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dhe besimi i ndërsjellë, pa paragjykime etnike apo fetare, është më shumë se virtyt. Marrëdhëniet 
e mira fqinjësore duhet t’i pasqyrojnë vlerat tona, të tregojnë se ne jemi të hapur dhe të gatshëm 
që nëpërmjet respektit të ndërsjellë të tejkalojmë çdo sfidë dhe të krijojmë ura miqësie.

Por, për ta arritur gjithë këtë, ne duhet të jemi të vetëdijshëm dhe të gatshëm për të sakrifikuar. 
Sot, të heqim dorë nga diçka, për një të nesërme më të mirë. 
Gjuha e konsensusit dhe kompromisit, edhe pse e vështirë, është dëshmuar si e vetme që hap 
rrugë dhe ofron mundësi të reja!

Dr. Fatmir Besimi
Zëvendëskryeministër i Qeverisë së
Republikës së Maqedonisë
për Çështje Evropiane

 ▶ pa r at h ë n i e

Republika e Maqedonisë, për të gjashtën herë radhazi, fitoi 
rekomandim për fillimin e negociatave për anëtarësim në 
Bashkimin Evropian, por siç pritej, mungoi lajmi kryesor: 
data për fillimin e këtyre negociatave. Në Raport janë 
shënuar të gjitha detyrat - në mëyrë objektive! Maqedonia 
tashmë është në procesin e integrimit në BE, me gatishmëri 
institucionale dhe efikasitet administrativ. Por, sfida mbetet: 
anëtarësimi i plotë në BE dhe NATO. Përfitimet e këtij 
orientimi strategjik me konsensus pothuajse të përgjithshëm 
do të jenë të mëdha, por që të realizohet, e gjithë kjo varet 
nga ne. 

Rekomandimi është një mundësi dhe një detyrim për të 
treguar progres në periudhën e ardhshme. Maqedonia 

i plotëson kriteret politike të Kopenhagës në nivel të kënaqshëm. Harmonizimi i ligjeve me 
legjislacionin e BE-së gjithashtu ka arritur nivelin në të cilin ajo rekomandohet për të kaluar 
në fazën e ardhshme të procesit të aderimit. E gjithë kjo paraqet një përgjegjësi për ne, që t’u 
dëshmojmë vendeve anëtare të familjes evropiane se ne jemi të denjë për t’iu bashkangjitur.

Në Sekretariatin për Çështje Evropiane, me qëllim të ruajtjes së tempos së reformave, para 
publikimit të raportit, mbajtëm një sërë takimesh me institucione bartëse të reformave dhe 
politikave në Republikën e Maqedonisë në sfera të ndryshme. Menjëherë pas prezantimit të tij, 
publikisht u paraqitëm me një analizë fillestare ose të ashtuquajtur “lexim i parë” i dokumentit. 
Unë jam thellësisht i bindur se në këtë proces duhet të jemi të hapur, të sinqertë dhe realist –të 
kemi një proces gjithëpërfshirës dhe reformues. Kemi realizuar një sërë takimesh me përfaqësues 
të universiteteve, institucioneve gjyqësore, OJQ-ve, përfaqësuesve të mediave, komunitetit të 
biznesit si dhe organizatave dhe grupeve të tjera vepruese. Jam i bindur se në këtë mënyrë do ta 
rrisim besimin e ndërsjellë në shoqëri, cilësinë e reformave dhe llogaridhënien për tejkalimin e 
suksesshëm të vërejtjeve të numëruara në Raport, i cili mbetet çelës kyç në procesin e integrimit 
të vendit.

Jemi të vetëdijshëm se përsëritja e rekomandimit për herë të gjashtë, megjithatë ndikon në 
pritjet e qytetarëve dhe në vetë dinamikën e reformave, por është e rëndësishme që edhe këtë 
vit të përqëndrohemi drejtpërdrejtë në agjendën e reformave dhe temave të radhitura në raport: 
gjyqësori, liria e shprehjes, marrëdhëniet e mira ndëretnike, dialogu politik dhe zgjidhja e 
çështjes së emrit. Pra, rekomandimi është një nxitje shtesë për t’u përqendruar në këto tema 
shumë të rëndësishme. 

Është veçanërisht e rëndësishme të kemi gjyqësor të pavarur dhe joselektiv i cili garanton 
drejtësi të barabartë për të gjithë qytetarët, gjyqësor në të cilin të gjithë kanë besim. Kjo, më 
shumë është e rëndësishme për ne sesa për Brukselin. Liria e shprehjes, si një e drejtë themelore 
demokratike, është e garantuar edhe me Kushtetutë, prandaj duhet të tregojmë potencial të 
merituar për të ndërtuar një imazh më të mirë për Maqedoninë, para së gjithash, që qytetarët 
të mund të shprehin lirisht atë që mendojnë. Pavarësia e mediave është dhe mbetet prioritet i 
vazhdueshëm, si edhe dialogu politik, për të cilin duhet të krijojmë klimë më të mirë dhe arritje 
konkrete. Marrëdhëniet e mira ndëretnike janë thelbësore për shoqërinë tonë, ndërkaq respekti 
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 ▶ e k i pi  i  S Ç e

Mr. jovan andonovski 
Sekretar Shtetëror 

 
Në vitin 2014 e morëm rekomandimin e gjashtë me radhë, i cili është një 
tregues për vazhdimësinë e plotësimit të kritereve dhe përmirësimin e 
vazhdueshëm të proceseve, si dhe provë për vullnetin e pakontestuar për 
tejkalimin e sfidave dhe për plotësimin e qëllimit tonë strategjik– hyrje në 
BE. Në vitin që është para nesh, pres që procesi i reformave të vazhdojë 
me atë që Qeveria e RM-së do të mbetet e përkushtuar dhe do të vazhdojë 
të punojë në fusha që kanë nevojë për progres plotësues, duke theksuar 
se ka nevojë për angazhim, përkushtim, por edhe për përgjegjshmëri të 
gjitha subjekteve në shoqëri.  

Mr. Musli abdija
Shef i Kabinetit

Ëndrra evropiane, edhe këtë vit arriti të mbajë gjallë 
entuziazmin dhe përkushtimin e Sekretariatit për Çështje 
Evropiane, për t’i realizuar me sukses detyrat dhe obligimet 
që ia kemi vënë vetes, si dhe ato detyra që rrjedhin nga 
zotimi ynë se do të përmbushim me përpikëri, gjithçka që 
kërkohet prej nesh nga partnerët tanë evropianë. Është kjo 
ëndërr që e lexoj çdo ditë në sytë e kolegëve të mi në SÇE-
së, por edhe në sytë e kolegëve nga institucionet e tjera 
me të cilët na lidh puna, e me të cilët ndajmë të njëjtën 
aspiratë, që përmes koordinimit të japim kontributin tonë, në rrugën e vështirë të përafrimit të 
vendit me familjen e madhe evropiane. Një ndërthurje e pazakontë e një entuziazmi të venitur që 
nuk do të dorëzohet assesi, në sytë e kolegëve më me përvojë, të cilët ia kanë kushtuar karrierën e 
tyre kësaj ëndrre, me vrullin e një entuziazmi të freskët nga kolegët e ri, që i bashkëngjiten SÇE-
së, me besimin dhe shpresën se integrimi i vendit tonë në Bashkimin Evropian është opsioni më 

i mirë i mundshëm dhe të punosh për këtë mision është kontribut i drejtpërdrejtë në mirëqenien 
tënde të nesërme, të të afërmeve, të fëmijëve dhe të bashkëqytetarëve. Përsëritja, edhe këtë 
vit, e rekomandimit për fillimin e negociatave nga ana e Komisionit Evropian, është dëshmi 
e përkushtimit dhe punës sonë, dëshmi e përmbushjes me sukses të detyrave të dhëna. Nga 
ana tjetër, zvarritja e këtij procesi, kërkon energji të jashtëzakonshme për ta mundur venitjen e 
entuziazmit, për ta mbajtur gjallë vrullin. Në Sekretariatin për Çështje Evropiane ky vrull është 
i fuqishëm, ai është reflektim i vrullit të bashkëqytetarëve tanë, të cilët besojnë në të ardhmen 
evropiane të Maqedonisë. Të vetëdijshëm për sfidat, vështirësitë dhe pengesat që na presin, të 
gjithë së bashku, do vazhdojmë të punojmë me të njëjtin përkushtim, deri në realizimin e plotë 
të  ëndrrës evropiane. 

