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КОЈ /а/и? 

- Кпј е преуседауел на Еврппскипу парламену? 

Од Јануар 2012 гпдина, Преуседауел на Еврппскипу парламену е 

Martin SCHULZ 

 

- Кпи се главни инсуиууции на Еврппскауа Унија? 

Инсуиууци на Еврппскауа Фнија се: 

Спвеупу на Еврппскауа Фнија, Еврппскауа кпмисија, Еврппскипу 

парламену и Еврппскипу суд на правдауа. 

 

- Кпј е пдгпвпрен за прашаоауа за прпшируваое на ЕУ? 

Olli Rehn, шлен на Еврппскауа Кпмисија, пдгпвпрен за пращаоауа 

ппврзани сп ЕФ прпщируваоауа.  

 

- Кплкав е брпјпу на вкупнпуп еврппскп население? 

Вкупнипу брпј на население пд 27 – уе земји шленки на Еврппскауа 

Фнија изнесува 502, 519, 978.  

Најбрпјна е Германија сп -81,751 602;па Франција сп - 65,048, 412; па 

Велика Бриуанија сп - 62, 435,709 пппулација.   

 

- Кпи земји ја спчинуваау ЕУ? 

ЕФ вп мпменупв ја спшинуваау вкупнп 27 држави: Белгија, Иуалија, 

Франција, Луксембург, Хпландија, Германија, Данска, Ирска, Велика 

Бриуанија, Грција, Авсурија, Ппруугалија, Шпанија, Финска, Шведска, 

Кипар, Чещка, Есупнија, Лиуванија, Леупнија, Слпвенија, Пплска, 

Фнгарија, Слпвашка, Малуа, Бугарија и Рпманија.  

Од јули 2013 гпдина Хрвауска ќе суане нпвауа 28-ма шленка. 

 

- Кпи биле првиуе земји шуп ја пснпвале ЕУ? 

Следниуе щесу земји: Белгија, Германија, Франција, Иуалија, 

Луксембург и Хпландијасе пснпваши на ЕФ (Дпгпвпрпу за пснпваое 



на Еврппска заедница за јаглен и шелик - Париски дпгпвпр,1951 

гпдина) 

 

- Кпј е првипу преуседауел на Еврппскипу парламену? 

Првауа преуседауелка е Симпн Веил, 17-20.07.1979 

 

- Кпј ги ппсуавува услпвиуе за членсувп? 

Прием на нпви шленки се врщи самп кпгауие се самп сп еднпгласна 

спгласнпсу на демпкрауски избраниуе влади на земјиуе-шленки на 

ЕФ, кпи заеднишки насуапуваау вп Спвеупу на минисури или 

Еврппскипу спвеу. Упа важи за секпј суадиум пд прпцеспу. Кпга една 

земја аплицира за присуапуваое кпн ЕФ, владиуе на земјиуе-шленки, 

кпи се преусуавувани вп Спвеупу, пдлушуваау–пукакп ќе дпбијау 

мислеое пд Кпмисијауа – дали да се прифауи апликацијауа и на 

земјауа да и се дпдели сппдвеуен суауус кандидаука за шленсувп. 

 

- Кпја е најбпгауа ЕУ земја? 

Луксембург,  GDP (PPP): $79,649.49 

 

- Кпи земји се суремау кпн ЕУ ? 

Турција е пфицијален кандидау за шленсувп вп ЕФ. Еврппскиуе 

амбиции на Уурција дауираау пд Дпгпвприуе пд Анкара пд 1963. 

Уурција уребаще да заппшне прелиминарни прегпвпри вп пкупмври 

2005. Сепак, аналиуишариуе веруваау дека најбрзп вп 2015 Уурција 

мпже да се надева на шленсувп вп ЕФ. Оукакп дпби суауус на 

кандидау за шленсувп, Уурција гп ппдпбри ппшиууваоеуп на 

шпвекпвиуе права, ја укина смрунауа казна, му даде кулуурни права 

на свпеуп гплемп курдскп малцинсувп и презеде ппзиуивни шекпри 

да гп рещи кипарскпуп пращаое.  

Хрвауска мпменуалнп е држава канидидау за шленсувп вп ЕФ и 

единсувена пд уриуе кандидауи кпја ги заврщи успещнп прегпвприуе 

и пд Јули 2013 ќе се суекне сп суауус шленка на ЕФ. 

Македпнија е пфицијалнп кандидау за шленсувп вп Еврппскауа Фнија 

без дауум за прегпвпри вп мпменупв. Дауумпу за прегпвпри и 



нивнпуп заппшнуваое се пдлпжени ппради прпуивеоеуп на една пд 

шленкиуе - Грција. 

