
Еразмус + е програма на Европската унија за 
мобилност и транснационална соработка во 
областите образование, обука, млади и 
спорт за периодот 2014-2020 година. Овие 
области се од голема важност за градење на 
иднината на младите луѓе и на Европа. 
 
Еразмус + има за цел, како еден од нејзините 
општи принципи, да го олесни пристапот до 
програмата за учесници од сите подрачја, со 
посебен фокус на лица со социјални, 
економски, физички или географски 
недостатоци. 
 
За 2018 година се очекува средствата 
достапни за Еразмус + да се зголемат за 
повеќе од 200 милиони евра, што 
претставува пораст од 8% споредено со 2017  
година. 
 
Европската комисија на 25 октомври 
годинава објави  повик за предлози за 
Еразмус + програмата на Европската унија 
за мобилност и соработка во образованието, 
обука, младите и спортот за 2018 година. Со 
својот годишен буџет Еразмус + ќе обезбеди 
огромен број можности за поединци и 
организации во Европа и пошироко. 
 
Еразмус + во 2018 година ќе продолжи со 
помош во спроведувањето на приоритетите 
на политиката на Комисијата, особено на 
целите поставени во неодамнешните 
иницијативи "Ревидирана агенда за високото 
образование" и "Развој на училиштата и 
одлична настава за одличен почеток во 
животот". Главната цел на овие иницијативи 
е да им помогне на земјите-членки да 
обезбедат квалитетно, инклузивно и 
ориентирано кон иднината образование за 
сите млади луѓе. Согласно новата стратегија 
за вештини за Европа, Еразмус + исто така 
ќе остане силен столб во промовирањето на 
широк спектар на знаења, вештини и 
компетенции кои им помагаат на луѓето да 
успеат во брзо променливите општествата, 
вклучувајќи трансверзални вештини како 
креативност, решавање проблеми. 
 
Во 2018 год. се очекува  2,7 милијарди евра 
да бидат преку од Еразмус + за: 
• промовирање на можности за мобилност за 
млади, студенти, слушатели, приправници и 

меѓународни волонтери, како и за наставници, 
обучувачи и младински работници; 
• создавање или подобрување на 
партнерствата помеѓу образованието, обуката и 
младинските организации и со светот за 
работа; 
• поддршка на дијалогот и градење на докази 
потребни за испорачување реформи во 
образованието, обуката и младинските 
системи; 
• промовирање на извонредност во наставата и 
истражувањето во областа на европските 
студии преку активностите на Жан Моне; и 
• поддршка на транснационални проекти во 
областа на спортот, со фокус на основите на 
спортот. 
 
Слично како и претходните години, проектите 
Еразмус + за поддршка на социјалното 
вклучување преку едукација, млади и спортски 
активности ќе добијат приоритет во 2018 
година. 
 
Следната година, за учениците од областа на 
стручното образование и обука, поголем фокус 
ќе биде ставен на долготрајната мобилност 
(ErasmusPro), во согласност со Комуникацијата 
на Комисијата за "Инвестирање во младинска 
младина на Европа" од 7 декември 2016 
година. 
 
Со цел понатамошно проширување на 
пристапноста на програмата Еразмус + во 2018 
година, Комисијата низ цела Европа ќе воведе 
поедноставена постапка за доставување на 
предлози за грантови преку онлајн веб-форми, 
а исто така ќе ги поедностави можностите за 
грант на училиштата за учество во проекти 
фокусирани на размена и мобилност на 
учениците и персоналот. 
 
Во исто време со повикот, Комисијата објави и 
Водич за програмата Еразмус + на сите 
официјални јазици на ЕУ. Водичот е клучен 
документ кој им обезбедува на апликантите 
целосни детали за сите можности достапни во 
повикот за предлози за Еразмус + за 2018 
година. 
 
 
http://europa.eu/rapid/press-release 

                                          ЗГОЛЕМЕН ФОНДОТ ЗА ПРОГРАМАТА ЕРАЗМУС + ВО 2018 ГОДИНА 

ЕУ ВЕСТИ    септември/октомври 2017 година  

ЕУЦ-број 27/2017 

                                                                               

 

Број 11/2015 СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

ЕУ ЦЕНТАР НА СОБРАНИЕТО 

Содржина на вести: 

Зголемен фондот за програмата 
Еразмус + во 2018 година 

1 

Собраниски активности поврзани 
со европските прашања 

2-3 

Во фокусот на Европскиот 

парламент 
4-5 

Европски столб за социјални права 6 

Избран претседател на  единицата 

за судска соработка на ЕУ 
6 

Инвестициски пакет на Европската 

унија за животна средина, 

природата и климатски активности 

7 

Договор за земјоделските аспекти 
од регулативата на Омнибус 

8 

Основни права на надзорот: 

фрадење доверба и подобрена 

безбедност 

9 

Приватност на информациите во 
ера на големи податоци 

10 

Мерките на Мадрид за Каталонија 
во склад со уставот 

11 

Најбогатите региони во Италија 

гласаа за поголема автономија 
12 

Намалена употребата на 

хемикалии штетни за озонската 

обвивка 

13 

ЕУ календар / ноември 2017 14 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4082_en.htm


Страна 2 СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Претседателот на Собранието на Република Македонија Талат 
Џафери се обрати на 8-та конференција на претседатели на 
Парламенти од земјите од Западен Балкан на тема "ЕУ интеграции: 
Резултати и аспирации"  што се одржа на 27.10.2017 год. во 
Будимпешта, Унгарија. Претседателот на Собранието оствари 
средба со претседателот на Парламентот на Унгарија. Во рамки на 
Конференцијата претседателот на Собранието оствари 
билатерални средби со претседателите на парламентите на Црна 
Гора, Република Србија, Република Косово и Република Албанија. 
 