Mr. Selvet Baruti 
Këshilltare Shtetërore për Mbështetje të Procesit të Integrimit
(momentalisht e angazhuar në Misionin në Bruksel)

Anëtarësimi i Republikës së Maqedonisë në BE dhe 
NATO mbetet prioritet strategjik. Ky është qëndrim 
konsensual i të gjitha partive politike në Republikën e 
Maqedonisë, dhe ka mbështetje më të lartë të qytetarëve. 
Pavarësisht se kanë kaluar gjashtë vite në status quo, 
ne na mbetet të vazhdojmë me energji pozitive dhe 
profesionalisht të punojmë në drejtim të përmbushjes 
së standardeve të BE-së dhe kritereve për anëtarësim 
të plotë në BE. Këtë mendim e mbaj me përkushtim 
personal në atë se sa unë mund të kontribuoj në këtë 

proces. Kjo dëshirë e imja, njëkohësisht edhe përgjegjësi e madhe, vjen edhe nga ndjenjat e mia 
si nënë për atë se çfarë ardhmërie do të ketë djali im dhe të gjithë tjerët. Ta sjellim Bashkimin 
Evropian në Maqedoni!

Mr. Dragan tilev 
Këshilltar Shtetëror për Mbështetjen e Negociatave për Anëtarësim në BE 

Personalisht mendoj që gjatë vitit 2014 Maqedonia ka funksionuar 
në rrethana jashtëzakonisht komplekse. Në planin e brendshëm 
u zhvilluan zgjedhje presidenciale dhe parlamentare, me të gjitha 
sfidat të cilat i bart me vete një proces i tillë politik, ndërsa në 
planin e jashtëm u zhvilluan zgjedhje për Parlamentin e ri Evropian 
dhe u formua përbërja e re e Komisionit Evropian. Administrata 
e Maqedonisë, në një ambient të ngjashëm kompleks dhe me 
përpjekje të jashtëzakonshme, sërish arriti të mbajë “tensionin 
pozitiv”, të sigurojë progres në reformat kryesore dhe të vazhdojë 
me zbatimin e vitit të dhjetë të MSA-së. Rekomandimi i gjashtë i 
KE-së deri tek Këshilli i BE-së është dëshmi e rezultatit të tillë. Pres 
që në vitin 2015 PE-ja e re dhe KE-ja e re të japin energji pozitive 
për gjetjen e rrugëve për zgjidhje të kontestit tonë shumëvjeçar 
dhe se do të sigurojnë besueshmërinë e procesit të zgjerimit, si 
dhe besueshmërinë në mekanizmat institucionale të Bashkimit 
Evropian. Jam plotësisht i bindur që administrata e Maqedonisë është tërësisht e përgatitur në 
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çdo kohë, madje edhe në vitin 2015, me sukses t’i fillojë negociatat për anëtarësimin e Republikës 
së Maqedonisë në Bashkimin Evropian dhe në këtë mënyrë t’i vazhdojë dhe t’i thellojë reformat 
gjithëpërfshirëse të cilat i ka filluar.
 
lilja trpkovska  
Këshilltare Shtetërore për Mbështetjen e Procesit të Integrimit  

Verifikimi i propozimeve për aktivitetet, në drejtim të realizimit 
të prioriteteve të BE-së, si pjesë e qëllimeve strategjike të vendit, 
që SÇE i dorëzon për aprovim para Qeverisë së Republikës së 
Maqedonisë, janë konfirmim për realizimin e funksionit themelor 
koordinues të SÇE-së. Bashkëpunimi institucional, ndër-
resor, struktura, kapaciteti administrativ, serioziteti dhe qasja 
profesionale në projektimin e aktiviteteve, janë parakusht për 
realizimin efikas të politikave të BE-së brenda vendit. Viti 2014 
është shënuar me realizimin e suksesshëm 10 vjeçar të MSA-së, në 
suaza të saj edhe takimet e nën-komiteteve dhe komitetit, si dhe 
Dokumenti Nacional Strategjik 2014-2020. 
Viti 2015 pres të shënojë një dinamikë të re në procesin e 
BE-së, verifikimin e dokumenteve që do t’i përmbajnë masat dhe aktivitetet në drejtim të 
qëndrueshmërisë së reformave, prioritetet HLAD, si dhe aktivitetet e tjera nga agjenda e BE-së 
në vend.

Mr. Biljana Butlevska 
Udhëheqëse e Sektorit për Integrim        

Krahas të gjitha sfidave, me të cilat ballafaqohemi sot, 
aderimi në Bashkimin Evropian është një proces që duhet të 
vazhdojë. Jemi të vetëdijshëm se ky proces është afatgjatë dhe 
kompleks, por kjo nuk do të na dekurajojë në realizimin e 
ëndrrës sonë për t’u bërë pjesë e familjes evropiane. 
Sektori për Integrim, përbëhet nga persona të zellshëm, 
profesionistë dhe kreativ. Çdo ditë punojmë bashkë me të 
gjitha institucionet relevante për të vendosur standarde 
evropiane. Unë besoj se të gjithë ne, bashkërisht, kemi vullnet 
dhe kapacitet për ta arritur këtë qëllim.
 

Mbaresa Shaqiri
Kontakt person nacional për TAIEX 

Edhe këtë vit, SÇE me partneritet dhe në mënyrë të hapur 
bashkëpunoi me të gjitha institucionet shtetërore për të 
siguruar shfrytëzim më të mirë dhe më efikas të instrumentit 
TAIEX. Ky instrument është një mekanizëm i rëndësishëm 
për bashkëpunim të drejtpërdrejtë me institucionet e 
vendeve anëtare të BE-së gjatë implementimit të reformave të 
nevojshme nga agjenda evropiane e Maqedonisë. Përgjegjësia 
të cilën e bajmë të gjithë do të ndikojë në progresin e vendit 
i cili ndodhet në një periudhë vendimtare. Me angazhimet 
tona konfirmojmë gatishmërinë tonë për t’u përballur dhe 

për t’i tejkaluar të gjitha sfidat në rrugën drejt Bashkimit Evropian.

Mr. Orhideja kaljoshevska 
Udhëheqëse e Sektorit për Koordinimin e Fondeve Evropiane dhe Ndihmës tjetër të Huaj  

Kam kënaqësinë të them se pavarësisht vështirësive të 
caktuara, me të cilat ballafaqohej Sektori në periudhën 
e kaluar, rezultatet nuk munguan. Procedura për 
Programimin e IPA-2, si komponent më i rëndësishëm 
i punës së Sektorit tonë gjatë vitit 2014, u zhvillua 
pa probleme dhe me cilësi të lartë, duke u vlerësuar 
pozitivisht nga partnerët tanë në Bruksel. Shpresoj se 
atë që e përgatisim tani, në të ardhmen e afërt do të 
rezultojë në një portfolio të ndërhyrjeve programore 
dhe projektuese. Presim që të jetë më e lehtë dhe më 
efikase për absorbim, krahasuar me atë që arritëm 
ta materializojmë në IPA-1, e cila, duke e pasur parasysh mungesën përgatitjes strategjike 
projektuese në periudhën para IPA-s, ndoshta nuk ishte edhe aq modest si rezultat. Dua të theksoj 
se jemi veçanërisht mirënjohës për mbështetjen që kemi nga të gjitha institucionet shfrytëzuese 
dhe nga Qeveria në tërësi. Vazhdojmë me aktivitetet tona, duke kontribuar në krijimin e një 
sistemi efektiv dhe bashkëkohor për absorbimin e fondeve të BE-së, përkatësisht të instrumentit 
IPA-2 në Republikën e Maqedonisë.

