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РЕФОРМИ И РАБОТА, А 

Пишува: 
Рената МАТЕСКА

МАКЕДОНИЈА ЕВРОИНТЕГРАЦИОНИ ПРО   

епублика 
Маке до ни-
ја го од го-

во  ри и го предаде 
Ев ропрашалникот, 
останува оче ку ва-
њето на одговорот 
од другата страна, 

но и многу работа во делот 
на практичното приближу-
вање кон Унијата, пред сè, во 
насока на полето на при бли-
жувањето на домашното за-
конодавство кон правото на 
ЕУ, но и ред други ре фор ми. 
Освен големата желба да се 
биде дел од елитниот клуб 
на Европската унија, држа-
вава треба да направи многу, 
а пред сè, во делот на нашето 
законодавство кое 'каска' зад 
она европското.

Конкретно, во листата на 
ЕУ правни акти вклучени во 
Националната програма за 
приближување на законо дав-
ството, кои допрва треба да 
се преведат, структу ри рани 
според надлежните ор гани 
во Република Македо нија, 
вкупно се наведени 477 мер-
ки или вкупно 9.994 стра ни 
од вкупно 80.000 регу лативи 
кои ги налага Унијата.

Во периодот 1999-2000 го-
дина, значи пред и во текот 
на преговорите за склучу ва-

Европската комисија ќе излезе со мислење за 
одговорите од Европрашалникот на Маке-
донија во септември, кое ќе биде раз гле ду-
вано во декември од Советот на министрите 
на Европската унија, а дотогаш од нас се оче-
кува и нешто да сработиме!

Во 2005 година треба да се усогласат, односно 
апроксимираат 199 ЕУ мерки во 24 закони и 
подзаконски акти (според презентираната 
годишна програма за хармонизација на ма-
кедонското со европското законодавство).

ње на Спогодбата за ста би-
лизација и асоцијација (ССА), 
Македонија ги правеше пр-
вите чекори на полето на 
приближувањето на домаш-
ното законодавство кон пра-
вото на ЕУ. Во 2001 година 
беше усвоена Програмата за 
приближување на нашето 
законодавство со правото на 
ЕУ (ажурирана и делумно из-
менета во 2002 година) и ме-
тодологијата на приближу-
вање на законодавството. Во 
април 2003 година е презен-
тирана годишната програма 
за приближување на маке-
дон ското законодавство кон 
правото на ЕУ, која предви-
дуваше вкупно 354 европски 
правни акти да бидат пре-
несени во 97 македонски за-
кони и подзаконски акти. 
Според проценките, во 2004 
година во 44 закони требаше 
да биде внесена 301 европ-
ска мерка, а во 2005 година 
во 24 закони и подзаконски 
акти да се вклучат 199 ЕУ 
мерки (од годишната про-
грама за хармонизација на 
македонското со европското 
законодавство). Значи, оста-
нуваат многу задачи, превод, 
инкорпорирање во домаш-
ното законодавство и со од-
ветна имплементација од ма-
кедонските институции.

Усогласувањето на до-
машното право со правото 

Македонија ги предаде одговорите на Европра шал-
никот во Европската комисија, во седиштето во Брисел. 
Пре ми ерот Владо Бучковски им врачи по едно ЦД на 
Жозе Ба розо, првиот човек на Комисијата, и на коме-
сарот за про ширување, Оли Рен. Еврослужбата ги зеде 
четирите кутии со 14.000 страници. Во септември се да-
ва мислење, во де кември би требало ЕУ да одлучува, 
така што овој чин е само почеток на процесот, иако Буч-
ковски веќе ја гледа 2010 како година во која Македонија 
ќе влезе во ЕУ. А Ба розо и Рен бараат од Бучковски ре-
фор ми и работа, за тоа што од квалитетот на одговорите 
и реформите зависи сè. 

"Ние, исто така, веруваме дека со целосна посветеност 
и издржани напори Македонија може да ги заврши пре-
говорите за да стане земја-членка до 2010 година", рече 
Владо Бучковски.

"Мислам дека во оваа фаза е прерано да се шпекулира 
за било кој конкретен датум за прием. И ние од Европ-
ската комисија нема да шпекулираме за датумот на при-
ем", потенцираше Барозо.

"Би додал дека реформата во судскиот систем е кри-
тична за да се спроведе борба против корупцијата и ор-
га низираниот криминал. Тоа, исто така, претставува ва-
жен предуслов за директни странски инвестиции и еко-
номски развој во земјата, што од тие причини досега не-
до стигаше", рече Оли Рен.

Еврокомесарот најави дека целосно ќе го разгледаат 
Прашалникот, а премиерот Бучковски на Рен му посочи 
дека Македонија се надева оти во 2006 година ќе почне 
да ги користи структурните фондови на Европската унија.