 
Делегација на Собранието на Република Македонија, 
предводена од претседателот на Собранието, од 14 до 18  
октомври 2017 година учествуваше на 137-то Собрание на 
Интерпарламентарната унија (ИПУ), што се одржа во Санкт 
Петербург, Руска Федерација. Во составот на Делегацијата беа 
пратениците Јован Митрески, Реџаиљ Исмаили и Јулиана 
Николова, членови на Делегацијата и Цветанка Иванова, 
генерален секретар на Собранието.  

СОБРАНИСКИ АКТИВНОСТИ ПОВРЗАНИ СО ЕВРОПСКИТЕ ПРАШАЊА 

Комисијата за европски прашања на 04.09.2017 година 
го разгледа Предлог-законот за ратификација на 
Спогодбата за соработка помеѓу Владата на Република 
Македонија и Советот на министрите на Босна и 
Херцеговина во процесот на пристапување во 
Европската унија. Комисијата за европски прашања на 
седница која се одржа на 05, 06 и 07.09.2017 година го 
разгледа Предлог-законот за употреба на јазиците, во 
прво читање. Комисијата усвои  заклучок  дека законот 
е прифатлив и од аспект на неговата усогласеност со 
правото на ЕУ и треба да се даде на натамошно 
читање.  
 
Комисијата за европски прашања на 14.09.2017 год. 
одржа јавна расправа на тема "Младинските 
организации како дел од Берлинскиот процес". 
Членовите на Комисијата за европски прашања на 
13.09.2017 година одржаа средба со генералниот 
директор за Европа во Министерството за надворешни 
работи на Кралството Холандија, Матијс ван дер Плас. 
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Страна 3 

Националниот совет за евроинтеграции на 20.09.2017 година ја 
одржа Првата седница на која беа презентирани активностите 
реализирани од Владата на Република Македонија за 
интеграција во Европската унија, во изминатото тромесечие, како 
и активностите за тековното тромесечие и потребата од поширок 
национален консензус. На седницата присуствуваа Шефот на 
Делегацијата на ЕУ во Република Македонија, како и амбасадори 
на земјите-членки на ЕУ во Република Македонија, претставници 
од Министерството за надворешни работи, од Секретаријатот за 

Во Собранието на 14.09.2017 година се формираше Клубот за 
младински прашања и политики, по примерот на Европскиот 
парламент и останатите западноевропски парламенти. Клубот е 
неформално тело во Собранието, составено од членови на сите 
парламентарни партии чија што цел е остварување на 
интересите на младите во Република Македонија, во соработка 
со младинските организации, неформалните младински групи и 

Комисијата за транспорт, врски и екологија на 16.10.2017 
година одржа средба со Еврокомесарот за мобилност и 
транспорт, Виолета Булц. Тема на средбата беше Агендата 
на поврзување: тековни транспортни реформи и проекти, 
безбедност на патиштата, општа соработка; Договор за 

Делегација на Собранието составена од пратениците Хари 
Локвенец, Петар Атанасов и Невенка Стаменковска на 28 и 
29.09.2017 год. учествуваше на Интерпарламентарна конференција 
на тема „Независна и современа јавна администрација” во 
организација на Парламентот на Црна Гора и Европскиот 
парламент, што се одржа во Даниловград, Црна Гора. Една од 
главните теми на расправа беа европските принципи за јавната 
администрација поврзани со реформата во јавната администрација, 



Страна 4 СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Пленарна сесија 02-05 октомври 2017 
година 
 
Со оглед на прекуграничната природа на 
компјутерскиот криминал, засилената 
размена на информации меѓу 
полициските и судските органи и 
експерти за компјутерски криминал е од 
витално значење за ефикасно 
истражување и електронско собирање 
докази, се вели во резолуцијата усвоена 
од Европскиот парламент.  
 
Европратениците изразија жалење дека 
превентивните мерки што ги преземаат 
индивидуалните корисници, јавните 
институции и бизнисите остануваат 
целосно несоодветни, пред се поради 
недостаток на знаење и ресурси. 
Европратениците истакнаа дека ЕУ, и 
нејзините институции, националните 
влади и парламенти, компании и мрежи 
се многу ранливи на софистицирани 
напади од големи криминални 
организации, терористички групи или 
групи спонзорирани од држави.  
 
На пленарната сесија во дебатата со 
комесарот за транспорт, Виолета Булц 
европратениците истакнаа дека при 
патување патниците не добиваат 
комплетна информација за 
компензацијата и целосниот опсег на 
можности за пренасочувања на рутата 
на патување. Транспортните компании 
одговорни за кршење на правилата 
треба да се сметаат за одговорни, при 
што европратениците повикаа на 
поефикасни санкции. 
 
Комесарот Булц извести дека следната 
година ќе започне студија за 
социјалните услови и правата на 
мобилните работници во 
воздухопловството. 
 
Во однос на следниот круг на разговори 
за климатските промени на ОН, што ќе 
се одржи во Бон од 6 до 17 ноември, 
европратениците ја повикаа ЕУ да 
воведе стратегија за нула емисија до 
2018 година. Во изгласаната 
резолуцијата, европратениците се 

согласија со препораки за институциите 
на ЕУ и земјите пред состанокот COP23 
во ноември во Бон. Тие ги повикаа 
лидерите на ЕУ да го усогласат 
законодавството и да ги зголемат 
целите и инструментите на ЕУ. 
 
Европскиот парламент го блокираше 
предлогот на Европската комисија, кој ќе 
исклучи некои хемикалии во 
пестицидите да бидат идентификувани 
како ендокрини нарушувања. 
Европратениците истакнаа дека 
Комисијата го надминала својот мандат 
со предлогот да се изземат супстанции 
кои се дизајнирани да го нападнат 
ендокриниот систем на организмот, на 
пр. во штетниците, од критериумите за 
идентификација. Според тоа, 
Европската комисија треба да подготви 
нова верзија на текстот, земајќи го 
предвид придонесот на Парламентот. 
 