natasha Cenevska 
Udhëheqëse e Sektorit për Përgatitjen e Vezionit Nacional të Acquis communautaire (e drejta e 
Bashkimit Evropian) 

Në qendër të vëmendjes së Sektorit për Përgatitjen e 
Versionit Nacional të Acquis për vitin 2014 ishte rinovimi 
dhe modernizimi i procesit me vendosjen e një sistemi 
të plotë të përkthimit, me ndihmë të kompjuterizuar. 
Gjithashtu, ishte një vit i konsolidimit të njohurive specifike 
të pjesëmarrësve në proces, si dhe prezantimit të risive në 
mënyrën e punës me terminologjinë.
Themelet që u vendosën gjatë këtij viti, planifikojmë t’i 
thellojmë dhe zgjerojmë në vitin e ardhshëm 2014.
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Melani novakovska 
Udhëheqëse e Sektorit për Marrëdhënie me Publikun  

Pas nesh është një vit, në të cilin Sekretariati për Çështje 
Evropiane në punën e tij u udhëhoq nga parimet e punës 
transparente dhe inkluzive. Përveç shfrytëzimit aktiv të 
mekanizmave bashkëkohorë për komunikim dy-kahësh 
me publikun, mediave sociale, publikimit të buletinit 
mujor elektronik, publikimit të Monografisë me rastin 
e dhjetëvjetorit të zbatimit të Marrëveshjes të Stabilizim 
Asocimit, u përqendruam edhe në vendosjen e një dialogu 
strukturor me sektorin civil, të rinjtë, bashkësinë akademike, 
komunitetin afarist dhe përfaqësuesit e mediave. Pas 
marrjes së Raportit nga KE-ja, zhvilluam diskutime të 
veçanta me faktorë të ndryshëm shoqërorë, duke mundësuar hapësirë për propozimet e tyre në 
drejtim të tejkalimit të gjetjeve të Raportit. 
Për herë të parë në procesin e gjerë konsultativ në programimin e IPA 2 u përfshi edhe sektori 
civil dhe komuniteti afarist. 
Në drejtim të rritjes së transparencës së IPA projekteve dhe mundësive, ndërsa në kuadër të 
fillimit të zbatimit të Strategjisë së Komunikimit për IPA, u formua Rrjeti i koordinatorëve të 
komunikimit BE/IPA. Kjo është një bazë e rëndësishme për krijimin e ardhshëm të strukturës së 
komunikimit të dedikuar proceseve që lidhen me fondet e BE-së në Republikën e Maqedonisë. 
Gjatë vitit të ardhshëm pres që transparenca e proceseve të BE-së të rritet, gjë që do të kontribuojë 
në ruajtjen e mëtutjeshme të mendimit pozitiv publik mbi procesin.

Vanja efremovska 
Udhëheqëse e Sektorit për Çështje Financiare  

Në vitin 2014 Sektori për Çështje Financiare në 
vazhdimësi ka zbatuar koordinimin e procesit të 
realizimit të buxhetit të Sekretariatit për Çështje 
Evropiane për vitin 2014 dhe Planit Strategjik 2014-
2016, si dhe avancimit të proceseve të zhvillimit, 
vendosjes, zbatimit dhe mirëmbajtjes së menaxhimit 
dhe kontrollit financiar, me qëllim të mbikqyrjes dhe 
zbatimit konsekuent të ligjeve dhe akteve nënligjore në 
fushën e punës buxhetore dhe materiale - financiare.  

Mr. ljubisha Stefanoski
Udhëheqës i Sektorit për Punë të Përgjithshme dhe Juridike 

Me kënaqësi mund të them se krahas sfidave të shumta, 
vështirësive dhe pengesave me të cilat jemi ballafaquar, 
falë organizimit të shkëlqyer, bashkëpunimit, 
koordinimit dhe punës së përkushtuar, rezultatet 
pozitive të punës së Sektorit nuk kanë munguar edhe 
gjatë vitit 2014.
 
Në veçanti do të doja të theksoj se në përputhje me 
detyrimet sipas angazhimeve të mara të Sekretariatit 
për Çështje Evropiane për zbatimin konsekuent të 
standardeve ISO 9001: 2008 dhe ISO 14001: 2004, Sektori, përmes një dinamike të caktuar 
paraprakisht, në vazhdimësi me përkushtim i ndërmori të gjitha masat dhe aktivitetet e 
nevojshme për përditësimin, avancimin dhe përmirësimin e vazhdueshëm të cilësisë së punës, 
si dhe mbrojtjen e mjedisit jetësor. Si në vitin e kaluar, ashtu edhe në vitin 2015, pres që Sektori 
me intensitet dhe dinamikë të njëjtë, si dhe me entuziazëm edhe më të madh të të punësuarve, 
të mbetet i përkushtuar në realizimin dhe implementimin e aktiviteteve të parapara në Planin 
Strategjik dhe Planin e Punës së Sekretariatit për Çështje Evropiane, monitorimin e vazhdueshëm 
të reformave në administratën publike dhe zbatimi i dispozitave pozitive të Republikës së 
Maqedonisë në drejtim të funksionimit më efikas të Sekretariatit për Çështje Evropiane, me 
qëllim të sigurimit të një mbështetjeje solide logjistike dhe administrative për sektorët e tjerë të 
Sekretariatit, të cilët punojnë me përkushtim në zbatimin e aktiviteteve për tejkalimin e sfidave 
dhe për përmbushjen e qëllimit tonë strategjik –hyrjen në BE.

 
Daut hajrullahi 
Udhëheqës i Sektorit për Teknologji Informatike dhe Komunikim    

Me mbështetjen që ia jep SÇE-së, Sektori për TIK 
ndikon drejtpërdrejtë në rritjen e efikasitetit të SÇE-
së, dhe njëkohësisht kontribuon në lehtësimin e 
qasjes të publikut të gjerë në informacionet lidhur 
me punën dhe angazhimin e SÇE-së.  
Punën tonë e marrim me shumë seriozitet, sepse me 
angazhimin tonë ndihmojmë në efikasitetin e punës 
së Sekretariatit dhe me këtë edhe procesit në tërësi. 
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Marija Gruboviq 
Udhëheqëse e Departamentit për Planifikim Strategjik, Krijimin e Politikave dhe Monitorimin e 
Zbatimin Teknik të Projekteve të BE-së 

Këtë vit synojmë të kontribuojmë në realizimin 
e aktiviteteve të planifikuara dhe masave në 
përputhje me prioritetet e përcaktuara strategjike 
të SÇE-së, si dhe të sigurojmë mirëkuptim dhe 
mbështetje për përpjekjet tona në arritjen e 
qëllimit strategjik të vendit tonë - anëtarësimin 
në Bashkimin Evropian. Procesi i anëtarësimit në 
Bashkimin Evropian nuk është vetëm i SÇE-së, por 
i të gjithë qytetarëve të Republikës së Maqedonisë. 
Prandaj, vazhdimi i procesit të reformave, 
reformave fondamentale politike dhe ekonomike, 
dhe përpjekjeve afatgjate për krijimin e një shoqërie demokratike evropiane, mbeten prioritete 
kryesore edhe për periudhën e ardhshme. 

elizabeta Buova
Udhëheqëse e Qendrës për Trajnime në SÇE

Viti 2014 ishte vit interesant për Qendrën e 
Trajnimeve në SÇE, veçanërisht sa ju përket 
sfidave dhe formave të përforcimit të kapaciteteve. 
Sigurisht që këtë vit u shënuan suksese në 
bashkëpunimet me donatorët dhe institucionet në 
Maqedoni, si në nivel qendror ashtu edhe në nivel 
lokal. Një nga elementet dhe shtyllat kryesore të 
gjithë procesit reformues për integrime evropiane 
është pikërisht kapitali njerëzor në shërbimet 
shtetërore, i cili është promotor kryesor në këtë 
proces. Kështu, gjatë gjithë kësaj kohe e edhe më 

shumë në vitin 2015 dhe në vitet që vijojnë, prioritet për Qendrën do të jetë puna e mëtejme e 
përforcimit të kapaciteteve administrative, e me këtë edhe të vetë kapaciteteve institucionale, 
duke siguruar forma dhe forume të ndryshme për trajnime, edukim, informim dhe këmbim të 
përvojave.

