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ПОЧЕСТИ,
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В Л А С ТА С Е П О Г Л У В А

5 СЕПТЕМВРИ,
2014 ГОДИНА
На 5 септември 2014 година, самитот на
НАТО порача од Кардиф:
Ги охрабруваме и поддржуваме
напорите за продолжување на
реформите во земјата, особено во
поглед на обезбедувањето ефективен
демократски дијалог, слобода на
медиумите, независност на судството
и функционално мултиетничко
општество базирано на целосна
имплементација на Охридскиот
рамковен договор.

15 СЕПТЕМВРИ,
2014 ГОДИНА
На 15 септември 2014 година, Комитетот
за мониторинг на Парламентарното
собрание на Советот на Европа порача:
Процесот на лустрација во Македонија
е контроверзен, спорен и политизиран.
Законот за лустрација беше оспорен
пред Уставниот суд и беше отворен
случај против процесот на лустрација
пред Европскиот суд за човекови права
од страна на поранешниот претседател
на Уставниот суд. Екстремната
политизација на јавниот живот, по
етничка линија и политичка
припадност, предизвикува
сериозна загриженост. Односите
помеѓу владејачкото мнозинство
и опозицијата и натаму се многу
отежнати и го нарушуваат процесот на
донесување одлуки. Политизираноста
и поларизираноста исто така ја
нарушуваат довербата на јавноста
во судството поради раширената
перцепција за селективна правда.
Ситуацијата се влошува со високото
ниво на корупција во земјата,
вклучувајќи и корупција во судството.
Ситуацијата со медиумите исто така
останува загрижувачко прашање.
Постојано има тврдења за притисок врз
новинарите, а некои засегнати страни
сметаат дека законодавството за
медиумите што се подготвува е обид да
се ограничи слободата на медиумите.

30 СЕПТЕМВРИ,
2014 ГОДИНА
На 30 септември 2014 година,
Јоханес Хан, новиот комесар на ЕК за

согласност со меѓународните стандарди
и практики. 4. Обучување на судиите
за соодветна примена на Законот за
Гледам три „пресудни“ прашања за
клевета и навреда во согласност со
понатамошниот процес на преговори за меѓународните стандарди и практики;
проширување: владеењето на правото гаранција дека државните и партиските
и фундаменталните права, економијата функционери ќе се воздржат од тужби
и соодветното функционирање на
против истражувачките новинари и
демократијата.
медиуми заради законито откривање
информации од јавен интерес.
Во справувањето со организираниот
5. Обезбедување целосна
криминал и корупцијата, реформата на
транспарентност на владините
јавната администрација, независното
медиумски кампањи со јасен јавен
и професионално судство, постојат
интерес заснован врз објективни
принципи за кои не смее да има
критериуми; Владата е еден од главните
компромис. Истото важи и за
финансиери во приватните медиуми.
фундаменталните права: нема место
6. Државата треба да ја гарантира
за дискриминација во општествата што
непристрасноста на регулаторното тело
сакаат да ѝ се придружат на ЕУ.
за медиуми и да го заштити од партиски
и економски влијанија. 7. Загарантирана
2 ОКТОМВРИ,
слобода на здружување на новинарите;
2014 ГОДИНА
темелна истрага за вмешаноста на
Владата во работата на новинарските
На 2 октомври 2014 година, Викторија
синдикати и здруженија. 8. Вложување
Нуланд порача од Вашингтон:
на сите напори да се истражат сите
случаи на насилство врз новинари и
Како можете ноќе да спиете под
барање одговорност од сторителите за
покривот на членот 5 на НАТО, а
да се стави крај на неказнувањето.
дење да поттикнувате „нелиберална
демократија“, да промовирате
12. Ставање крај на сите обиди за
национализам, да ги ограничувате
маргинализација и дискредитација
слободните медиуми или да го
на работата и улогата на независните
демонизирате граѓанското општество?
синдикати и професионалните
здруженија основани со цел да ги
6 ОКТОМВРИ,
заштитат правата на новинарите,
2014 ГОДИНА
како и независноста и стандардите во
професијата. Слободата на здружување
На 6 октомври 2014 година,
мора да биде апсолутно загарантирана
Меѓународната федерација на
и заштитена. 13. Стапувањето во
новинарите и Европската федерација на новинарската професија и правото
новинарите побараа:
да се биде новинар не треба да биде
регулирано со какви било законски
1. Промена на домашното
дефиниции или регулативи.
законодавство во насока на
проширување, порача пред Европскиот
парламент:

усогласување со меѓународните
норми за слобода на изразување и
обезбедување негова рамноправна
примена без дискриминација. 2.
Запирање на сите притисоци и
несоодветни ограничувања на
независните и критички настроените
медиуми; преиспитување на сите
дејства преземени против новинари
и понуда за компензација на жртвите
на несоодветни и неправични мерки.
Ова се однесува на затворањето на
неколку медиумски куќи и на судската
постапка против Томислав Кежаровски.
3. Обезбедување непристрасност на
судовите и ревизија на постапките
заради донесување судски одлуки во

8 ОКТОМВРИ,
2014 ГОДИНА
На 8 октомври 2014 година Европската
федерација на новинарите порача:
Длабоко сме разочарани што вашата
влада продолжува да ги игнорира
основните меѓународни начела и
вредности на независното новинарство
и не прави ништо да ја заштити
слободата, истражувачките новинари и
слободата на изразувањето.