Исланд е ппуенцијална земја кандидау за шленсувп вп ЕФ кпја 

ппднела апликација за исупуп. Гплем дел пд рефпрмиуе кпи уреба 

една земја кандидау да ги усвпи, Исланд ги има имплеменуиранп и 

набрзп се пшекува и пфицијалнп да гп дпбие суаууспу земја-

кандидау. 

Нпрвещка, Сан Маринп, Андпра, Лихуенщуајн, Вауикан, Мпнакп и 

Швајцарија не се шленки, нп имаау ппсебни дпгпвпри сп ЕФ. 

Мнпгу шленки на Еврппскауа аспцијација за слпбпдна ургпвија се 

ппуписнишки на Дпгпвпрпу за Еврппска екпнпмска пбласу, щуп знаши 

дека уие ушесувуваау вп мнпгу аспекуи на единсувенипу еврппски 

пазар. 

 

- Кпј е преуседауел на Еврппскауа Унија? 

Преуседауел на Еврппскауа Фнија, мпже да се кприсуи какп 

референца за билп кпј пд Преуседауелпу на Еврппскипу спвеу; 

Преуседауелпу на Еврппскауа кпмисија; Преуседауелсувпуп на 

Спвеупу на Еврппскауа унија и Преуседауелпу на Еврппскипу 

парламену. 

Приупа не е назнашенп ниуу еднп лице кпе преуседава сп Еврппскауа 

Фнија вп целина, ууку се назнашуваау преуседауели на ЕФ инсуиууции!  

Ппмеду сппменауиуе, најшесуп гп псврнуваау Преуседауелпу на 

Еврппскипу спвеу какп преуседауел на Еврппскауа унија (ЕФ) е упа е 

мнпгу шесуа нп ппгрещна ппјава вп медунарпдниуе медиуми. 

Бидејќи преуседауелпу преуседава сп Спвеупу на Еврппа – какп 

инсуиууција на ЕФ, а Не сп Еврппскауа Фнија какп целина. 

 

- Кпј е пфицијален јазик вп ЕУ? 

Еврппскауа Фнија нема единсувен пфицијален јазик и сиуе 23 јазици 

кпи се кприсуау вп земјиуе шленки се кприсуау и какп пфицијални и 

рабпуни јазици. Уие се: бугарски, шещки, дански, хпландски, 

англиски, есупнски, фински, француски, германски, гршки, унгарски, 

ирски, иуалијански, лаувиски, лиувански, малуещки, пплски, 

ппруугалски, рпмански, слпвашки, слпвенешки, щпански и щведски. 



- Кпе е мпупуп на Еврппскауа Унија? 

Мпупуп на Еврппскауа унија е : Обединеуи вп различнпсуиуе, се 

ппјавува какп пфицијалнп мпуп вп 2000 гпдина. 

-Кпга насуанала ЕУ?                                                                                           

9 мај 1950 гпдина се смеуа какп дауум на радаое на Еврппскауа 

унија. На пвпј дауум Рпберу Шуман, францускипу минисуер за 

надвпрещни рабпуи, прави важен гпвпр исуакнувајќи предлпзи врз 

пснпва на идеиуе на Жан Мпне. Упј предлага Франција и Федерална 

Република Германија да ги здружау свпиуе ресурси на јаглен и шелик 

вп една нпва прганизација, кпн кпја и другиуе еврппски земји мпже 

да се придружау.  

- Кпга најмнпгу земји се примени какп членки вп ЕУ? 

Од кпга се заппшнауи прпщируваоауа на Еврппскауа Фнија, најгплем 

брпј на нпви земји–шленки се примени вп 2004 гпдина, и 

упаземјиуе:Кипар, Чещка, Есупнија, Фнгарија, Лаувија, Лиуванија, 

Малуа, Пплска, Слпвашка и Слпвенија. 

6 (щесу) шленки ја пснпваау Фнијауа 1957 (Белгија, Франција 

Германија, Иуалија Луксембург и Хпландија) 

Пп 3 (ури) шленки се примени вп 1973 ( Данска, Ирска и и 

Обединеупуп Кралсувп) и 1995 (Авсурија и Финска и Шведска) 

Пп 2 (две) шленки се примени вп 1986 (Ппруугалија и Шпанија) и 

2007 (Бугарија и Рпманија) 

Грција се приклуши на ЕФ вп 1986 и вп јули 2013 Хрвауска ќе суане 28-

уа шленка на Фнијауа. 

- Кпга Македпнија ќе суане членка вп ЕУ? 

Кпга ќе ги испплни сиуе услпвиппсуавени пд Еврппскауа Фнија преку 

нејзиниуе инсуиууции.  

 

 

 



- Кпј гп псмислил, дизајнирал  пфицијалнпуп знаме на ЕУ? 

Официјалнпуп знаме на ЕФ гп дизајнирале Арсен Хајц и Ппл Леви вп  

1955 гпдина.  

- Кпја  е  иднинауа на Еврп  инуеграцијауа?  

Не ппсупи фиксиран краен резулуау на прпцеспу на инуеграција. 

Инуеграцијауа и прпщируваоеуп на Еврппскауа унија се главни 

пращаоа вп пплиуикиуе на Еврппа и на наципналнп и на лпкалнп 

нивп. Инуеграцијауа мпже биде вп кпнфлику сп наципналнипу 

суверениуеу и кулуурнипу иденуиуеу, и на неа ѝ се спрпуивсуавуваау 

еврпскепуициуе. 

 

ШТО? 

- Шуп преусуавува Еврппскауа Унија? 

ЕФ преусуавува сурукуура кпја не спада вп ниуу една друга 

урадиципнална правна кауегприја, нејзинипу пплиуишки сисуем е 

единсувен и ппсупјанп се развива вп перипд ппвеќе пд 50 гпдини 

Еврппскауа Фнија (ЕФ) е наднаципнална и медувладина унија 

(заедница) на 27 земји-шленки. Еврппскауа Фнија е најгплемауа 

кпнфедерација на независни држави вп свеупу. 
 

- Шуп е Еврппскауа Кпмисија? 

Кпмисијауа е една пд главниуе инсуиууции на Еврппскауа унија, 

преусуавува изврщнп уелп на Фнијауа. Кпмисијауа ги преусуавува и 

ппддржува инуересиуе на ЕФ вп целина. Кпмисијауа изгпувува 

предлпзи за нпви еврппски закпни,  управува сп акуивнпсуиуе  за 

спрпведуваое на пплиуикиуе на ЕФ и урпщеоеуп на средсувауа пд 

фпндпвиуе на ЕФ. 
 

- Шуп рабпуи преуседауелпу на Еврппскипу парламену? 

Преуседауелпу на Еврппскипу парламену преуседава сп дебауи и 

акуивнпсуи на Еврппскипу парламену. Упј  исуп уака, гп преусуавува 

Парламенупу вп рамкиуе на ЕФ и на медунарпднп нивп. Ппуписпу  на 



преуседауелпу е ппуребен за дпнесуваое на ппвеќеуп пд закпниуе 

на ЕФ и бучеупу на ЕФ. 
 

 

- Значау твездиуе на Еврппскпуп знаме? 

Еврппскпуп знаме е симбпл не самп на Еврппскауа унија, нп и на 

единсувпуп на Еврппа и иденуиуеу вп ппщирпка смисла. 

Еврппскипу знаме се спсупи пд 12 злауни твезди вп круг на сина 

ппзадина. Твездиуе ги симбплизираау идеалиуе на единсувп, 

сплидарнпсу и хармпнија меду нарпдиуе на Еврппа. 

 

Брпјпу на твезди нема никаква врска сп брпјпу на земји-шленки, иакп 

кругпу е симбпл на единсувп. 

 

- Шуп е Шенген зпна? 

Шенген спрабпукауа, исупвременп се нарекува паспщка унија на ЕФ 

щуп знаши дека земјиуе кпи ушесувуваау вп неа немаау паспщка 

кпнурпла при преминуваое на границиуе вп рамкиуе на 

щенгенскпуп ппдрашје. Државјани на една щенген земја немаау 

ппуреба за паспщ при паууваое вп други щенген земји, дпвплнп е да 

нпсау наципнална лишна каруа. Шенгенскиуе пдредби, исуп уака, 

предвидуваау и ппблиска спрабпука и кппрдинација меду 

гранишниуе и царинскиуе власуи, прганиуе надлежни за издаваое 

визи, судпвиуе и пплицииуе на земјиуе шленки. Еден пд главниуе 

инсуруменуи за ппсуигнуваое на пваа спрабпука е Schengen 

Information System, щуп преусуавува ппщирна база на ппдаупци кпја 

им пвпзмпжува на пвие власуи да разменуваау инфпрмации пд 

целипу щенгенски прпсупр. 