 ▶ Se k tOr i pë r i n t e G r i M

 ▶ Se k tOr i pë r M a r r ë Dh ë n i e M e p u Bl i k u n

 ▶ Se k tOr i pë r kO Or Di n i M t ë F On De V e e V rOpia n e Dh e n Di h M aV e t ë 
t j e r a t ë h uaja
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 ▶ Se k tOr i pë r pr e G at i t j e n e V e r z iOn i t naC iOna l 
      t ë t ë  Dr e j t ë S Së BaSh k i M i t e V rOpia n )

 ▶ Se k tOr i pë r Ç ë Sh t j e F i na nC ia r e

 ▶ Se k tOr i pë r Ç ë Sh t j e t ë pë rG j i t h Sh M e Dh e j u r i Di k e

 ▶ Se k tOr i pë r t e k nOl O G j i  i n F Or M at i k e Dh e kOM u n i k u e Se

 ▶ pë r F OrC i M i  ka paC i t et e V e ( t e a M Bu i l Di nG )
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 ▶ a k t i V i t et e t ë S Ç e - Së n ë F u Sh ë n e 
i n t e G r i M i t t ë r e p u Bl i k ë S Së M aqe D On i Së 

n ë BaSh k i M i n e V rOpia n

 ▶ pë r F OrC i M i  ka paC i t et e V e ( t e a M Bu i l Di nG )
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prOCeSi i inteGriMit eVrOpian 

nGjarjet që Shënuan Vitin 2014 

Marrëveshja e Stabilizim asociimit – MSa

Më 01.04.2014 shënuam 
10 vjetorin e zbatimit të 
Marrëveshjes për Stabilizim dhe 
Asociim (MSA) dhe 13 vjetorin 
e zbatimit të Marrëveshjes 
së Përkohshme për Tregti 
dhe Marrëdhënie Tregtare. 
Përfundimi i Marrëveshjes 
së Stabilizim Asocimit ka një 
rëndësie të veçantë për zhvillimin 
e marrëdhënieve mes Republikës 
së Maqedonisë dhe Bashkimit 
Evropian. Në marrëdhëniet 

kontraktuese mes dy vendeve u vendos një cilësi e re, komponenti asociim, që përfshin elemente 
të një shkalle më të lartë të përkatësisë dhe të bashkësisë. Nënshkrimi i Marrëveshjes për 
Stabilizim dhe Asociim kishte një rëndësi të madhe politike pasi që Republikës së Maqedonisë 
iu dha statusi i kandidatit të ardhshëm, që hap mundësi për aderim në Bashkimin Evropian.
Marrëveshja vendosi kornizën kohore dhjetëvjeçare për përgatitjet para aderuese. Zbatimi i 
dispozitave të Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit, gjithashtu, ka kontribuar në promovimin 
e stabilizimit politik, ekonomik dhe institucional të Republikës së Maqedonisë, veçanërisht 
nëpërmjet zhvillimit të shoqërisë civile dhe demokratizimit, përforcimit të institucioneve, 
reformës së administratës publike, përforcim të bashkëpunimit afarist dhe ekonomik, përforcimit 
të sigurisë nacionale dhe rajonale. Përpjekje të vazhdueshme bëhen edhe në drejtim të krijimit 
të mekanizmave në fushën e drejtësisë dhe punëve të brendshme. Në vitet e kaluara dosja e 
zbatimit të Republikës së Maqedonisë ka qenë e përsosur. Në vitin 2008 Komisioni Evropian 
konstatoi se “Republika e Maqedonisë i ka përmbushur të gjitha detyrimet të parapara në fazën 
e parë të implementimit, të dhëna në kapitullin V”.
Si rezultat i kësaj, Komisioni Evropian, në vitin 2009, dorëzoi propozim tek Këshilli i Bashkimit 
Evropian për kalimin e Republikës së Maqedonisë në fazën e dytë të asociimit. Përfitimet nga 
hyrja në fazën e dytë të MSA-së do të jenë veçanërisht të dukshme në fushat e mëposhtme: 
themelimi i kompanive, ofrimi i shërbimeve, qarkullimi i lirë i kapitalit dhe harmonizimi 
i mëtejshëm i legjislacionit nacional me legjislacionin e BE-së. Me rastin e këtij përvjetori, 
Sekretariati për Çështje Evropiane ka përgatitur një Monografi e cila u prezantua para publikut 
vendor, si dhe para përfaqësuesve të institucioneve evropiane në Bruksel. Projekti u mbështet 
nga Instituti Nacional Demokratik (NDI).

programi nacional për Miratimin e të Drejtës së Be-npaa 

Programi Nacional për Miratimin 
e së Drejtës së BE-së (NPAA), 
si dokument kyç strategjik dhe 
gjithëpërfshirës, e përcakton 
dinamikën e miratimit të së drejtës 
së BE-së, kahjet strategjike, politikat, 
reformat, strukturat, resurset dhe 
afatet që duhet realizuar në mënyrë 
që Republika e Maqedonisë t’i 
përmbush kushtet për anëtarësim 
në Bashkimin Evropian. Në drejtim të informimit më të mirë të drejtorive kompetente të 
Komisionit Evropian (KE) për planet e vendit tonë lidhur me procesin e integrimit evropian, 
në korrik të vitit 2014, në Bruksel u mbajt një takim në të cilin u prezantua revizioni i NPAA-
së për vitin 2014. Pjesëmarrësit u informuan rreth përpjekjeve kyçe lidhur me reformat dhe 
prioritetet afatshkurtra, qëllimet e revizionit të NPAA-së në vitin 2014, si dhe për procesin e 
planifikimin të NPAA-së, implementimin e saj dhe hapat e ardhshme siç janë harmonizimi i 
mëtejshëm i legjislacionit, distribuimi i burimeve financiare dhe njerëzore si dhe shfrytëzimi i 
mjeteve financiare të IPA-s.
U mbajtën seanca të rregullta të Komitetit Punues për Integrim Evropian dhe Nën komitetit të 
tij, si mekanizma për monitorimin e nivelit të realizimit të NPAA-së, me ç’rast u mbajtën gjithsej 
12 seanca.
Përveç kësaj, sipas praktikës së vendosur, filloi cikli i nëntë i shqyrtimit të NPAA-së për vitin 2015 
për t’i adresuar rekomandimet e Raportit të këtij viti, me përfshirje intensive të përfaqësuesve të 
të gjitha institucioneve relevante shtetërore. Për herë të parë, këtë vit, përfaqësuesit e shoqërisë 
civile patën mundësi të dorëzojnë propozimet e tyre për adresimin e rekomandimeve të Raportit 
që në fazën e përgatitjes së NPAA-së për vitin 2015. 
Gjatë vitit 2014 vazhduan aktivitetet për ngritjen e kapaciteteve të grupeve punuese të NPAA-së, 
veçanërisht në drejtim të monitorimit të aftësive analitike. Trajnimet u realizuan me mbështetjen 
e partnerëve tanë nga shtetet anëtare të BE-së. Në kuadër të bashkëpunimit me GIZ janë mbajtur 
disa punëtori për përmirësimin e cilësisë së stilit të të shkruarit dhe raportimit të dokumenteve 
kryesore strategjike. Ndërkaq, në kuadër të memorandumit për bashkëpunim me Republikën e 
Hungarisë dhe programit të përbashkët të quajtur “Partnerë të ardhshëm në BE” janë realizuar 
trajnime të veçanta me qëllim të përforcimit të kapaciteteve hulumtuese dhe analitike të 
punonjësve në institucionet shtetërore në Republikën e Maqedonisë. Ky projekt është përkrahur 
nga Institucioni Nacional Demokratik.



faq. 20 21

Bu
let

in
i i Sek

r
eta

r
iat

it për
 Ç

ëSh
t

je eV
r

O
pia

n
e 2014

Vizita B2

Në fillim të tetorit 2014, pak para publikimit 
të Raportit për progres të Republikës së 
Maqedonisë, delegacioni i Drejtorisë së 
Përgjithshme për Zgjerim i Komisionit 
Evropian, kryesuar nga z. Dejvid Kulen, zhvilloi 
një takim me ekipin e Sekretariatit për Çështje 
Evropiane, i cili koordinon procesin e integrimit 
evropian kryesuar nga Zëvendëskryeministri 
i Republikës së Maqedonisë për Çështje 
Evropiane, Dr. Fatmir Besimi. Kjo ishte vizita e 
parë e këtij lloji që është realizuar në ndonjë nga 
vendet që synojnë të anëtarësohen në BE.