Секторот за евроинтеграции ги објави одговорите на 
Прашалникот за влез во ЕУ на Интернет, на адреса: http:
//www.sei.gov.mk/prasalnik/. Одговорите се достапни во 
ПДФ-формат, на македонски и на англиски јазик. 

Р
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  НЕ  "SCIENCE FICTION"
  ЦЕСИ И ХАРМОНИЗАЦИЈА

"СПОРЕД ПРОЦЕНКИТЕ, ACQUIS Е СОСТАВЕН ОД ПОВЕЌЕ ОД 80.000 
СТРАНИЦИ ПРАВНА РЕГУЛАТИВА", ДОБРИНКА ТАСКОВСКА

на Европската унија беше и е 
една од најважните задачи 
на земјите од Централна и од 
Источна Европа во нивниот 
обид да се продолжи или ко-
нечно да се тргне по патот 
кон "другата" Европа. Ова е 
особено важно за Република 
Македонија, која одговори 
на Европрашалникот и сега  
очекува позитивен одговор 
од европското семејство. Во 
член 68 од ССА на Република 
Македонија се предвидува 
обврска за државава по стап-
но да обезбеди компа тибил-
ност на постоечките и на ид-
ните закони со acquis com-
munautaire (при ближу вање 
и усогласување). 

"Приближувањето се од-
вива во две фази. Првата која 
почнува со денот на потпи-
шувањето на Спогодбата, ги 
опфаќа оние делови од acq-
uis кои се однесуваат на вна т-
решниот пазар, врз основа 
на програмата дефинирана 
заедно со Комисијата на ЕЗ 
(чл.68(3)). Во втората фаза се 
врши приближување на до-
машното законодавство со 
оние делови на acquis, кои 
не се опфатени со прет ход на-
та фаза", вели Добринка Тас -
ковска, професор на Пра в-
ниот факултет во Скопје.

КОНТРОЛНИ 
ПРО ЦЕ ДУРИ

За да се олеснат евро ин-
теграционите процеси, во 
Собранието на Република 
Ма  кедонија е основана Ко-
мисија за европски прашања 
(одлука донесена од Со бра-
нието на РМ на седницата 
одржана на 18 април 2003 
година). Комисијата ги раз-
гледува прашањата кои се 
однесуваат на: усогласеноста 
на предлозите за донесување 
закони, односно предлозите 
на закони со законодавството 
на Европската унија; сле де-
њето и поттикнувањето на 

процесот на усогласување 
на законодавството на Репу-
блика Македонија со зако-
нодавството на ЕУ, предлага 
мерки за унапредување на 
постапките за усогласување, 
дава мислења и предлози за 
активностите на работните 
тела на Собранието на овој 
план; исполнувањето на об-
врските кои произлегуваат 
од спогодбите меѓу Репу б-
лика Македонија и Унијата и 
др.

Од стапувањето во сила 
на Амстердамскиот договор 
и неговиот протокол за уло-
гата на националните парла-
менти во 1999 година, многу 
национални парламенти на-
правија значајни контролни 
процедури. Овие измени ге-
нерално го зајакнуваат раз-
гледувањето на прашањата 
на ЕУ. Денес, практично сите 
25 земји-членки имаат ос-
новано специјализирани ко-
мисии за европски прашања, 
со цел да ја зајакнат демо-
кратската контрола врз ак-
тивностите на владите на ев-

ропско ниво. Сепак, проце-
дурите и практиките се раз-
ликуваат од еден до друг пар-
ламент, одразувајќи ги раз-
личните уставни поставено с-
ти и практики на индиви ду-
алните земји-членки.

Исто така, тие избраа раз-
лични патишта, секој од нив 
компатибилен со уставниот 
систем, но веројатно постојат 
повеќе заеднички точки меѓу 
нивните системи отколку ме-
ѓу старите 15 земји-членки. 
Најновите информации од 
националните парламенти 
за развојот на настаните по 
обемното истражување бе-
ше презентирано на 18. 
COSAC, одржан во Версај во 
октомври 2000 година.

Фокусот е на три значајни 
теми поврзани со контро-
лата: можноста да се влијае 
на ставовите на Владата; при-
стапот до навремени инфор-
мации за законодавните 
предлози на ЕУ и до други 
документи; улогата во при-
мената на ЕУ законо дав-
ството.

И покрај разликите во 
контролните аранжмани на 
националните парламенти, 
COSAC на 19. состанок одр-
жан во Брисел во 2003 го ди-
на се договори за одредени 
репери или необврзувачки 
упатства: упатства за парла-
ментите од Копенхаген. Овие 
упатства имаат цел да ово з-
можат побрза трансмисија 
на сите предлог-закони на ЕУ 
и на други значајни доку-
менти до националните пар-
ламенти, како обезбедување 
на дополнителни лесно дос-
тапни материјали за ЕУ зако-
нодавството. Овие упатства, 
исто така, ги поттикнуваат 
владините министри да се 
појават пред националните 
парламенти за да ги објаснат 
владините ставови во однос 
на предлозите на ЕУ. Некои 
избрале систем кој директно 
ги овластува нив или ко ми-
сиите за европски прашања, 
да й  дадат мандат на владата 
пред министрите да ги ус-
војат законите на состано-
ците на Советот (таканаречен 
мандатен аранжман). Други 
се решиле за еден пристап 
базиран на повеќе докумен-
тација или едноставно со 
повеќе информативни кана-
ли на влијание. Различни 
видови "мандатни аран жма-
ни" веќе постоеја во пар ла-
ментите во Финска, Данска, 
Шведска и во Австрија. За ед-
ничко за овие системи е дека 
тие ги овластуваат сво и те 
парламенти или специја ли-
зирани комисии, во име на 
парламентот, да им дадат 
мандат на своите влади пред 
тие да ги усвојат ЕУ законите 
во Советот.

Сепак, комисиите нема да 
даваат мандат за сите пред-
лози на ЕУ. Различните пред-
лози на ЕУ ќе бидат поделени 
во три категории: "црвени", 
"жолти" и "зелени" прашања. 
За "црвените" прашања Вла-
дата ќе треба да добие по-
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литички обврзувачки мандат, 
додека за "жолтите" прашања 
парламентот само ќе биде 
консултиран. "Зелените" пра-
шања ќе бидат оние од по-
мало значење или интерес 
за парламентот. Друг тип 
парламентарен контролен 
сис     тем, усвоен и од некои 
нови земји-членки, е сеоп-
фатен систем базиран на до-
кументи, кој вклучува раз-
гледување на законски пред- Сепак, повеќе комисии за 

европски прашања во на ци-
оналните парламенти, ис то 
така, имаат улога и во про-
цесот на транспозиција. На 
пример, тоа е случај во ита-
лијанскиот Парламент, каде 
Комисијата за европски пра-
шања на Пратеничкиот дом 
и "Комисијата за политиката 
на ЕУ" на Сенатот имаат овла-
стување да вршат контрола 
на конзистентноста на на-
ционалното законодавство 
со законодавните акти на ЕУ 
за да се обезбеди правилна 
имплементација на правото 
на Европската  заедница во 
Италија. Овие комисии мо-
 жат да дадат мислење до ре-
левантните секторски по с-
тојани комисии за нацио-
налните закони за кои сме-
таат дека покренуваат пра-
шања за усогласеност со ди-
рективите на ЕУ или со други 
мерки на  Унијата.

Сите политички партии застапени во македонското 
Собрание го согледаа својот заеднички интерес дека 
полноправното членство на Република Македонија во 
Европската унија е прашање од првостепен национален 
и државен интерес. Меѓу другото, партиите ја потврдија 
важноста на дијалогот и заедничкото дејствување во 
процесот за подготовки за членство во ЕУ, особено во 
делот на усогласување на законодавството со правниот 
систем на Европската унија.

лози и на други документи 
кои доаѓаат од институциите 
на ЕУ. Тој се користи во Бри-
танија, Франција и Ирска.

На европско ниво, нацио-
налните влади беа значи тел-
но охрабрени од Амстер дам-
скиот договор да се обез-
бедат националните парла-
менти навреме да ги до би-
ваат законодавните пред ло-
зи од Европската комисија, 
за да можат да ги разгледаат. 

вање информации за ак тив-
ностите на европските ин-
ституции, било преку ос но-
вање ЕУ информативни цен-
три како во нордиските зем-
ји и во Летонија, или пре ку 
испраќање постојан прет-
ставник во Брисел за да ги 
следи институциите и да 
повратно да известува до 
парламентите. Повеќето ЕУ 
директиви се транспонираат 
во националниот правен сис-
тем на 25 земји-членки преку 
акти кои ги донесуваат вла-
дите. Што се однесува до 
транспозицијата на ЕУ ди-
рективите во националното 
законодавство од страна на 
националните парламенти, 
вообичаено во надлежност 
на релевантните секторски 
постојани комисии е да ја 
разгледаат потребната на-
ционална легислатива, пред 
таа да биде усвоена на пле-
нарна седница.

Многу парламенти сметаат 
дека нацрт-легислативата на 
ЕУ и други значајни ЕУ до-
кументи ги добиваат во ра-
зумен временски рок, а има 
и такви кои се помалку за-
доволни. На пример, итали-
јанскиот парламент сметаше 
дека е неопходно да донесе 
закон со кој Владата се об-
врзува да ги достави доку-
ментите до Парламентот. 
Данскиот Парламент избра 

по инаков пристап со барање 
до Владата да престане со 
доставување на ЕУ доку-
менти, и наместо тоа, почна 
независно да ги презема до-
кументите. Како последица, 
данскиот Парламент сега ги 
добива сите документи од 
Комисијата на денот кога тие 
се публикуваат.

Некои парламенти раз-
виле дополнителен ка па ци-
тет кога се работи за доби-
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