 

- Шуп е ппуребнп да се испплни за да се биде земја членка на ЕУ? 

За да една држава да се приклуши кпн Еврппскауа унија, уаа држава 

уреба да ги испплни екпнпмскиуе и пплиуишкиуе услпви кпи се 

нарекуваау – Кппенхащки криуериуми (пп самиупу вп Кппенхаген вп 

јуни 1993 гпдина) кпи предвидуваау: 



суабилни инсуиууции кпи ќе ги гарануираау демпкрауијауа, 

владееоеуп на правпуп, шпвекпвиуе права и ппшиууваоеуп и 

защуиуауа на малцинсувауа; 

 функципнална пазарна екпнпмија и капациуеу за справуваое сп  

приуиспкпу на кпнкуренцијауа и пазарниуе сили вп рамкиуе на 

Фнијауа; 

сппспбнпсу за преземаое на пбврскиуе кпищуп ги нпси шленсувпуп 

вп ЕФ, вклушувајќи и ппддрщка за целиуе на Фнијауа. Уие мпраау да 

имаау јавна админисурација кпја ќе биде сппспбна да ги спрпведува 

закпниуе на ЕФ. Сппред Дпгпвпрпу пд Масуриху, секпја уекпвна 

земјашленка на Еврппскауа Фнија какп и Еврппскипу парламену мпра 

да се спгласау на билп каквп прпщируваое. 

Членсувп впеднп ја преуппсуавува и сппспбнпсуа на кандидаупу да ги 

преземе пбврскиуе пд шленсувпуп вклушувајќи и придржуваое кпн 

целиуе на пплиуишкауа, екпнпмскауа и мпнеуарнауа унија. 
 

- Шуп уреба да се направи за да заппчнау прегпвприуе за 

членсувп? 

Вп сущуина прпцеспу дп пуппшнуваоеуп на прегпвприуе е следнипу-  

Пп  аплицираоеуп  за шленсувп, ЕФ пдлушува дали ќе и дпдели 

кандидауски суауус на земјауа апликану и дали ќе пуппшне 

прегпвпри заприсуапуваое.  

Прегпвприуе се пувпраау самп акп земјауа ги испплнува 

Кппенхагенскиуе пплиуишки и екпнпмски криуериуми, иакп 

ппследниуе не се прешка пднпснп -„камен на сппнуваое“.  

Пп пценкауа дека земјауа ги испплнува Кппенхагенскиуе криуериуми 

вп Avis-уп (Аналиуишкипу извещуај) на Еврппскауа кпмисија (ЕК) се 

преппрашува на земјауа да и се дпдели суауус на кандидау и да се 

ппредели дауум за пуппшнуваое прегпвпри. 
 

 

- Шуп преусуавува Еврппскауа Инуеграција?                                                           

Еврппска инуеграција е прпцес на пплиуишка, правна, екпнпмска  

(и вп некпи слушаи спцијална и кулуурна ) инуеграција на држави кпи 

се целпснп или делумнп вп рамкиуе на Еврппа. Вп денещнп време, 



еврппскауа инуеграција пред се се пдвива преку Еврппскауа унија и 

Спвеупу на Еврппа. 

 

- Шуп значи ЕУ за Македпнија? 

Пп прпгласуваоеуп на независнпсуа вп јануари 1991 гпдина, 

Република Македпнија гп исуакна шленсувпуп вп Еврппскауа унија 

какп една пд нејзиниуе сурауещки инуереси. Осуварувајќи ја пваа 

ппределба, Република Македпнија се легиуимира какп парунер пд 

дпверба и спјузник на Еврппскауа унија, кпј мина низа еуапи вп 

пднпсиуе, приближуваоеуп и инуегрираоеуп на ЕФ. Какп 

рамнпправна шленка вп Еврппскауа Фнија, Македпнија би ги уживала 

сиуе придпбивки кпи дпсега ги уживаау пфицијалниуе земји - 

шленки!Спрабпукауа на земјиуе шленки се заснпва на слпбпднп 

движеое на супки, услуги, луде и капиуал вп рамкиуе на ЕФ без 

пгранишуваоа вп вид на царини или други препреки(сп цел пва да 

функципнира, ЕФ гп спздаде Внаурещнипу пазар). Земјиуе шленки на 

Фнијауа спрабпууваау и вп други пбласуи какп: защуиуа на живпунауа 

средина, земјпделсувпуп, бпрбауа прпуив прганизиранипу криминал 

иун. 

 

- Шуп рабпуау еврппскиуе кпмесари? 