Европското јавно обвинителство ќе биде 
задолжено за истражување и гонење на 
сторителите на прекршоци на буџетот 
на ЕУ. Канцеларијата на Европското 
јавно обвинителство ќе овозможи брза 
размена на информации, координирани 
полициски истраги, брзо замрзнување и 
заплена на имот, како и апсење на 
осомничени лица преку границите. 
Канцеларијата ќе соработува и ќе ја 
надополнува европската агенција за 
кривично право Евројуст и 
канцеларијата за истраги на ЕУ за борба 
против измама ОЛАФ, со цел да се 
обезбеди поуспешно гонење на 
прекршителите на законот како и 
подобра наплата на проневерените 
средства.  
 
 

ВО ФОКУСОТ НА ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ 
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Пленарна сесија 23-26 октомври 2017 
година 
 
Според законските прописи усвоени од 
Европскиот парламент, постапката за 
утврдување на потенцијалните ефекти на 
новите психоактивни супстанции (НСП) и 
усвојувањето на контролните мерки во ЕУ, 
доколку е потребно, ќе биде значително 
пократка, со цел да се следи брзиот чекор 
и случувањата на пазарот. Националните 
власти ќе имаат 6 месеци - наместо 12 - за 
имплементација на одлуката на ЕУ. 
Размената на информации, преку 
Европскиот центар за следење на дроги и 
зависности од дроги (EMCDDA) ќе се 
подобри. 
 
По самитот во октомври, европратениците 
разговараа за иднината на Европа со 
претседателите Туск и Јункер. Отворајќи 
ја дебатата за заклучоците на Европскиот 
совет од 19-20 октомври, претседателот 
на Европскиот парламент Антонио Тајани, 
ја повтори поканата до шефовите на 
држави и влади за нивно учество на 
пленарните дебати на Парламентот за 
иднината на Европа.  
 
"Не е можно да се зборува за иднината на 
ЕУ, нејзината монетарна унија или 
нејзините политики ако нема волја да се 
залагаме за нашите основни вредности. 
Ние сме заедно во ЕУ бидејќи 
споделуваме некои основни вредности ", 
истакна Тајани. 
 
Иновативните ѓубрива произведени од 
органски или рециклирани материјали би 
можеле полесно да се продаваат низ ЕУ 
според правилата одобрени од 
Европскиот парламент. 
 
Европарламентот ја поддржа целосната 
забрана за хербициди базирани на 
глифосат до декември 2022 година и 
непосредните ограничувања за 
употребата на супстанцијата. 
 
Европратениците ја истакнаа потребата 
од подобрување на правилата за заштита 
и поддршка на свиркачите и нивната улога 
во откривањето на сериозни прекршувања 
на јавниот интерес, како што се 
корупцијата, правдата, даночни 
затајувања, недостаток на заштита за 
безбедност на храната или животната 

средина и напади врз социјални, 
човекови или права на работниците. 
 
Европарламентот одобри нови построги 
правила за подобра заштита на 
работниците од изложеност на 
канцерогени при работа. Овие правила 
додаваат уште 11 канцерогени материи 
во листата на опасните супстанции и 
ревидираат гранични вредности за две 
постојни, и се насочени кон примарната 
причина за смртните случаи поврзани 
со работата во ЕУ. Целта е да се 
спасат до 100.000 животи во следните 
50 години. 
 
Заедничкиот електронски систем за 
забрзување на проверките на 
надворешните граници на Шенген 
зоната и за регистрирање на сите 
патници што не се членки на ЕУ, беше 
поддржан од Европскиот парламент. 
Системот ќе го замени прирачникот за 
печат на пасоши и ќе ги забрза 
граничните премини, со што полесно ќе 
се откриваат лицата кои подолго 
престојуваат и измами со документите 
или идентитетот. 
 
Европратениците го проектираа 
вкупниот буџет на ЕУ за 2018 година на 
162,6 милијарди евра (+1,2% од 
предлог-буџетот на Комисијата) за 
обврски и 146,7 милијарди евра (+ 
0,9%) за плаќања. Резолуцијата за 
ставот на Парламентот за буџетот на 
ЕУ за 2018 година беше одобрена од 
414 гласови, 163 против и 90 
воздржани. 
 
Членовите на ЕП остро го осудуваат 
секој облик на сексуално насилство и го 
осудуваат фактот дека овие дела 
премногу лесно се толерираат. 
Сторителите мора да бидат казнети. 
Парламентот го повтори својот повик за 
Европската комисија во 2014 година да 
предложи стратегија за ЕУ, вклучувајќи 
и нацрт-закон со обврзувачки 
инструменти, за заштита на жените од 
насилство, вклучувајќи и сексуално 
вознемирување и сексуална 
злоупотреба на жени и девојки. 
 
http://www.europarl.europa.eu/portal/en 
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Воспоставувањето на Eвропски столб за 
социјални права треба да промовира 
одржлива и инклузивна Европа, да ја 
засили борбата против социјалните и 
регионалните нееднаквости и да 
придонесе за создавање социјална 
пазарна економија, смета Европскиот 
комитет на регионите во Mислењето 
усвоено на пленарна седница на 
Европскиот парламент во октомври 
годинава. 
 
Европскиот столб за социјални права, кој 
беше предложен од Европската комисија е 
изграден врз 20 принципи, со цел да се 
обезбедат еднакви можности и пристап до 
пазарот на трудот, фер услови за работа и 
социјална заштита и вклучување. Според 
Мислењето подготвено од Мауро Датис 
(ЕПП), Европскиот комитет на регионите 
нагласува дека политиката на економска, 
социјална и територијална кохезија мора 
да ја има клучната улога во поддршката на 
постепеното спроведување на европската 
социјална агенда, каде што 
конкурентноста и социјалната правдата се 
надополнуваат едни со други.  
 
Посебен акцент треба да биде ставен на 
обезбедување подобра иднина за 
младите. 
 

Осигурувањето на платите кои ја 
избегнуваат сиромаштијата и 
обезбедуваат пристоен животен стандард 
се меѓу препораките на Комитетот, иако 
соодветните практики и законодавство на 
земјите-членки мора да се почитуваат. 
Мислењето, исто така го поддржува 
предлогот на италијанската влада за 
европска шема за осигурување при 
невработеност и укажува дека Европската 
унија и земјите-членки мора да работат 
заедно за да обезбедат финансиски 
средства потребни за спроведување на 
столбот за социјални права.  
 