Takimi paraqiste një mundësi të shkëlqyer për koordinatorët e Sekretariatit për Çështje Evropiane, 
për të realizuar komunikim të drejtpërdrejtë me kolegët e tyre nga Drejtoria për Zgjerim. Gjatë 
takimit u diskutuan prioritetet kyçe të Maqedonisë në procesin e integrimit evropian, si dhe 
mekanizmat për avancimin e mëtutjeshëm të bashkëpunimit të ndërsjellë me qëllim të sigurimit 
të ndjekjes cilësore të proceseve reformuese në vend.

Be Misioni i Maqedonisë në Bruksel 

Misioni ka punuar vazhdimisht në përforcimin 
e pozitës dhe përmirësimin e perceptimit për 
Republikën e Maqedonisë në Bruksel, në 
avancimin e efikasitetit të koordinimit dhe 
bashkëpunimit me institucionet e Bashkimit 
Evropian dhe me përfaqësuesit e vendeve 
anëtare të BE-së.
Konkretisht, SÇE përmes misionit në Bruksel 
ka kontribuuar në përgatitjen, organizimin 
dhe ndjekjen e ciklit të 10-të të Nën-komiteteve 
të MSA-së, ndjekjen e rregullt të punës së 
institucioneve të BE-së dhe pjesëmarrjen 
aktive në organet e punës së BE-së, me qëllim 
të sigurimit të informacioneve të nevojshme për të gjitha ndryshimet në nivel të BE-së dhe 
vendeve anëtare dhe prezantimin përkatës të rrjedhave të reformave në Maqedoni. Gjithashtu, 
u bë përgatitja e një sërë analizash për strukturën e re institucionale të BE-së të vendosur në 
2014, duke përfshirë këtu përbërjen e Parlamentit të ri Evropian dhe të Komisionit Evropian, 
ndërkaq u organizuan edhe një sërë ngjarjesh prej të cilave veçojmë prezantimin e NPAA-së 
për vitin 2014 para një numri të madh të përfaqësuesve të KE-së dhe promovimin në Bruksel 
të Monografisë për 10 vjetorin e zbatimit të MSA-së në Bruksel. Në kuadër të aktiviteteve të 
rregullta u organizuan më shumë vizita nga ana e ZKQRM, Besimi dhe anëtarëve të tjerë të 
Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, në institucionet e BE-së si dhe paraqitje në think tanks 
të rëndësishme.

Memorandum me universitete 

Në drejtim të sigurimit të 
përfshirjes më të madhe në 
procesin e anëtarësimit në BE, për 
herë të parë këtë vit u nënshkrua 
memorandum për bashkëpunim 
me disa universitete me qëllim të 
thellimit të bashkëpunimin dhe 
krijimit të projekteve të përbashkëta 
për hulumtim, debate, ligjërata dhe 
aplikim i përbashkët për financimin 
e tyre brenda dhe jashtë vendit.

Bashkëpunimi me sektorin civil

Sekretariati për Çështje Çvropiane 
vitin e kaluar ka punuar në 
avancimin e bashkëpunimit me 
shoqërinë civile, me qëllim të 
përforcimit të besimit të ndërsjellë 
dhe zhvillimit të partneritetit. 
Kjo është vërejtur në Raportin e 
fundit për Progresin e Republikës 
së Maqedonisë të Komisionit 
Evropian, i cili thotë se “Sekretariati 
për Çështje Evropiane ka 
ndërmarrë hapa për të përmirësuar 
konsultimin dhe koordinimin me 
organizatat e shoqërisë civile”.
Në vitin 2014, organizatat e shoqërisë civile janë përfshirë në proceset e informimit, konsultimit 
dhe krijimit të politikave të SÇE-së përmes: mbajtjes së prezantimit të revizionit të NPAA për 
vitin 2014, mbajtjes së diskutimit të veçantë publik për Raportin e Komisionit Evropian për 
progresin e Republikës së Maqedonisë për vitin 2014, thirrjes për propozime për të tejkaluar 
gjetjet e dhëna në Raportin e vitit 2014 ku tetëmbëdhjetë organizata iu përgjigjën thirrjes 
me propozimet e tyre. Vitin e kaluar, shoqëria civile ishte pjesë e një sërë ngjarjesh publike, 
organizator i të cilëve ishte Sekretariati për Çështje Evropiane.
Në fushën e fondeve BE/IPA, organizatat e shoqërisë civile janë përfshirë në procesin e 
planifikimit, programimit dhe monitorimit të zbatimit të fondeve.
Dokumenti Nacional Strategjik u prezantua para publikut.
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Sekretariati i ipa kOOrDinatOrit naCiOnal (Sekretariati i nipak)

Viti i kaluar 2014 ishte i rëndësishëm dhe intensiv në pjesën e koordinimit programues dhe 
strategjik të shfrytëzimit dhe programimit të ndihmës së BE-së në Republikën e Maqedonisë. Ky 
proces koordinohet nga Sekretariati për Çështje Evropiane, më saktë nga Sektori për Koordinim 
të Fondeve të BE-së dhe ndihmave të tjera të huaja, i cili ka rolin e Sekretariatit NIPAK. 
Viti 2014 është vit në të cilin u rrumbullaksua cikli i mëparshëm i programimit të Instrumentit për 
Ndihmë Para Aderuese IPA – gjegjësisht periudha e programimit 2007-2013, dhe njëkohësisht 
tashmë ka filluar programimi operativ i ciklit të ri programues IPA – 2014 - 2020 (i ashtuquajtur 
IPA-2). Theksi kryesor sa i përket punës së Sekretariatit NIPAK, mund të vihet pikërisht në 
përgatitjet për fillimin me IPA 2, përkatësisht në programimin tij. Kjo ishte detyrë komplekse 
që kërkonte konsultime intensive ndër-sektoriale dhe ndër-ministrore në më shumë nivele, në 
bashkëpunim me  Delegacionin e BE-së në Maqedoni.
Sa i përket rrumbullaksimit të IPA-1, është veçanërisht e rëndësishme të theksohet se Republika 
e Maqedonisë, në IPA 2007-2013, ka investuar një numër të konsiderueshëm burimesh, kohë 
dhe përpjekje në krijimin e një sistemi funksional, të ndërlikuar dhe të decentralizuar për 
menaxhimin e fondeve IPA. Shtrirja e këtyre „investimeve sistematike“ deri diku reflektohet 
edhe në kufizimin e caktuar të burimeve të disponueshme për absorbimin e fondeve. Në këtë 
drejtim, në periudhën 2014-2020 Sekretariati NIPAK pret që strukturat operative të Maqedonisë, 
përgjegjëse për fondet IPA, të tregojnë performancë më të lartë të absorbimit, si dhe cilësi më të 
lartë të ndërhyrjeve, kryesisht për shkak të faktit se periudha më e vështirë (periudha e ndërtimit 
sistematik të institucioneve/ kapaciteteve të nevojshme për menaxhim me këto fonde të BE-së) 
tashmë është pas nesh. Gjithashtu, kemi përvojë dhe njohuri të caktuara dhe të rëndësishme për 
atë se si është më mirë të materializohen dhe të zbatohen këto fonde në jetën tonë të përditshme.
Përgjegjësitë e Sekretariatit NIPAK shtrihen jo vetëm në fushat e programimit por në mënyrë të 
barabartë edhe në monitorimin dhe vlerësimin e nivelit të programit, prej nga, në bazë të rregullt 
nxirren informata për përmirësimin e realizimit, por edhe për përmirësimin e programimit. 
Përfundimisht, komunikimi i rregullt me të gjithë faktorët e tjerë në strukturat DIS mundëson 
përmirësimin e kulturës së punës, aftësisë për të punuar sipas rregullave, kushteve dhe parimeve 
të përcaktuara, si dhe ndërgjegjësimin për përgjegjësinë e çdo individi në këtë sistem. Si 
përfundim simbolik i periudhës IPA-1, gjatë muajit nëntor-dhjetor 2014 u nënshkruan edhe tre 
marrëveshjet fundit për financim nga IPA 2007-2013.