Еврппскауа Кпмисијауа е спсуавена пд кплегиумпу на 27-уе шленпви 

на Кпмисијауа, вклушувајќи гп преуседауелпу и ппупреуседауелиуе. 

Кпмесариуе, пп еден пд секпја земја вп ЕФ, пбезбедуваау 

пплиуишкпуп ракпвпдсувп на Кпмисијауа за време на 5-гпдищнипу 

мандау. Секпј кпмесар нпси пдгпвпрнпсу дадена пд преуседауелпу, 

за кпнкреуни пбласуи на пплиуикауа. 

 

Зошто? 

- Зпшуп заппчналп спздаваоеуп на Еврппскауа Унија? 
На 9-уи мај 1950 гпдина, Шуманпвауа декларација предлпжи 

фпрмираое на Еврппскауа заедница за јаглен и шелик (ЕЗЈЧ) кпја 

суана реалнпсу сп Дпгпвпрпу пд Париз ппупищан на 18-уи април 



1951 гпдина. На упј нашин се спздаде заеднишки пазар на јаглен и 

шелик меду щесуе земји пснпваши (Белгија, Федералнауа Република 

Германија, Франција, Иуалија, Луксембург и Хпландија). Вп време 

кпга сé ущуе се шувсувуваа ппследициуе пд Вупрауа свеуска впјна, 

целуа на фпрмираоеуп на ЕЗЈЧ беще да се пбезбеди мир меду 

ппбедениуе и ппразениуе нации и исуиуе да се сплпуау вп 

инсуиууципнална сурукуура преку кпја ќе спрабпууваау какп еднакви 

парунери.На 25-уи мару 1957 гпдина, сп ппупищуваоеуп на Римскипу 

дпгпвпр, щесуе земји пдлушија да спздадау Еврппска заедница за 

аупмска енергија (Евраупм) и Еврппска екпнпмска заедница (ЕЕЗ). 

ЕЕЗ е спздадена сп цел да се изгради заеднишки пазар сп гплем 

аспруиман на супки и услуги. На 1-ви јули 1968  

гпдина, цариниуе меду щесуе земји беа целпснп укинауи, а вп уекпу 

на 60-уиуе гпдини заппшна и градеоеуп на заеднишкиуе пплиуики вп 

пбласуа на ургпвијауа и земјпделсувпуп. 

 

- Зпшуп е дпнесен Лисабпнскипу дпгпвпр? 
Дпгпвпрпу пд Лисабпн (првишнп ппзнау какп Рефпрмски дпгпвпр) е 

медунарпдна сппгпдба сп кпја се изменуваау и дппплнуваау двауа 

дпгпвпри кпи ја спшинуваау усуавнауа пснпва на Еврппскауа унија 

(ЕФ). Дпгпвпрпу пд Лисабпн беще ппупищан пд сурана на земјиуе-

шленки на ЕФ на 13. Декември 2007 гпдина, а суапи вп сила на 1 

Декември 2009 гпдина. Ги изменува и дппплнува Дпгпвпрпу за 

Еврппскауа Фнија (ДЕФ, ппзнау и какп Дпгпвпрпу пд Масуриху) и 

Дпгпвпрпу за пснпваое на Еврппскауа заедница (TEC, ппзнау и какп 

Дпгпвпрпу пд Рим). Вп пвпј прпцес Дпгпвпрпу пд Рим беще 

преименуван вп Дпгпвпр за функципнираоеуп на Еврппскауа унија 

(TFEU). Наведенауа цел на дпгпвпрпу е: „Да гп заврщи прпцеспу 

заппшнау сп Дпгпвпрпу пд Амсуердам *1997г.+ и сп Дпгпвпрпу пд 

Ница *2001г.+ сп цел ппдпбруваое на ефикаснпсуа и демпкраускипу 

легиуимиуеу на Фнијауа и ппдпбруваое на дпследнпсуа на нејзинпуп 

дејсувуваое.” 

 

 

 



- Зпшуп е  впведенп Еврпуп? 
Еврпуп им пвпзмпжува на ппурпщувашиуе вп Еврппа знашиуелни 

преднпсуи. Паунициуе се ппщуедени пд урпщпциуе и макауа при 

менуваоеуп валууи. Прпдавашиуе мпжау дирекунп да ги сппредау  

цениуе вп разлишни земји. Цениуе се суабилни благпдарение на 

Еврппскауа ценурална банка, шија рабпуа е да ја пдржува уаа 

суабилнпсу. Исуп уака, еврпуп суана ппсилна резервна валууа заеднп 

сп американскипу дплар. За време на финансискауа криза пд 2008 

гпдина, заеднишкауа валууа ги защуиуи земјиуе пд еврпзпнауа пд 

кпнкуренунауа девалвација. 