Комисијата и Советот се повикани да 
воведат мерки за поттикнување за земјите 
кои ги спроведуваат реформите насочени 
кон постигнување на социјалните цели на 
Европа 2020 и борбата против 
социјалните нерамнотежи. Треба да се 
воведат соодветни алатки за мерење и 
следење на постигнатиот напредок, како и 
да се оценат субнационалните разлики. 
Мислењето, исто така повикува на 
поголем фокус на интеграција на 
бегалците, малолетниците без придружба 
и ефективно мигрантите кои престојуваат 
во странство, вклучително и преку 
образование и стручна обука. 
 
http://cor.europa.eu/en/news 

На 24 октомври годинава, Колегиумот на 
Eurojust го избра Ладислав Хемран за нов 
претседател на Единицата за судска 
соработка на ЕУ. До неговото 
назначување функцијата ја извршуваше 
заменик-претседателот Мишел Конинкс од 
Белгија.  
Во согласност со членот 28 (2) од 
Одлуката на Советот на Eurojust и членот 
3 (1) од Деловникот за работа, изборот ќе 
биде доставен до Советот за одобрување.  
Ладислав Хемран има 17 годишно работно 
искуство како обвинител. Почнал да 
работи во јавното обвинителство во 
Братислава во 2003 година на истраги и 
гонење главно на економски криминал и 
корупција. Од Eurojust е назначен како 
Национален член на Република Словачка 
во 2007 година. Во декември 2013 год. прв 
пат е избран за потпретседател на 
Eurojust, а вториот пат повторно е избран 

за потпретседател во декември 2016 
година. Како потпретседател  бил 
одговорен за проектите за управување со 
информации и знаења, водејќи ја 
работната група за реорганизација и 
преструктуирање на Eurojust. 
Една од главните задачи на Единицата за 
судска соработка на ЕУ е поефикасна 
борба против криминалот во ЕУ преку 
подобрување на судската соработка и 
заемно дејство меѓу надворешните 
партнери. Eurojust е составен од по еден 
национален член од секоја земја-членка 
во согласност со нејзиниот правен систем, 
на пр., обвинител, судија или полициски 
службеник со еднаква надлежност.  
Сите информации разменети помеѓу Euro-
just и земјите-членки треба да бидат 
насочени преку националниот член. 
 
http://eurojust.europa.eu/press/ 

ИЗБРАН  ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ЕДИНИЦАTA ЗА СУДСКА СОРАБОТКА НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА 

(EUROJUST) 

http://cor.europa.eu/en/news/Pages/european-pillar-social-rights-must-be-supported-by-a-strong-cohesion-policy.aspx
http://eurojust.europa.eu/press/PressReleases/Pages/2017/2017-10-24.aspx


Програмата LIFE е инструмент за 
финансирање на ЕУ за животната 
средина и климатските активности. 
Прорамата постои од 1992 година и 
кофинансираше повеќе од 4500 
проекти низ ЕУ и во трети земји, 
мобилизирајќи повеќе од 9 милијарди 
евра и учество од преку 4 милијарди 
евра во заштита на животната средина 
и климата. Во тек се 1100 проекти. 
Буџетот за Програмата LIFE за 2014-
2020 година изнесува 3,4 милијарди 
евра и има под-програма за животна 
средина и под-програма за 
климатските активности. 
 
Европската комисија на 28 септември 
годинава одобри инвестициски пакет 
од 222 милиони евра од буџетот на ЕУ 
за поддршка на транзицијата на 
Европа кон поодржлива и нискo 
јаглеродна иднина во рамките на 
програмата LIFE за животна средина и 
климатска акција. 
 
Финансирањето од ЕУ ќе мобилизира 
дополнителни инвестиции кои ќе се 
искачат на вкупно 379 милиони евра, 
со нови 139 проекти во 20 земји-
членки. 
 
Комесарот за животна средина, 
поморство и рибарство, Кармену Вела 
истакна: "Во својата 25-та година, 
програмата LIFE продолжува да 
инвестира во иновативни проекти со 
висока додадена вредност за луѓето, 
бизнисите и природата. Со 
задоволство очекувам да видам дека 
програмата ги трансформира  
технологиите на пазарот во нов, зелен 
бизнис ". 
 
Околу 181,9 милиони евра ќе бидат 
наменети за проекти во областа на 
животната средина и ефикасноста на 
ресурсите, природата и биолошката 
разновидност и управување со 
животната средина и информации. 
 
Во согласност со економскиот пакет на 
Европската комисија, проектите ќе им 
помогнат на земјите-членки во нивната 
транзиција кон по-циркуларна 

економија. Како на пример проектите 
вклучуваат: тестирање на италијански 
прототип кој би можел ефикасно да ги 
конвертира бензинските автомобили во 
хибридни возила, создавање био-
базирани производи од мил од 
отпадните води во Холандија и 
примена на нов биолошки третман за 
отстранување на пестициди и нитрати 
од водата во јужна Шпанија. Другите 
проекти ќе го поддржат 
спроведувањето на Акциониот план за 
природата, особено управувањето со 
локалитетите Природа 2000. 
Заштитата на видовите е уште еден 
фокус, како на пр. во словенечкиот 
прекуграничен проект за да се помогне 
во опстанокот на високо загрозените 
видови алпски рис. 
 
Во областа на климатските активности, 
ЕУ ќе инвестира 40,2 милиони евра за 
поддршка на адаптацијата, 
ублажувањето и управувањето и за 
информатичките проекти за климатски 
промени. Избраните проекти ја 
поддржуваат целта на ЕУ за 
намалување на емисиите на 
стакленички гасови за најмалку 40% до 
2030 година во однос на нивоата од 
1990 година.  
 