DiSa ipa prOjekte në Vitin 2014

programe inovative edukuese për përforcimin e burimeve të mjedisit jetësor në 
rajonin ndërkufitar pellagonia/Florina – kopshti zoologjik inovativa 

qëllimi i projektit: Kontribut në përforcimin 
e burimeve natyrore në rajonin ndërkufitar 
Pellagonia/Lerin nëpërmjet realizimit të 
programeve inovative arsimore, përforcimit të 
kapaciteteve për menaxhim me biodiversitetin 
në vendet përkatëse në rajon, ndërtimit të 
infrastrukturës në Kopshtin Zoologjik të 
Manastirit për mbështetjen e kapaciteteve 
institucionale për mbrojtjen e mjedisit jetësor 
dhe zbatimin e fushatës për ngritjen e vetëdijes 
tek banorët e rajonit, nëpërmjet zhvillimit të 
pakos digjitale mediatike. Projekti parasheh 

edhe rindërtimin e Kopshtit Zoologjik në Manastir nëpërmjet ndërtimit dhe përmirësimit të 
vendbanimeve të kafshëve.
Buxheti i përgjithshëm: 600.000 euro (IPA mjete dhe mjete nga Buxheti i RM-së)

turizëm alternativ në Dibër

qëllimi i projektit: Përmirësimi i infrastrukturës në 
afërsi të bregut të Liqenit të Dibrës, përmes ndërtimit 
të shtigjeve për këmbësorë me trotuare përgjatë 
Liqenit të Dibrës, gjë që do të kontribuojë në tërheqjen 
e numrit më të madh të vizitorëve si nga vendi ashtu 
edhe nga jashtë. Gjithashtu, në kuadër të projektit do 
të angazhohen udhëheqës turistikë të cilët do të jenë 
në dispozicion për promovimin e ofertave turistike të 
Dibrës.
Buxheti i përgjithshëm: 238.320,00 € (IPA Fonde dhe 
fonde nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë)

Shërbime alternative për moshën parashkollore – kujdesi në fëmijërinë e hershme 

qëllimi i projektit: Sigurimi i aktiviteteve alternative për fëmijë të moshës 
parashkollore dhe ndihmë sociale për fëmijë dhe familje të kategorive të 
ndjeshme na rajonin Selanik dhe Serez në Greqi dhe Manastir. Projekti 
përfshin përforcimin e burimeve për ofrim të shërbimeve alternative 
edukative gjatë fëmijërisë së hershme për fëmijët e margjinalizuar të 
moshës parashkollore në zonat rurale dhe të izoluara.
Buxheti i përgjithshëm: 500.000 euro (IPA mjete dhe mjete nga Buxheti 
i RM-së)
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përforcimi i kapaciteteve administrative të organeve rregullatore për 
telekomunikacione dhe media për rregullim efektiv të shërbimeve të reja digjitale 
shumë funksionale.  

qëllimi i projektit: Rregullimi efektiv i shërbimeve të 
reja digjitale shumë funksionale me qellim të sigurohet 
zhvillim më i mirë dhe njëkohësisht edhe mbrojtje e 
përdoruesve.
Buxheti i përgjithshëm: 900.000 euro (IPA mjete dhe 
mjete nga Buxheti i RM-së)

rehabilitim dhe rindërtim i stacionit hekurudhor 
në Shkup sipas praktikave më të mira të Be-së

qëllimi i projektit: Rehabilitimi dhe modernizimi i 
stacionit hekurudhor në 
Shkup sipas praktikave më të 
mira të Bashkimit Evropian, 
duke përfshirë përmirësimin e 
qasjes për udhëtarët, udhëtarët 
me aftësi të kufizuara, si 
dhe përmirësimin e sigurisë 
nëpërmjet modernizimit të 
sistemeve të sinjalizimit dhe të 

informimit, në mënyrë që t’u përshtatet kërkesave dhe nevojave të 
udhëtarëve, përfshirë edhe udhëtarët me aftësi të kufizuara.
Buxheti i përgjithshëm: 2,215,739,87 (IPA mjete dhe mjete nga 
Buxheti i RM-së)
 
zhvillim i prodhimeve të integruara turistike për zhvillim të 
qëndrueshëm ekonomik të rajonit të korçës dhe Gostivarit

qëllimi i projektit: Rritja e zhvillimit ekonomik 
përmes krijimit të kapaciteteve për zhvillim turistik 
me investim në resurse njerëzore, ndërhyrje të 
vogla infrastrukturore dhe pjesëmarrje të integruar 
të të gjitha subjekteve turistike. Projekti përfshin 
analizë të nevojave të sektorit turistik në Gostivar, 
përgatitjen e data-bazës së organizatave turistike, 
e cila do të shërbejë për praktikë për nxënësit e 
shkollës së turizmit, rregullimin e shtigjeve malore, 
trajnimin profesional për 10 udhëheqës malor, 
publikimin e broshurës, e cila do të përmbajë ofertë turistike të Komunës së Gostivarit dhe 
Komunës së Korçës.
Buxheti i përgjithshëm: 244.698,87 € (IPA Fonde dhe fonde nga Buxheti i Republikës së 
Maqedonisë)

rehabilitimi dhe zgjerimi i rrjetit të kanalizimit në prilep 

qëllimi i projektit: Mirëmbajtja dhe përmirësimi i 
cilësisë së infrastrukturës së ujërave të zeza, me çka  
sigurohet mbledhja e centralizuar e ujërave të zeza për 
së paku 90% të popullsisë në Prilep. Përmes projektit 
do të zëvendësohet rrjeti i vjetër i kanalizimit, me çka 
do të reduktohet rreziku nga përmbytjet dhe do të 
kontribuohet në mbrojtjen e mjedisit jetësor përmes 
reduktimit të ndotjes së rezervuarëve të ujit.
Buxheti i përgjithshëm: 6,3 milionë euro (IPA mjete 

dhe mjete nga Buxheti i RM-së)