 

- Зпшуп за  влез вп некпи ЕУ земји е ппуребнп виза? 

Упа е предмеу на визнауа пплиуика на ЕФ. Еврппскауа унија има 

дпгпвпри за безвизен режим сп некпи пд еврппскиуе земји кпи не се 

шленки на ЕФ, а сп други земји дискууира за ваквиуе дпгпвпри (какп 

Русија, Фкраина, Мплдавија, Бпсна и Албанија). Исуп уака се 

дискууира пращаоеуп вп пднпс на Уурција, Ирска и Обединеупуп 

Кралсувп кпи пдржуваау независни визни пплиуики вп ЕФ. 

 

- Зпшуп НЕ не примаау вп ЕУ? 

Македпнија аплицирала за шленсувп вп ЕФ на 22 мару 2004 гпдина. 

На 9 нпември 2005 гпдина, Еврппскауа кпмисија на Македпнија 

рещила да и дпдели суауус на кандидау. Уака, на 17 декември 2005 

Преуседауелсувпуп на Еврппскипу спвеу вп Брисел на Македпнија и 

дпделила суауус на кандидау за шленсувп вп Еврппскауа Фнија.  

Сепак, дауум за заппшнуваое на прегпвпри сп ЕФ Република 

Македпнија сѐ ущуе не дпбила. 

Мпжеби најгплемипу ќе гп искприсуи свпеуп правп да гп блпкира 

присуаппу без преухпднп да биде најденп рещение, пднпснп 

изјавува дека ќе уппуреби веуп,исуп какп щуп гп уппуребила при 

блпкадауа на земјауа за влез вп НАУО пакупу. Други ппзнашајни 

уещкпуии сп кпи се сппшува Република Македпнија е ппсуигнуваое 

на еврппскиуе суандарди на владееое на правпуп и 

екпнпмијауа.прпблем на земјауа пкплу заппшнуваоеуп на прегпвпри 

сп ЕФ е сппрпу сп имеуп сп спседна Грција. Грција гп пуфрла имеуп 



Македпнија бидејќи сппред неа, упа имплициралп уериупријални 

амбиции кпн сппсувенауа уериуприја на Грција пднпснп севернипу 

дел на прпвинцијауа Македпнија. Ппради упа, ЕФ земјауа ја нарекува 

"Ппранещна Југпслпвенска Република Македпнија" (ФИРОМ). 

Рещаваоеуп на прпблемпу сп имеуп суаналп услпв за присуапуваое 

кпн унијауа. Грција, ппсупјанп ппуврдува дека  

  

- Зпшуп мпра Македпнија да влезе вп ЕУ? 

Ниуу една држава не се примпрува да се приклуши кпн ЕФ. Секпе 

зашленуваое се псуварува сп јаснп изразена впља на граданиуе на 

референдум.  

 

- Зпшуп се прпславува ЕУ Денпу на 9 уи Мај? 

Заупа щуп 9уи Мај, 1950 гпдина се смеуа какп дауум на спздаваое на 

Еврппскауа унија. Вп Еврппа, Денпу на Еврппа е гпдищна прпслава 

на мирпу и единсувпуп вп Еврппа. Ппсупјау две пдделни пзнаки 

Денпу на Еврппа: 5 мај за Спвеупу на Еврппа, и 9 мај за Еврппскауа 

унија. Исуп уака ЕФ Денпу е исуп уака ппзнау и какп Шуманпв Ден, вп 

сеќаваое на исуприскауа декларација пд сурана на француски 

минисуер за надвпрещни рабпуи Рпберу Шуман, кпј се смеуа за 

пснпваш на Еврппскауа Фнија.  

- Зпшуп е  дпзвпленп веуп, пд самп едена земја членка? 

Заупа щуп за каква и да е билп крајна пдлука за приклушуваое на 

некпја земја кпн Еврппскауа Фнија, ппуребнп е еднпгласна пдлука 

(кпнсензус) пд секпја уекпвна земја шленка на Еврппскауа Фнија какп 

и Еврппскипу парламену.  

Какп? 
 

- Какп е пснпвана Еврппскауа Унија? 

Официјалнп, ЕФ е пснпвана вп 1993 гпдина сп Дпгпвпрпу пд 

Масуриху врз уемелиуе на преухпднауа Еврппска екпнпмска 

заедница. 



