Светски ден на бегалците 