Вкупно 59 ресурсно ефикасни и 
проекти за животна средина LIFE ќе 
мобилизираат 134,6 милиони евра, од 
кои ЕУ ќе обезбеди 73,0 милиони евра. 
Проектите опфаќаат акции во пет 
тематски области: воздух, животна 
средина и здравје, ефикасност на 
ресурси, отпад и вода.  
 
39 LIFE проекти за природата и 
биолошка разновидност ја 
поддржуваат имплементацијата на 
Акцискиот план за Директивите за 
природата, птиците и живеалиштата и 
Стратегијата за биодиверзитет на ЕУ 
до 2020 година. Тие имаат вкупен 
буџет од 135,5 милиони евра, од кои 
ЕУ ќе придонесе со 90,9 милиони евра. 
 
 
http://europa.eu/rapid/press-release 
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Страна 8 СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

На 16 октомври 2017 година земјите-
членки претставени во Специјалниот 
комитет за земјоделство го одобрија 
договорот за т.н. Омнибус регулатива. 
 
Регулативата Omnibus ја менува 
финансиската регулатива со која се 
регулира спроведувањето на буџетот на 
ЕУ, како и 15 секторски законски акти, 
вклучително и во областа на 
земјоделството. 
 
Претседателството постигна привремен 
договор за регулативата на Омнибус со 
Европскиот парламент на 12 октомври 
годинава. 
 
Договорените правила ќе ја поедностават 
Заедничката земјоделска политика (ЗЗП) 
преку серија технички подобрувања на 
четирите регулативи на ЗЗП: директни 
плаќања, рурален развој, заедничка 
организација на пазарот и хоризонтална 
регулација. 
 
Во областа на директни плаќања 
разликата помеѓу активните и неактивните 
земјоделци станува опција, со што се 
овозможува на земјите-членки да го 
прекинат прекумерното административно 
оптоварување. Правилата во однос на 
постојаните пасишта се модифицирани со 
цел да се обезбеди поголема 
флексибилност за земјите-членки во 
спроведувањена условот. Договорот ја 
потврдува можноста земјите-членки да ги 
ревидираат одлуките за намалување на 
директните плаќања на годишна основа. 
 
Со договорот се опфатени и областите на 
кои се одгледуваат растителни сорти, како 
сребреника (miscanthus), силфиум 
(silphium perfoliotum),  и прав од мелничко 
растение. Плаќањата за млади фармери 
ќе бидат за период од пет години од 
датумот на доставување, се додека 
поднесувањето е направено во рок од пет 
години од основањето на фармата. Покрај 
тоа, земјите-членки можат да ги зголемат 
исплатите на младите фармери во првиот 
столб до 50% во рамките на постојните 
плафони. 
 
Во областа на Заедничката пазарна 
организација можноста за колективно 
преговарање за условите за распределба 
на вредноста во договорите ќе се 
прошири на други сектори и ќе имаат 
доброволна природа. Планирањето на 

производството, оптимизирање на 
трошоците за производство, ставање во 
промет и преговарање за договори за 
снабдување на земјоделски производи, 
кои веќе постојат во секторите како што 
се маслиновото масло, сточни и 
обработливи култури, ќе се прошират на 
сите сектори со цел да се подобри 
позицијата на земјоделците во синџирот 
на снабдување.  
 
Договорените правила предвидуваат 
поедноставување и технички 
подобрувања во областа на 
оперативните програми за овошје и 
зеленчук, квотите за вино и увозот. 
 
Одложена е дебатата за управувањето со 
кризи бидејќи не беше задржан предлогот 
за шема за намалување на доброволното 
производство во време на криза. 
 
Во областа на руралниот развој 
поддршката поврзана со општата алатка 
за стабилизација на приходот ќе 
продолжи да се активира кога доходот на 
земјоделецот ќе се намали за повеќе од 
30% од неговиот просечен годишен 
приход, прагот за новата алатка за 
специфични сектори ќе биде 20 %. 
Слично, поддршката за договорите за 
осигурување кои покриваат, меѓу другото, 
загуби предизвикани од негативни 
климатски настани, ќе станат достапни 
кога ќе се уништи повеќе од 20% од 
просечното годишно производство на 
фармерот. Направени се неколку 
промени на правилата што треба да се 
почитуваат од финансиските инструменти 
за да се промовира нивната употреба и 
да се усогласат со другите структурни и 
инвестициски фондови на ЕУ 
 
Во областа на Хоризонтална регулација 
предлогот за отстранување на т.н. 
"правило 50/50" не беше задржан. 
Земјите-членки и буџетот на ЕУ ќе 
продолжат подеднакво да ги делат 
финансиските последици од изгубените 
суми како резултат на неправилности и 
да не бидат обновени во разумен рок.  
 
Постојната постапка со која се 
обезбедува дека расходите во рамките на 
одредбите од ЗЗП не ги надминуваат 
границите утврдени во буџетот на ЕУ, 
беше поедноставена и ќе биде 
раководена единствено само од 
Комисијата. 

ДОГОВОР ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ АСПЕКТИ ОД РЕГУЛАТИВАТА НА ОМНИБУС  
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Во извештајот на Агенцијата за 
фундаментални права на Европската 
унија (FRA), објавен на 19 октомври 
годинава се наведува дека реформите 
во законите за надзор ја подобруваат 
транспарентноста, но потребни се 
подобри проверки за усогласување со 
овластувањата на разузнавачките 
служби. Тоа покажува колку се 
потребни јасни законски рамки, 
стабилни заштитни мерки и ефективен 
надзор за подобрување на безбедноста 
и почитување на основните права. 
 
Вториот извештај на Агенцијата за 
надзор над разузнавачките служби 
„Заштитата на човековите права и 
лекови во ЕУ“ ги истражува законските 
измени од својот Извештај за 2015 
година и за прв пат ги доловува 
ставовите на разузнавачките експерти 
и самите контролори за да видат како 
овие закони функционираат во пракса. 
 
Безбедносните закани и новата 
технологија предизвикаа бројни обемни 
реформи во законодавството за 
надзор. Иако реформираните правни 
рамки се појасни, тие сеуште се 
премногу сложени што доведува до 
неизвесност околу овластувањата и 
мандатите на разузнавачките служби. 
Ова бара посилни заштитни мерки кога 
станува збор за заштита на податоците 
и приватноста. 
 