Grant marrëveshje për mbështetjen e grave që u takojnë 
grupeve të pakicave të prekura nga konfliktet (Strugë)

qëllimi i projektit: Të përmirësohet punësimi i grave të prekura 
nga konfliktet (gra etnike shqiptare, rome, maqedonase dhe tjera). 
Qëllimi i përgjithshëm i këtij projekti është të mbështes qasjen në 
tregun e punës për gratë e prekura nga konfliktet.
Buxheti i përgjithshëm: 261,680.00 euro (IPA mjete dhe mjete 
nga Buxheti i RM-së)

aksion i grave për krijimin e qendrës teatrore (tetovë)

qëllimi i projektit: Rritja e angazhimit të gruas në sferën e artit dhe shkëmbimit të përvojave 
dhe praktikave për bashkëpunim ndërkulturor. Gjithashtu, do të kontribuojë në përmirësimin e 
strategjisë së administratës publike dhe organizatave kulturore, si dhe në përmirësimin e aftësive 
dhe njohurive profesionale të aktorëve në teatër dhe koprodukcion ku do të përfshihen artistë 
nga Shqipëria, Maqedonia dhe Italia.
Buxheti i përgjithshëm: 80.000,00 € (IPA Fonde dhe fonde nga Buxheti i Republikës së 
Maqedonisë)

promovim i efikasitetit energjik në ndërtesa dhe mbrojtja e mjedisit jetësor  
(reeVre) -(Shkolla e mesme “Car Samoil” në resnjë)

qëllimi i projektit: Stimulim i shoqërive dhe autoriteteve 
lokale për potencialin e madh që kanë ndërtesat publike 
dhe afariste për reduktimin e konsumit të energjisë. 
Qëllimi tjetër është të propozohen të gjitha ndërhyrjet 
e mundshme për këto ndërtesa, në mënyrë që të 
reduktohet konsumi i tyre i energjisë dhe të mbulohet një 
pjesë e konsiderueshme e konsumit të tyre me teknologji 
ekologjike dhe bashkëkohore për fitim të energjisë.
Projekti për shkollën “Car Samoil” në Resnjë parasheh 
rikonstruktim me qëllim të arritjes së efikasitetit 
energjetik të ndërtesës.

Buxheti i përgjithshëm: 700.000 euro (IPA mjete dhe mjete nga Buxheti i RM-së)
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 ▶ Bu l et i n i e l e k t rOn i k i  S Ç e - Së
Në Bruksel u mbajt Samiti dyditor i Këshillit Evropian në të cilin liderët e vendeve anëtare të Unionit i diskutuan 
sfidat e Bashkimit Evropian siç janë zgjerimi dhe zhvillimi ekonomik. Në Samitin e mbajtur u konfirmua fakti 
se zgjerimi mbetet qëllim kyç i Bashkimit Evropian i cili kontribuon në ruajtjen dhe avancimin e përfitimeve 
të ndërsjella siç janë paqja, siguria dhe zhvillimi ekonomik. Këshilli i Bashkimit  Evropian mirëpriti faktin se 
agjenda evropiane mbetet prioritet strategjik për Republikën e Maqedonisë dhe se pajtohet me vlerësimin 
e Komisionit lidhur me shkallën e lartë të harmonizimit të legjislacionit me të drejtën e BE-së dhe se vendi 
mjaftueshëm i plotëson kriteret politike.  19 Dhjetor 2014
 

Takim Besimi - Mogerini në Bruksel
Zëvendëskryeministri Fatmir Besimi realizoi takim me 
Përfaqësuesen e Lartë të Bashkimit Evropian për Politikë 
të Jashtme dhe Siguri dhe Zëvendës kryetare e Komisionit 
Evropian, Federika Mogerini. Në këtë takim Besimi theksoi 
se Qeveria punon me përkushtim në realizimin e reformave 
të caktuara, ndërkaq rreth Raportit të fundit të Komisionit 
Evropian tha se e vlerëson si objektiv.Rekomandimi për 
fillimin e bisedimeve për anëtarësim në BE është i një 
rëndësie të veçantë për Republikën e Maqedonisë - shtoi 
Besimi. Mes tjerash, ai e informoi edhe për aktivitetet e 
fundit të Qeverisë në drejtim të përmirësimit të gjendjeve 
në sferat prioritare, duke përfshirë edhe kontekstin rajonal. 
Njëherësh, Besimi e shfrytëzoi këtë rast për t’ia uruar 
Mogerinit funksionin e ri dhe i dëshiroi punë të suksesshme 
gjatë mandatit të saj. 

 11 Dhjetor 2014

U mbajt Samiti i KëShillit Evropian

Buletin Dhjetor  2014
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Han - Unitet politik dhe zhvillim ekonomik për përshpejtimin e integrimeve 
në BE

Zëvendëskryetari për Çështje Evropiane, Fatmir Besimi, 
në Bruksel, realizoi takim me anëtarin e Komisionit 
Evropian përgjegjës për Politikë Fqinjësore dhe 
Negociata për Zgjerim, Johanes Han. Në takim, theksi 
u vendos në përpjekjet që i bën Qeveria për zbatimin 
e reformave të agjendës evropiane. U bisedua edhe 
për Draft-Planin e Veprimit të Qeverisë për realizimin e 
prioriteteve në fushat kyçe sipas gjetjeve të Raportit për 
Progres. Eurokomesari Han, gjatë takimit potencoi se 
uniteti politik dhe zhvillimi ekonomik janë të një rëndësie 
të veçantë për përshpejtimin e procesit të integrimit në 
BE: “Vetëm përmes punës me përkushtim, sinqeritetit 
dhe partneritetit, Maqedonia dhe vendet e tjera të 

Ballkanit Perëndimor, do të arrijnë t’i tejkalojnë sfidat dhe të bëhen anëtare me të drejta të plota të BE-së” – 
deklaroi Han. 04 Dhjetor 2014

Zëvendëskryeministri Besimi për vizitë në Francë

Zëvendëskryetari i Qeverisë për Çështje Evropiane, Dr. 
Fatmir Besimi, realizoi takim me Ministrin për Çështje 
Evropiane të Republikës së Francës, z. Harlem Dezir. 
Në takim u theksua se me reformat e zbatuara të 
deritanishme, Maqedonia tanimë është e gatshme për 
fillimin e negociatave për anëtarësim në Bashkimin 
Evropian, prandaj mbështetja e Francës në Samitin e 
dhjetorit të Këshillit Evropian, do të ishte e mirëseardhur 
duke e pas parasysh se Franca është një nga vendet 
anëtare të BE-së e cila e mbështet integrimin e vendeve 
të Ballkanit Perëndimor.  02 dhjetor 2014 

Takim Besimi - Lajçak
Gjatë vizitës zyrtare në Sllovaki, Zëvendëskryeministri 
Besimi realizoi takim me Zëvendëskryeministrin e 
Republikës së Sllovakisë dhe Ministër për Punë të 
Jashtme dhe për Çështje Evropiane, z. Miroslav Lajçak.
Në qendër të vëmendjes ishin marrëdhëniet e mira 
bilaterale mes dy vendeve dhe mundësitë për thellimin e 
mëtejshëm të tyre. Zëvendëskryeministri Besimi theksoi 
se gatishmëria e Komisionit Evropian për vazhdimin e 
Dialogut për Aderim në Nivel të Lartë (DANL) është me 
rëndësi të madhe për Maqedoninë. Ai potencoi se Qeveria 
është e gatshme t’i përcaktojë prioritetet e ardhshme në 
këtë drejtim, me qëllim të ruajtjes së momentit pozitiv dhe 
dinamikës së reformave në drejtim të afrimit të vendit drejt BE-së. 10 Dhjetor 2014

Takimi i Besimit me Ivo Vajgl, Raportues i PE për Maqedoninë   

Në takim me Raportuesin e ri për Republikën e Maqedonisë në 
Parlamentin Evropian, Ivo Vajgl Zëvendëskryeministri Fatmir 
Besimi ia uroi funksionin e ri dhe iu falënderua për mbështetjen 
që Republika e Maqedonisë e merr në vazhdimësi nga Parlamenti 
Evropian, lidhur me reformat dhe agjendën Evropiane, si dhe 
për mbështetjen në procesin për fillimin e negociatave për 
anëtarësim në BE. Në takim, dy bashkëbiseduesit, theksuan se 
bashkëpunimi mes Republikës së Maqedonisë dhe Parlamentit 
Evropian, do të vazhdojë me tempo dhe dinamikë të fuqishme 
dhe me qasje e mbështetje të përbashkët në përmirësimin dhe 
realizimin e mëtejmë të reformave në çdo sferë shoqërore. 
05 dhjetor 2014 
 

