ПРАШАЊА ЗА ТЕСТ – ПРАВО НА ЕУ
1. Според членот 8, став 3 од Деловникот за работата на Судот на правдата на Европската
унија, на кој начин се избира Претседателот на Судот?
2. Според членот 12, став 1 и 2 од Деловникот за работата на Судот на правдата на
Европската унија, колку изнесува мандатот на Претседателите на Советите од 5 (пет)
судии и Претседателите на Советите од 3 (три) судии?
3. На кој јазик се одвива постапката по претходно одлучување, согласно членот 37, став 3
од Деловникот за работата на Судот на правдата на Европската унија?
4. Во кои случаи може да се покрене итна постапка за претходно одлучување според
членот 107 од Деловникот за работа на Судот на правдата на Европската унија?
5. Во кои случаи може да се покрене забрзана постапка за претходно одлучување според
членот 105 од Деловникот за работа на Судот на правдата на Европската унија?
6. Според член 119 од Деловникот за работа на Судот на правдата на Европската унија, кој
е овластен да ја застапува странката пред Судот?
7. Колку судии брои Судот на правдата на Европската унија?
8. Колку изнесува мандатот на судиите на Судот на правдата на Европската унија?
9. Колку изнесува мандатот на Генералните адвокати при Судот на правдата на Европската
унија?
10. Колку ќе изнесува бројот на судии на Генералниот суд од 1 септември 2019 година?
11. Во каков состав се одвива судењето во рамки на судските совети пред Судот на
правдата на Европската унија?
12. Кој го избира и за колкав мандат се избира Претседателот на Генералниот суд?
13. Кој го избира и за колкав мандат се избира Претседателот на Судот на правдата на
Европската унија?
14. Која е улогата на Генералните адвокати?
15. Какво е влијанието на мислењето на Генералните адвокати?
16. Кој и во каква постапка може да основа специјализирани судови?
17. Според членот 267 од Договорот за функционирање на Европската унија, за кои
прашања Судот на правдата на Европската унија е надлежен да донесува прелиминарни
одлуки (preliminary ruling procedure)?
18. Кои се овластени тужители за поднесување на тужба за извршување против државачленка заради повреда на правото на ЕУ (infringement procedure)?
19. Според членот 263 од Договорот за функционирање на Европската унија, кој е рокот кој е
предвиден за покренување на постапка за разгледување на законитоста на актите на
институциите на ЕУ?
20. Со кој Договор е создадена Областа на слобода, безбедност и правда?
21. Кога е основана и кој ја сочинува групата ТРЕВИ (TREVI) за борба против тероризмот,
радикализмот, екстремизмот и меѓународното насилство?
22. Кои институции, согласно членот 83 од Договорот за функционирање на Европската
унија, се овластени со директиви да воспостават минимални правила за дефинирање на
кривични прекршоци и санкции во областа на тешки кривични дела со прекугранична
димензија?
23. Според членот 3 од Договорот за Европска унија, надополнето со членот 67 од
Договорот за функционирање на Европскта унија, што претставува Областа на слобода,
безбедност и правда?
24. Според членот 4 од Договорот за функционирање на Европската унија, каква е
надлежноста на Европската унија во Областа на слобода, безбедност и правда?
25. На што се заснова судската соработка за кривични прашања, утврдена во членот 82 од
Договорот за функционирање на Европската унија?
26. Кои институции на Европската унија можат да воспостават минимални правила за
дефинирање на кривични прекршоци и санкции во областа на тешки кривични дела со
прекугранична димензија?
27. Со кои акти и во каква постапка Европскиот парламент и Советот на министри можат да
воспостават минимални правила за дефинирање на кривични прекршоци и санкции во
областа на тешки кривични дела со прекугранична димензија?
28. Која е можноста за државата-членка на Европската унија доколку смета дека предлог-
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директива може да влијае на основните аспекти на нејзиниот казнено-правниот систем?
Која година е создадена Европравда (EUROJUST)?
Која институција и со кој акт ја воспостави Европравда?
Каков е персоналниот состав на Европравда и субјективитетот?
Која е мисијата на Европравда според Договорот за функционирање на Европската
унија?
Каде се наоѓа седиштето на Европравда?
Кој е составот на административната и управувачка структура на Европол?
Каков е составот на Управниот одбор на Европол?
Според член Рамковната одлука за Европскиот доказен налог, колкав е рокот во кој
државата на прием на Европскиот доказен налог може да го одбие признавањето и
извршувањето на истиот?
Како постапуваат националните судови кога прашањето околу толкувањето, валидноста
или дејството на некоја одредба на ЕУ е покренато пред националните судови?
Кои услови треба да бидат исполнети за да има допуштеност на тужба поднесена од
физичко или правно лице за поништување на актите на Европската унија, како
поединечен акт или на регулатива или на секој друг сличен акт адресиран до друго лице?
Во кој случај Унијата е одговорна за штета нанесена со легислатвини - дискрециски акти
според формулата Schopenstedt?
Според Договорот од Лисабон со кои извори на правото на Европската унија се регулира
Полициската и судската соработка во кривичната материја?
За кои кривични дела се однесува Европскиот налог за апсење?
Кoja е постапката доколку не биде постигната едногласност во рамки на Советот на
министри за основање на Канцеларијата на Европскиот јавен обвинител?
Која институција и во која постапка може да донесе одлука за проширување на
надлежностите на Канцеларијата на Европскиот јавен обвинител?
Како се нарекува соработката на најмалку девет држави-членки во Областа на слобода,
безбедност и правда?
Кога e создадена и кој ја создаде Европската канцеларија против измами (OLAF)?
Која е основната задача на Европската канцеларија против измами (OLAF)?
Кои се трите основи по коишто националните судови од последна инстанца може да се
воздржат од обврската прашањето околу правото на Унијата, иницирано во
националната постапка, да го упатуваат на претходно одлучување пред Судот на
правдата на ЕУ?
Која е улогата на поединците (физички и правни лица) во постапката по тужба против
држава-членка заради извршување на правото на Европската унија (infringement
procedure)?
До која институција поединците (физички и правни лица) се обраќаат за да упатат на
евентуални повреди на правото на Европската унија од страна на држава-членка
(infringement procedure)?
Во кој случај Судот на правдата за прв пат досуди плаќање на пенали или паушален
износ по основ на непочитување на некоја негова пресуда од држава-членка?
Што е Европската унија?
Првиот договор, познат како Договорот од Париз е:
Договорите од Рим се потпишани:
Единствениот европскиот пазар се заснова на:
Воспоставувањето на слободниот пазар со четирите слободи (стоки, услуги, лица и
капитал) се утврдува со:
Која земја не е членка на ЕУ:
Со Договорот од Мастрихт, Унијата има:
Трите заедници се споија со:
Реформскиот договор:
Земја членка која прва доби вето за пристапување беше:
ЕУ денес има:
Acquis communautaire (правото на ЕУ) е:
Прва земја која склучи договор за стабилизација и асоцијација е:
Република Македонија го потпиша Договорот за стабилизација и асоцијација во:
Република Македонија се стекна со статус на земја кандидат во:

Преговорите за пристапување кон ЕУ се водат поделени по 35 поглавја и притоа:
Реформскиот договор:
Договорот за пристапување кон ЕУ мора:
Поимите „Европско право“ и „Право на ЕУ“:
Секоја година европската агенда на Република Македонија се утврдува со:
Која од наведените не е институција на ЕУ?
Советот на ЕУ како еден од законодавците на ЕУ е составен од национални
претставници на:
73. Кoја од наведените институции е вон директна конктрола од извршните власти на
државите членки?
74. Главен иницијатор на политиките во ЕУ е:
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75. Која институција е единствено овластена да тужи држава пред ЕСП?
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Според Договорот од Лисабон доминантен начин на одлучување во Советот на ЕУ е:
Европарламентарците се:
Европарламентарците во Европскиот парламент се групираат според:
Пленарните седници на ЕП се одржуваат во:
Европскиот совет претежно одлужува со:
Претседателот на Европскиот совет после секој состанок на Европскиот совет поднесува
извештај до:
На самитите Г7, Г8 и Г20 Европската унија е претставена од:
Европскиот совет го избира:
Кој истражува повреди извршени од страна на институции на ЕУ?
Во редовната законодавна постапка овластен законодавец е/се:
Во посебната законодавна постапка овластен законодавец е/се:
Договорот од Лисабон предвидува можност за граѓанска иницијатва на:
Највисоко политичко тело на ЕУ е:
Високиот претставник за надворешни работи и безбедносна политика е и:
Кој е „чувар“ на основачките договори?

91. Белата книга насловена како „Комплетирање на внатрешниот пазар“ е усвоена:
92. Со Договорот за Европската економска заедница (1957/1958) се воспоставува царинска
унија (во 1968). Колку години потоа се воспоставува и заедничкиот пазар на ЕУ?
93. Договорот од Лисабон е потпишан на 13 декември 2007 година. Колку земји членки го
потпишаа?
94. Дали внатрешен пазар претставува област каде постои споделената надлежност меѓу
Унијата и земјите-членки?
95. Унијата има надлежност да презема активности за поддршка, координација и
дополнување на активностите на земјите-членки. Во кои области ги презема овие
активности?
96. По дефиниција, внатрешниот пазар опфаќа област без внатрешни граници во која се
обезбедува:
97. Царинска унија на ЕУ, која ја опфаќа целата трговија со стоки вклучува:
98. Дали внатрешен пазар претставува област каде постои споделената надлежност меѓу
Унијата и земјите-членки?
99. Царинска унија на ЕУ, која ја опфаќа целата трговија со стоки вклучува:
100.
Земјите-членки ги уредуваат сите државни монополи со трговски карактер, така
што:
101.
Ограничувања на слободата на основање за државјани на земја-членка на ЕУ на
територија на друга земја-членка на ЕУ, се:
102.
Наведете поконкретно што од наведеното се подразбира под „услуги“: дејности
од индустриски карактер; дејности од трговски карактер; занаетчиски дејности; дејности
на слободните професии
103.
Таксите или давачките за поминување на граници, кои превозникот ги наплаќа
покрај транспортните такси, не може да надминат едно разумно ниво кога ќе се земат
предвид:

104.
Секоја злоупотреба на доминантна позиција на внатрешниот пазар или на
значителен дел од него, од страна на едно или повеќе претпријатија е забранета доколку
се однесува на склучувањето договори
105.
Порталот „Ваша Европа„ нуди:
106.
Хармонизираните правила во регулирањето на единствениот пазар на стоки се
воспоставуваат со цел да:
107.
Нехармонизираниот правила во доменот на единствениот пазар на стоки:
108.
Процедурата за проценка на сообразноста се презема:
109.
Надзорот над пазарот во ЕУ се презема од страна на:
110.
Актот за единствен пазар презентиран од Комисијата во април 2011 година и
воспоставува колку подрачја за зајакнување на растот и јакнење на довербата во
економијата:

