Тркалезна маса
Зајакнување на парламентарната контрола врз користењето
на фондовите на ЕУ
во рамките на Проектот “Think and Link 2012” од Европскиот фонд за Балканот
21 февруари 2013 година, хотел Александар Палас (Конгресна сала 2),
10.00-13.00 часот

ПРОГРАМА
10.00-10.15

Воведно обраќање: д-р Малинка Ристевска Јорданова, директор, ЕПИ

10.15-10.45

Презентација на резултатите од истражувањето: “Зајакнување на
парламентарната контрола врз користење на ЕУ фондовите во Република
Македонија”: м-р Александар Јованоски, проектен координатор, ЕПИ

10.45-11.15

Кафе пауза

11.15 -13.00 Панел дискусија:


г. Хајрула Мисини, претседател на Комисијата за европски прашања



г. Горан Мисовски, потпретседател на Комисија за финансирање и
буџет



проф. д-р Димитар Мирчев, член на Национален совет за евроинтеграции и советник на претседателот на РМ



м-р Ивица Боцевски, поранешен заменик на претседателот на Владата
задолжен за европски прашања



г. Јован Манасијевски, поранешен претседател на Комисијата за
финансирање и буџет во Собранието на РМ



доц. д-р. Каролина Ристова Астеруд, поранешен претседател на
Комисијата за европски прашања на Собранието на Република
Македонија



м-р Билјана Стојаноска, истражувач за ИПА, ЕПИ
Модератор: Васко Поп-Петревски, новинар

Институт за европска политика
Даме Груев 28/V 1000 Скопје
Република Македонија

www.epi.org.mk

Тел: +389(2)6145130
Факс: +389(2)6145120
E-пошта: contact@epi.org.mk

ЗА ПРОЕКТОТ:
Проектот е дел од Програмата на ЕПИ за следење на користењето на фондовите
на ЕУ во Република Македонија. Финансиран е од Европскиот фонд за Балканот.
Целта на проектот е да се придонесе за зајакнувањето на парламентарната
контрола врз средствата од ИПА во Република Македонија.
Во рамките на проектот спроведено е компаративно истражување на практиките
на парламентарен надзор врз користењето на средствата на ИПА во држави од
регионот – нови членки на ЕУ или пристапнички: Словенија, Бугарија, Хрватска и
Македонија.
Повод за дискусијата на тркалезната маса ќе бидат наодите од компаративното
истражување. Ќе се настојува да се согледаат најдобрите практики и да се дадат
најсоодветни препораки за развојот на парламентарниот надзор над користењето на
средствата од фондовите на ЕУ
Препораките ќе бидат, пред сѐ наменети за соодвентите тела на Собранието на
Република Македонија, но особено за Владата, релевантните независни тела и
граѓанскиот сектор. Институтот за европска политика очекува дека надлежните
парламентарни тела, во полн состав, во најкус можен рок ќе можат да ги разгледаат и
да ги искористат опциите кои ги нуди студијата.
-

Време за дискусија на панелистите: 10 минути

-

Време за дискусија на дискутантите: 5 минути

