
14 февруари 2014, 9.30-12.30 – Сала Милениум 2, Холидеј Ин, Скопје 
 
„Демократија, владеење на правото и слобода на медиумите – клучни критериуми во 
напредокот кон Европската унија“ 
 
Прогрес – Институт за социјална демократија со задоволство информира дека Групата на 
Прогресивна алијанса на социјалисти и демократи во Европскиот парламент својот редовен 
годишен состанок со социјалдемократските и социјалистичките лидери од Западниот Балкан 
ќе го одржи во Скопје, 13-14 февруари 2014 година. Дводневниот настан е само уште еден во 
низата повеќегодишни залагања на европратениците од Групата на социјалисти и демократи 
за зајакнување на врските помеѓу земјите кандидати и потенцијални кандидати од Западниот 
Балкан и Европската унија.  
 
По затворената сесија на учесниците на првиот ден на настанот, на 14 февруари 2014 година 
(петок) ќе се одржи конференција каде ќе се дискутираат прашањата и предизвиците 
исправени пред земјите од Западниот Балкан во нивната интеграција во ЕУ. Драматичните 
настани кои ја прекроија мапата и политичката реалност на регионот во последната декада од 
минатиот милениум, како и последните случувања и тековните разговори за напредокот на 
регионот кон ЕУ се дополнителен показател за потребата од дебата, проценка и разработка на 
соодветни политички инструменти во процесот на пристапување, но и нивните импликации за 
ЕУ, земјите членки како и земјите кандидати.  
 
На конференцијата, меѓу другите, свое учество ќе земат и Либор Роучек, потпретседател на 
Групата на социјалисти и демократи во ЕП, Ричард Ховит, известител за Република Македонија 
во Европскиот парламент, Кинга Гонч, европратеник од Групата на социјалисти и демократи и 
поранешен министер за надворешни работи на Унгарија, Кнут Флекенштајн, европратеник од 
Германија , Аиво Орав, шеф на делегацијата на Европската унија во Скопје, како и високи 
претставници на социјалдемократските и социјалистичките партии  од Западниот Балкан.  
 

 
14 February 2014, 9.30-12.30 - Millennium 2, Hotel Holiday Inn, Skopje 
 

Conference on "Democracy, rule of law and freedom of media as key criteria in 
progressing towards the European Union" 
 
Progres Institute for Social Democracy is proud to announce that the Group of the Progressive 
Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament will be holding its annual meeting 
with Social Democrat and Socialist Leaders of the Parliamentary Groups in Western Balkans in 
Skopje, February 13-14 2014. The two day event is a mere continuation of S&D MEPs work in the last 
years on ideas aiming at strengthening the ties between the candidate and potential candidate 
countries in the Western Balkans and the European Union. 
  
Following a closed session among the participants on the first day, a public conference on issues 
standing as challenge to Western Balkan integration to the European Union will be organized on 
February 14. The dramatic events that reshaped the map and the political realities in the Western 
Balkans during the last decade of the previous millennium, as well as the much more recent 
developments and the ongoing discussions regarding the progress in this region towards EU 
accession stand as an argument for the necessity to debate, asses and propose adequate political 
instruments for dealing with such advancements and their implications for the EU, the Member 
States and the candidate or prospective candidate states. 

   



Among the participants in the conference will be Libor Roucek, S&D Group Vice President, Richard 
Howitt, European Parliament rapporteur on the Republic of Macedonia , Kinga Goncz, S&D member 
and former Foreign Minister of Hungary, Knut Fleckenstein, S&D member from Germany, Aivo Orav, 
Head of the Delegation of the European Union in Skopje, as well as Social Democrat and Socialist 
Leaders of Parliamentary Groups in Western Balkans. 
 