Судството, специјализираните 
експертски тела, парламентарните 
комисии и органите за заштита на 
податоци играат витална улога во 
надгледувањето на работата на 
разузнавачките служби. Сепак, како 
што забележува извештајот, тие се 
спречени поради недостаток на пристап 
до информации и ограничени 
надлежности, овластувања за 
издавање обврзувачки одлуки, техничко 
знаење, ресурси и независност. Ова 

укажува на потребата од независен 
надзор со доволно овластувања и 
надлежности што, исто така важи и за 
меѓународна разузнавачка соработка 
каде што безбедноста и надзорот се 
послаби. 
 
Исто така, постои потреба да се 
обезбеди целосна соработка и 
комплементарност помеѓу различните 
тела за надзор на начин што 
континуирано да бидат опфатени сите 
чекори за надзор - од овластување до 
спроведување. 
 
Комплексноста на тоа кој може да 
помогне и тајноста околу 
разузнавачката работа, исто така им 
отежнува на жртвите на прекршување 
на правата да бараат ефективни 
лекови. Сепак, некои земји-членки 
најдоа решенија кои им овозможуваат 
на луѓето да бараат правда преку 
експертски судии кои можат да 
пристапат до доверливи информации. 
 
Извештајот ја ажурира правната 
анализа на FRA во 2015 година, 
дополнета со наодите од над 70 
интервјуа со експерти во седум земји-
членки на ЕУ: Белгија, Франција, 
Германија, Италија, Холандија, 
Шведска и Обединетото Кралство. 
 
Агенцијата за фундаментални права 
на Европската унија е независно тело 
на ЕУ за обезбедување на помош и 
експертиза за основните права на ЕУ и 
нејзините земји-членки. 
http://fra.europa.eu/ 

ОСНОВНИ ПРАВА ВО НАДЗОРОТ: ГРАДЕЊЕ ДОВЕРБА И ПОДОБРУВАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСТА 

http://fra.europa.eu/en/press-release/2017/fundamental-rights-surveillance-builds-trust-improves-security


Европската агенција за лекови беше 
домаќин на состанокот на 
претставници на Европската унија за 
заштита на податоците. 
 
На 12-13 октомври 2017 година, 
Европската агенција за лекови (ЕМА) 
беше домаќин на 42-от состанок на 
Мрежата за заштита на податоците во 
своите простории во Лондон. 
Состанокот се одржува двапати 
годишно со цел да им се овозможи на 
службениците за заштита на лични 
податоци од институциите, телата и 
агенциите на Европската унија да 
разговараат и да разменат знаења за 
тоа како заштитата на податоците и 
приватноста влијаат врз нивните 
организации.  
 
Во фокусот на состанокот беше 
спроведувањето на новата 
Регулатива за генерална заштита на 
податоци бр. 2016/679), која ќе се 
применува од 25 мај 2018 година. 
 
Новата регулатива претставува 
целосен преглед на правилата за 
заштита на податоците на ЕУ, со што 
контролата за нивните лични 
податоци се враќа на граѓаните. Со  
новата регулатива, европските 
граѓани ќе имаат високо, еднообразно 
ниво на заштита на податоците во 
сите 28 земји на ЕУ што се вклопуваат 
во дигиталната ера. 
 
Доделувањето на контрола и пристап 
на граѓаните до нивните лични 
податоци е сè поголем предизвик за 
организациите во дигиталната ера. 
 
Интернетот ја отвори портата до 
скоро неограничени извори на 
податоци и ова ја нагласува важноста 
за заштита на приватноста на 
граѓаните и нивните чувствителни 
податоци, во сите сектори на бизнисот 
и општеството. 
 

Како организација за хостирање, ЕМА 
ги претстави како пример можностите 
и предизвиците презентирани од 
големите податоци во 
биомедицинските истражувања низ 
ЕУ. Анализата на големи бази на 
податоци или "големи податоци", 
стана главен двигател на иновациите 
и успехот во истражувањето и 
развојот на лековите. Меѓутоа, моќта 
на големата анализа на податоци да 
се изнесат на виделина претходно 
невидени врски меѓу податоците, исто 
така, предизвикува етички проблеми, 
што може да ги загрози огромните 
можности што ги нуди. 
 
Презентирајќи го прегледот на 
неодамнешната работа на ЕМА за 
големи податоци, Елисон Кејв, Главен 
научен администратор на ЕМА, 
истакна: "ЕМА е посветена на 
поттикнување на етички одговорни, 
иновативни начини на користење на 
биомедицински големи податоци и 
заштита на личните податоци на 
пациентите и корисниците на лекови. 
Ние работиме на трансформирање на 
овие предизвици во вредности, 
истражување на нови начини на 
собирање и валидирање на 
податоците и докази кои се добиени 
од него за доброто на пациентите ". 
 
Заштитата на податоците ќе остане 
високо на агендата, бидејќи ЕУ се 
подготвува за примена на новите 
правила на ЕУ за заштита на 
податоците. 
 
Службениците за заштита на 
податоци од институциите, телата и 
агенциите ќе продолжат да работат со 
Европскиот супервизор за заштита на 
податоци за да обезбедат дека 
нивната организација е подготвена за 
примена на новата Регулатива од 25 
мај 2018 година. 
 
http://www.ema.europa.eu 
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Европската комисија соопшти дека 
преземените мерки од шпанската 
влада за спречување на отцепувањето 
на Каталонија се "во согласност со 
уставот и законите" на ЕУ. Јасно е дека 
Каталонија, ако се отцепи веднаш ќе 
излезе од ЕУ и еврозоната. 
Неодамнешните анкети покажуваат 
дека 69% од каталонците бараат 
вонредни избори за решавање на 
конфликтите помеѓу Мадрид и 
Барселона. 
 