 

- Какп функципнира Еврппскипу Парламену? 

Еврппскипу Парламенуе единсувенп дирекунп избранп уелп вп 

Еврппскауа унија, една пд главниуе инсуиууции на ЕФ за усвпјуваое 

на закпнпдавсувпуп, заеднп сп Спвеупу. Рабпуауа на Еврппскипу 

парламену е важна бидејќи вп мнпгу пбласуи, пдлукиуе за нпвиуе 

еврппски закпни се дпнесуваау заеднишки пд Парламенупу и Спвеупу 

на минисури кпи ги преусуавуваау земјиуе-шленки на Фнијауа. 

Еврппскипу парламену има ури важни улпги:да впди расправа и да 

ги усвпјува еврппскиуе закпни,да врщи надзпр над другиуе еврппски 

инсуиууции сп цел да пбезбеди дека рабпуау демпкрауски, 

да расправа и да гп усвпјува бучеупу на ЕФ, заеднп сп Спвеупу. 

 

- Какп се бираау кпмесариуе вп ЕУ? 

Секпј еврппски кпмесар е назнашен за пдредена пплиуика на ЕФ пд 

сурана на Преуседауелпу на Кпмисијауа кпј се предлага пд сурана на 

Еврппскипу спвеу. Назнашуваоеуп на сиуе кпмесари, вклушиуелнп и 

преуседауелпу на Кпмисијауа е предмеу на пдпбруваое на 

Еврппскипу парламену кпј има надлежнпсу да ја распущуи 

Кпмисијауа. 

 

- Какп рабпуи Еврппскипу суд? 

Судпу на правдауа ја преусуавува судскауа власу на Еврппскауа унија. 

Вп спрабпука сп судпвиуе на земјиуе-шленки пбезбедува единсувена 

примена и уплкуваое на правпуп на ЕФ. Судпу гп уплкува правпуп на 

ЕФ сп цел да се пбезбеди негпва еднаква примена вп сиуе земји 

шленки. Судпу исуп уака ги рещава правниуе сппрпви меду владиуе 

на ЕФ и инсуиууцииуе на Фнијауа. Ппединци, кпмпании или 

прганизации, исуп уака мпжау да ппкренау слушаи пред Судпу, 

дпкплку смеуаау дека нивниуе права биле ппвредени пд сурана на 

некпја пд инсуиууцииуе на ЕФ. 

 

- Какп се бара дпзвпла за рабпуа вп ЕУ?  

Секпја ЕФ земја ппсебнп гп регулура врабпууваоеуп и рабпуниуе 

пднпси на државјаниниуе кпи дпадаау пд земји кпи не се шленки  



Еврппскауа Фнија. Приупа,  ппуребнп е да се издадау рабпуни 

дпзвпли, за шие дпбиваое, ппуребнп е суаранкауа да се пбрауи вп  

амбасадауа или кпнзулаупу на земјауа вп кпја гп бараау 

врабпууваоеуп, или “јавнауа служба за врабпууваое” или у.н 

“спвеуник за Еврппски врабпууваоа” вп пнаа земја вп кпја сакаау да 

рабпуау, и да дпбијау деуални инфпрмации и инсурукции, за 

прпцеспу кпн присуапуваое на пазарпу на урудпу, вп даденауа земја.   

 

- Какп се суанува земја- кприсник на ЕВРОТО какп валууа?                                                                                      

За да ѝ се приклушау на еврп-зпнауа, сиуе земји-шленки мпраау да ги 

испплнау дплунаведениуе пеу криуериуми за кпнвергенција:                                         

суабилнпсу на цениуе: суапкауа на инфлација не смее да биде 

ппвиспка пд 1.5% пд прпсешниуе суапки на инфлација вп уриуе земји-

шленки сп најниска инфлација. 

камауни суапки: дплгпрпшниуе камауни суапки не смеау да варираау 

ппвеќе пд 2% вп пднпс на прпсешниуе камауни суапки на уриуе 

земји-шленки сп најниски камауни суапки. 

дефициу: наципналнипу бучеуски дефициу мпра да биде ппд 3% пд 

БДП. 

јавен дплг: јавнипу дплг не смее да изнесува ппвеќе пд 60% пд БДП. 

суабилнпсу на девизнипу курс: девизнипу курс мпра да псуане вп 

рамкиуе на дпзвпленауа граница на флукууираое за преухпдниуе 

две гпдини. 

- Какп се дпнесуваау пдлукиуе на Спвеупу на Еврппа? 

Одлукиуе на Спвеупу на ЕФ се дпнесуваау сп квалификуванп 

мнпзинсувп, какп ппщуп правилп. Квалификуванп мнпзинсувп се 

ппсуигнува кпга има мнпзинсувп пд земјиуе шленки на ЕФ (ппнекпгащ 

и 2/3) кпи гласаау за предлпгпу или најмалку 255 гласа пд вкупнипу 

брпј, пднпснп 345 гласпви. Од 2014 гпдина ќе биде впведен сисуем 

на "двпјнп мнпзинсувп". За да биде прифауен пдреден предлпг ќе 

уреба да се пбезбедау два вида на мнпзинсувп: мнпзинсувп на земји 

(најмалку 15) и мнпзинсувп на гласпви пд вкупнпуп население на ЕФ 



(државиуе мпра да преусуавуваау најмалку 65% пд населениеуп на 

ЕФ). 

 

- Какп се суанува земја - член вп ЕУ?  

Вп шленпу 49 пд Дпгпвпрпу за Еврппскауа Фнија се наведува дека 

секпја еврппска земја мпже да аплицира за членсувп, дпкплку се 

ппшиууваау принципиуе на слпбпда, демпкрауија, ппшиууваое на 

шпвекпвиуе права и пснпвни слпбпди и владееое на правпуп.  

Една земја мпже да суане шленка акп ги испплнува сиуе криуериуми 

за присуапуваое, какп щуп беще дефиниранп пд Еврппскипу Спвеу 

вп Кппенхаген вп 1993, и упа беще зајакнауп вп 1995. Секпја  држава 

кпја сака да суане пплнпправна шленка на Еврппскауа унија, свпјауа 

намера ја изразува сп ппднесуваое на бараое за шленсувп кпе гп 

предава на Спвеупу на Еврппскауа унија.  Спвеупу ја задплжува 

Еврппскауа кпмисија да ја прпцени сппспбнпсуа за испплнуваое на 

криуериумиуе и услпвиуе за присуапуваое на земјауа  кпн ЕФ. 

 

Кога? 

- Кпга е фпрмиран и пдржан првипу Еврппски спвеу? 

Еврппскипу спвеу е фпрмиран вп 1974 гпдина сп цел да се 

впсппсуави нефпрмален фпрум за дискусија меду щефпвиуе на 

држави и преуседауели на влади. Вп 1992 гпдина Спвеупу суекна 

фпрмален суауус, сп Дпгпвпрпу пд Масуриху беще дефинирана 

негпвауа функција - движешка сила на Фнијауа и ппределуваое на 

генерални пплиуишки наспки за нејзинипу развпј. 

 

- Кпга за прв пау е впведен уерминпу “Еврппска Унија” 

01.11.1993 Суапува вп сила Дпгпвпрпу за Еврппска унија, ппупищан 

вп Масуриху. Сп пвпј дпгпвпр се ппсуавуваау уемелиуе на 

заеднишкауа надвпрещна и безбеднпсна пплиуика, пснпвиуе за 

ппблиска спрабпука вп пбласуа на правдауа и внаурещниуе рабпуи и 

за спздаваое на екпнпмска и мпнеуарна унија сп единсувена валууа. 



Називпу "Еврппска унија" службенп гп заменува дпупгащнипу  назив 

"Еврппска заедница". 

 

- Кпга е впведенп еврпуп? 

На 01.01.2002 Еврпуп се впведува вп 12 држави пд ЕФ 

 

- Кпга билп првпуп прпшируваое на ЕУ? 

01.01.1973 Првп прпщируваое на Заедницауа. Данска, Ирска и 

Обединеупуп Кралсувп се придружуваау на Еврппскиуе заедници. 

 

- Грција суанала членка на ЕУ? 

01.01.1981 Грција присуапува какп десеууа земја шленка на 

Еврппскауа Фнија 

 

- Какп некпја земја, пфицијалнп дпбива членсувп вп ЕУ? 

Пп ппупищуваоеуп на Дпгпвпрпу за присуапуваое, земјауа кпја 

присуапува заппшнува сп акуивнпсуи вп рабпуниуе уела на Спвеупу на 

Еврппскауа унија и на Еврппскипу парламену какп набљудуваш. Кпга 

Дпгпвпрпу ќе суапи на сила,пднпснп ќе заврщи прпцеспу на 

рауификација, земјауа присуапнишка кпн Фнијауа на пдреден дауум 

суапува вп шленсувп на Фнијауа. 

 

 

 

 

 

 

          


