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Институтот за европска политика - Скопје Ве поканува на

ТРКАЛЕЗНА МАСА
МК-ЕУ: која е стратегијата?
30 октомври 2013 година (среда) 09.30 – 12.00 часот
Сити Хол Центар, Кеј Димитар Влахов, Скопје

ПРОГРАМА
09.30 - 10.30 По петтата препорака: опции и ставови
Воведни напомени: Д-р Малинка Ристевска Јорданова, ЕПИ
 Dr. Fatmir Besimi, заменик на претседателот на Владата за европски прашања
 Радмила Шекеринска, претседател на Националниот совет за евроинтеграции
 Hajrulla Missini, претседател на Комисијата за европски прашања
 Силвана Бонева,заменик на претседателот на Националниот совет за
евроинтеграции (да се потврди)
 Дискусија
Кои се опциите за откочување на европристапниот процес на Република
Македонија? Каква е стратегијата на Владата? Кои се видувањата на клучните
политички субјекти? Дали реално има можности за отворање на скрининг?
Како до консензус?
10.30 - 10.45 Пауза
10.45 - 12.00 Извештајот на ЕК како повод - анализа и препораки
Воведни напомени: Симонида Кацарска, ЕПИ
 Д-р Љубица Караманди, член на ЕПИНЕТ
 М-р Дрилон Исени, член на ЕПИНЕТ
Како влијае status quo во евроинтеграцискиот процес врз демократизацијата на
Република Македонија и европеизацијата воопшто? Кои се критичните точки?
Кои се клучните препораки по петтата препорака? Каков е „домашниот“
капацитет за реформи?
Модератор: Боби Христов
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Цел
- да се поттикне конструктивна јавна дебата за опциите за развој на
евроинтеграцискиот процес и да се понудат релевантни опции и препораки;
- посебно да се стимулира учеството на младите експерти за ЕУ во дебатата за
евроинтеграцискиот процес.

Формат
Од дискутантите се очекува да се фокусираат на клучните прашања и да
понудат опции и препораки во однос на конкретната тема на расправа.
Дискусијата на воведните дискутанти е ограничена на најмногу 10 минути, на
учесниците во дискусијата - на 5 минути. Се очекува слободна дискусија, без однапред
подготвени говори.

Материјали
 Првична анализа на ЕПИ за Извештајот на ЕК 2013
 Извештај на ЕК за напредокот на РМ - 2013 година, Стратегија на
проширувањето и клучните предизвици 2013-2014
Врз основа на своите согледувања и расправата на тркалезната маса, ЕПИ ќе
подготви коментар и документ на политиката (policy brief).

Превод
Ќе биде обезбеден симултан превод од македонски на албански јазик и обратно.