Во Европската унија постои голема 
загриженост со неизвесноста и  
ситуацијата во Каталонија. Поддршка 
на владата во Мадрид и нејзините 
уставни мерки за разделување на 
сепаратистичките власти во Барселона 
дадоа сите институции и влади на ЕУ, 
со исклучок на Белгија во чија 
владејачка коалиција доминираат 
фламанските партии кои во Каталонија 
ги препознаваат нивните аспирации, 
бидејќи би сакале да ја видат 
Фландрија независна. 
 
Некои шпански медиуми гледаат 
можност тоа да се случи, што би 
потсетувало на словенечката понуда за 
креирање на „асиметрична 
федерација“ пред конечното 
еднострано прогласување независност. 
Тогаш многу земји, меѓу кои и ЕУ и САД 
веднаш ја признаа независноста на 
Словенија, а сега ЕУ и САД се одлучно 
против отцепување на Каталонија и 
даваат полна поддршка на 
централната шпанска влада. 
  
Претседателот на Европската комисија, 
Жан-Клод Јункер на церемонијата за 
доделување на Шпанските награди 
„Prinsesa de Asturias“ во Оведо истакна 
дека Европската унија успеа да ја 
надмине "долгата ноќ на мракот" и дека 
е неопходно да се потсетиме дека 
мирот на европскиот континент е 
придобивка која се стекнува од ден на 
ден, нагласувајќи ја "моќта на правото". 
Дека ќе биде тешко да се дојде до 
взаемно прифатлив исход, сведочи 
последната изјава на шефот на 
каталонската влада, Пучдемон дека 
одлуката на Мадридската влада да го 
примени членот 155 од Уставот "е 
против владеењето на правото" и дека 

ова може да се спореди со времето на 
диктатурата на Франк кога 
автономијата на Каталонија била 
укината. 
  
Каталонскиот дневник Периодико 
објави дека анкетите од јавното 
мислење укажуваат дека 69% од 
каталонците бараат вонредни избори 
за решавање на конфликтите помеѓу 
Мадрид и Барселона, како што и 
сугерираа централните шпански 
власти. 
  
Мало мнозинство граѓани кои се за 
независност на Каталонија, 48% го 
гледаат ова решение како излез од 
слепата улица, иако 47% се против тоа. 
Иако владее општа загриженост од 
фактот што големите банки и компании 
ја напуштаат Каталонија поради 
кризата, само 14% од поддржувачите 
на независноста сметаат дека постои 
закана за каталонската економија 
доколку се прогласи независност. 
 
Сепак, повеќе од 80% од оние кои се 
противат на отцепување и повеќе од 
половина од населението, сметаат 
дека едностраниот обид да се изолира 
Каталонија ќе има катастрофални 
економски последици. 
 
Лидерот на Каталонија, Карлос 
Пучдемон и 19 негови соработници во 
на 02 ноември треба да се појават во 
Врховниот суд во Мадрид, пишуваат 
шпанските медиуми. Шпанското 
обвинителство него и неговите 
соработници ги гони за поттикнување 
„бунт“, за што може да бидат осудени 
на по 30 години затвор. Пучдемон ја 
напушти Каталонија и се наоѓа во 
Белгија каде ангажираше, и адвокат. 
Тој ја повика ЕУ да дејствува, велејќи 
дека насилството во Каталонија би 
претставувало крај на идејата за 
Европа и за европските вредности 
.  
Дека и Европа е загрижена за иднината 
на Каталонија и Шпанија сведочат 
бројните анализи и натписи од 
специјалните новинари на ЕУ од 
Барселона и Мадрид. 
 
http://www.euronews.com 

МЕРКИТЕ НА МАДРИД ЗА КАТАЛОНИЈА ВО СКЛАД СО УСТАВОТ 

http://www.euronews.com/2017/10/23/what-do-madrid-s-measures-mean-for-catalonia


НАЈБОГАТИТЕ РЕГИОНИ ВО ИТАЛИЈА ГЛАСАА ЗА ПОГОЛЕМА АВТОНОМИЈА 

Страна 12 СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Богатите италијански области Венето и 
Ломбардија гласаа за поголема 
автономија, а на референдумот 
учествуваа доволно гласачи за 
регионалните власти да започнат 
преговори со централните власти на 
Италија.  
 
На овие референдуми, за разлика од оној 
за независност на Каталонија од Шпанија, 
гласачите не одлучуваа за отцепување и 
одржувањето на референдумите е 
одобрено од Уставниот суд на Италија. 
Венето и Ломбардија заедно учествуваат 
со 30% од италијанскиот БДП и скоро 
четвртина од бирачкото тело. 
 
Според официјалните резултати, на 
референдумот на 22 октомври околу 95% 
гласачи се изјаснија за поголема 
автономија на Ломбардија, а околу 98% 
во Венето, при што одзивот на гласачи 
беше околу 40% во Ломбардија и 57% во 
Венето. 
 
Иако двата референдуми се 
необврзувачки, јасната победа на 
опцијата за автономија ќе овозможи на 
лидерите на Ломбардија и Венето 
подобра позиција во преговорите со Рим 
за поголем удел во даночните приходи и 
поголеми овластувања во областите како 
што се безбедност, емиграција, 
образование и заштита на животната 
средина. 
 
Ломбарија и Венето се два од 20-те 
региони на Италија. Ломбардија е една од 
најзначајните области во Италија по 
уделот во националниот доход, а 
нејзиниот главен град Милано е 
економски центар на Италија. 
 
Венето е исто така богата област со 
главен град Венеција, кој е еден од 
најпосетените градови во светот со 
повеќе од 60 милиони туристи годишно. 
 
Иако политичарите од Ломбардија и 
Венето порано се залагале за 
независност од Рим, лидерите на тие два 
соседни региони на северот на Италија 
јасно кажаа дека референдумите се 
однесуваат на автономија, а не на 

отцепување. 
Прашањето до граѓаните во Венето 
беше „Дали сакате за Венето да бидат 
овозможени нови облици и посебни 
услови на автономија?“, а на оние во 
Ломбардија „Сакате ли регионот 
Ломбардија, во рамките на 
националното единство да ги започне 
потребните институционални 
иницијативи како би побарал од 
државата дополнителни облици и 
услови за автономија, со соодветни 
средства и на начин и цел кој е 
предвидени со членот 116, став 3 од 
Уставот?“. 
  
Референдумот е легален, а Уставот од 
1948 година предвидува дека 
италијанските региони можат да 
побараат од владата поголема 
автономија во 20 области, вклучително 
на полето на надворешна трговија, 
работнички права, здравствена заштита, 
енергетика и транспорт. 
 
Откако гласачите го поддржаа предлогот 
за поширока автономија во регионот, се 
очекува Ломбардија и Венето да 
побараат од италијанската влада да 
започне преговори за "контроверзните" 
прашања и начинот на кој некои од 
властите ќе бидат префрлени од Рим во 
Милано и Венеција. Договорот подоцна 
треба да биде одобрен од Парламентот. 
  
Победата на референдумот е само 
првиот чекор во регионот кон поголема 
автономија. 
 
Уставот на Италија веќе обезбедува 
различни нивоа на автономија за петте 
региони на кои е признаен посебен 
статус - регионот Трентино-Јужен Тирол, 
каде главно се зборува на германски 
јазик, регионот на Аоста, каде најмногу 
се зборува францускиот, островите 
Сардинија и Сицилија и регионот Фруљи
-Венеција Џулија, кој во периодот на 
Студената војна се граничеше со 
поранешна Југославија. 
 
http://www.chicagotribune.com 

http://www.chicagotribune.com/news/nationworld/ct-italy-lombardy-veneto-autonomy-20171022-story.html
http://www.euractiv.rs/images/stories/I/italijaref-bap.jpg
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1. Граѓански дијалог во Рига со комесарот 
Гинтер Отингер, 01/11/2017, Рига, Латвија; 
 
2. Европска недела на вселената, 03-09/11/2017, 
Талин, Естонија; 
 
3. Европска научна конференција за 
епидемиологија на применети заразни болести 
(ESCAIDE), 06-08/11/2017, Стокхолм, Шведска; 
 
4. Пленарна сесија на Европскиот парламент, 
13/11/2017, Стразбур. 

ЕУ КАЛЕНДАР / ноември 2017 

НАМАЛЕНА УПОТРЕБАТА НА ХЕМИКАЛИИ ШТЕТНИ ЗА ОЗОНСКАТА ОБВИВКА  

Последниот годишен извештај за 
супстанциите што ја осиромашуваат 
озонската обвивка, објавен на 14 
септември годинава од Европската 
агенција за животна средина (ЕЕА) 
покажува намалување на увозот, извозот 
и вкупната потрошувачка на хемикалии 
штетни за озонската обвивка. Ова 
покажува континуиран тренд во 
отстранувањето на таквите хемикалии во 
текот на последната деценија. 
 
Извештајот на Агенцијата за животна 
средина (ЕЕА), "Супстанции што ја 
осиромашуваат озонската обвивка 2016" 
претставува збир на податоци од 
компаниите за увоз, извоз, производство, 
уништување и употреба на супстанции 
што ја осиромашуваат озонската обвивка 
во Европската унија. 
 
Отстранувањето на супстанциите што ја 
осиромашуваат озонската обвивка е 
клучно за заштита на озонската обвивка 
во атмосферата на Земјата. Озонскиот 
слој има важна функција во заштитата на 
животот на Земјата бидејќи го апсорбира 
ултравиолетовото зрачење на сонцето. 
Ова зрачење е штетно за животната 
средина и луѓето, предизвикувајќи, на 
пример, рак на кожата. 

Клучни наоди во податоците за 2016 
година, во споредба со 2015 година, се 
следните: 
 
- Увозот на супстанции што ја 
осиромашуваат озонската обвивка во 
ЕУ е намален за 15%; 
- Извозот на супстанции што ја 
осиромашуваат озонската обвивка во 
ЕУ е намален за 17%; 
- Производството на супстанции што ја 
осиромашуваат озонската обвивка во 
ЕУ се намали за 1%; 
- Со уништувањето на супстанциите што 
ја осиромашуваат озонската обвивка во 
ЕУ тие се намалени за 26%; 
- Вкупната потрошувачка во ЕУ на 
супстанции што ја осиромашуваат 
озонската обвивка е намалена за 13%. 
 
Извештајот на ЕЕА е објавен пред 
Меѓународниот ден за заштита на 
озонската обвивка, кој се одбележува 
секоја година на 16 септември. 
 
https://www.eea.europa.eu 

https://www.eea.europa.eu/highlights/eu-companies-cut-further-the?utm_source=EEASubscriptions&utm_medium=RSSFeeds&utm_campaign=Generic


Во Собранието на Република Македонија  беше 
спроведен ИПА Проект за "Техничка помош за 
Парламентот", во периодот јануари 2011-јуни 
2012 година, чија општа цел беше зајакнување на 
институционалниот капацитет на Собранието 
и со тоа подобрување на неговата 
транспарентност и одговорност пред 
граѓаните.  

Во рамките на ИПА проектот, беше обезбедена 
финансиска и стручна помош за воспоставување 
на ЕУ центар во Собранието.  

Целта на формирањето на ЕУ центарот е на 
пратениците во Собранието на Република 
Македонија и на Службата на Собранието да им 
се обезбеди подобар пристап до информации 
поврзани со ЕУ прашања.  

ЕУ центарот организационо е во рамките на 
Секторот за поддршка на Националниот совет 
за евроинтеграции. 

ЕУ центарот располага со библиотека од книги 
и публикации од различни области на европските 
политики. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

Адреса: 11 Октомври бр. 10, Скопје, 1000 

www.sobranie.mk 

ЕУ ЦЕНТАР НА СОБРАНИЕТО 

 

Телефон: +389 2 3 11 22 33 локал 414 и 289 

Факс: +389 2 3 182 277 

E-mail: nsei@sobranie.mk 

Канцеларија 019 