Mbështetje nga GIZ për Sekretariatin për Çështje Evropiane 

Në Sekretariatit për Çështje Evropiane (SÇE), 
Zëvendëskryeministri Fatmir Besimi dhe Drejtori i Shoqatës 
Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar (GIZ) z. Xhejms 
Makbeth Forbes, nënshkruan Marrëveshje për Implementimin 
e Bashkëpunimit Bilateral Maqedono-Gjerman, Projekt i cili 
tanimë një vit e mbështet Sekretariatin në koordinimin e procesit 
të reformave. Projekti është me buxhet prej 1 milion eurosh dhe 
për qëllim kryesor ka përforcimin e rolit koordinues të SÇE-së në 
zbatimin e reformave përmes ministrive kompetente. 
17 dhjetor 2014

Përforcim i kapaciteteve (Team building) i Sekretariatit për Çështje 
Evropiane
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Lajme nga BE
• Lista e detyrave të BE-së për vitin 2015: tatime, integrim ekonomik, GMO

• Parlamenti miratoi buxhetin e BE-së për vitin 2014 dhe 2015

• Fillon aplikimi i rregullave të reja në etiketimin e ushqimit në gjithë BE-në

• Të drejta të njeriut për të gjithë - 365 ditë në vit

• Detaje për shpalljen e vitit 2015 si vit për zhvillim Evropian

• Polaku Tusk merr kryesimin e BE-së

• Epokë e re në politikat e BE-së për drejtësi dhe punë të brendshme

• Fillim i ri: Plan pune i Komisionit Evropian që do të kontribuojë në krijimin e vendeve të reja të punës, 
zhvillimin dhe investimet

• Tre programet e para për zhvillim rural marrin dritë të gjelbër

• Emily O‘Reilly rizgjidhet Ombudsman Evropian

• 2 sfida të mëdha për Evropën: Investimet dhe fqinjësia lindore

 

 

A e dini se...?
• Turqia do të kryeson me G-20 në vitin 2015 dhe do të jetë nikoqir i edicionit të 10 të Samitit të  

Liderëve të G -20  

• BE-ja është anëtari i tretë më i madh i G20-ës pas Kinës dhe Indisë sa i përket popullsisë  

• Evropa është donatori më i madh i ndihmave për zhvillimit në botë   

Ditët më të rëndësishme ndërkombëtare
• 27 janar Dita Ndërkombëtare e Përkujtimit të viktimave të Holokaustit 

takim i Komitetit të përbashkët parlamentar midis 
republikës së maqedonisë dhe bE-së 

Në Strasburg, Zëvendëskryetari i Qeverisë për Çështje Evropiane, Fatmir Besimi deklaroi se politika e zgjerimit 
është e një rëndësie të veçantë, si për Republikën e Maqedonisë ashtu edhe për Bashkimin Evropian. Procesii 
bashkimit të Kontinentit Evropian nuk do të përfundojë pa integrimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Mekëtë 
rast, Besimi i informoi anëtarët e Komitetit të Përbashkët për reformat që po zbatohen në vend, shkallëne 
realizimit të Agjendës së BE-së dhe rezultatet konkrete të arritura.

Në Parlamentin Evropian, Besimi, mes tjerash, realizoi takim edhe me Sekretarin e Përgjithshëm të Këshillit të 
Evropës, Torbjorn Jaglan, eurodeputetin dhe raportuesin për Republikën e Maqedonisë Ivo Vajgl dhe deputetë 
të tjerë të Parlamentit Evropian, në të cilat potencoi se Republika e Maqedonisë është vend i cili më së gjati 
në rajon zbaton agjendën evropiane dhe sipas rezultateve të arritura, Maqedonia tanimë është e gatshme për 
fillimin e negociatave për anëtarësim në BE.

26-27 nëntor 2014  

Buletin Nëntor 2014
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IPA 2 para Komisionit për Çështje Evropiane në Parlamentin e Republikës 
së Maqedonisë

Instrumenti për Ndihmë Paraaderuese 2014-2020, 
apo i njohur si IPA 2, është dëshmi e fuqishme për 
partneritetin dhe përkrahjen e fuqishme që Republika 
e Maqedonisë e merr nga Bashkimi Evropian - theksoi 
Besimi.

Përmes këtij instrumenti, Republika e Maqedonisë 
do të ketë në dispozicion gjithsej 664.2 milion euro 
për realizimin e prioriteteve konkrete dhe strategjike 
në më shumë fusha, midis të cilave demokracia dhe 
qeverisja, sundimi i së drejtës dhe të drejtat e njeriut, 
mjedisi jetësor dhe aksionet klimatike, transporti, 
konkurrenca dhe inovacionet, arsimi, punësimet dhe politika sociale, mekanizmat horizontale për bashkëpunim 
ndërinstitucional, bujqësia dhe zhvillimi rural.

17 nëntor  2014

Besimi: Në Agjendën e BE-së nuk bëhet fjalë për orientimet tona të djathta 
apo të majta politike por për atë se a kemi progres apo regres në rrugën 
tonë drejtë BE-së

Në Parlamentin e Republikës së Maqedonisë, 
Zëvendëskryetari i Qeverisë së Republikës së 
Maqedonisë, Dr. Fatmir Besimi, para anëtarë 
ve të Komisionit për Çështje Evropiane dhe 
përfaqësuesve të bashkësisë ndërkombëtare, 
ua prezantoi arritjet dhe shkallën e realizimit të 
Programit Nacional për Miratimin e të Drejtës 
së Bashkimit Evropian - NPAA, rishikimin e 
tremujorit të tretë për vitin 2014. „Periudha 
në vazhdim është shumë e rëndësishme për 
procesin e integrimit evropian të Republikës së 
Maqedonisë, posaçërisht në aspekt të adresimit 
të rekomandimeve kyçe në fushat prioritare të 
Raportit të Komisionit Evropian për progresin e vendit. Në këtë drejtim filloi rishikimi i Programit Nacional për 
Miratimin e të Drejtës së Bashkimit Evropian - NPAA, rishikimi për vitin 2015, ku do të definohen aktivitetet 
afatshkurtra dhe afatmesme që do të bazohen në rekomandimet e Raportit të Komisionit Evropian. Rishqyrtimi 
pritet të përfundojë dhe të miratohet deri në fund të këtij viti“ - theksoi Besimi. 12 nëntor 2014

Raporti i Komisionit Evropian para Odave ekonomike  

Temë kryesore e diskutimit në takim ishte Raporti i Komisionit Evropian për progresin e Republikës së 
Maqedonisë për vitin 2014 dhe Strategjia e zgjerimit 
me theks të veçantë mbi kriteret ekonomike në Raport.
Me qëllim të informimit dhe shfrytëzimit më të mirë të 
mjeteve nga instrumentet evropiane për mbështetje 
financiare, me iniciativën e Sekretariatit për Çështje 
Evropiane, të pranishmit u dakorduan për mbajtjen e 
prezantimeve dhe punëtorive publike në bashkëpunim 
me institucionet kompetente shtetërore, përfaqësues të 
Delegacionit të Bashkimit Evropian në Shkup dhe me 
përfaqësues të Odave Ekonomike.     20 nëntor  2014

 

Bashkimi Evropian në Maqedoni - Kafe Pauzë me Ambasadën Italiane

Në hapësirat e Info Qendrës RM-BE, Sekretariati për Çështje Evropiane, në bashkëpunim me Ambasadën 
Italiane, mbajti takimin e parë nga një sërë ngjarjesh të parapara në kuadër të projektit „Bashkimi Evropian 
në Maqedoni - Kafe Pauzë me Ambasadën Italiane“. Qëllimi kryesor i kësaj ngjarjeje është afrimi i vlerave të 
BE-së dhe vendeve anëtare të tyre deri tek qytetarët e Republikës së Maqedonisë, përfshirja e të rinjve në 
promovimin e vlerave të BE-së, ofrimi i mundësisë së përfshirjes të çdo qytetari, si dhe bashkëpunimi joformal 
më i ngushtë me mediat.

06 nëntor 2014 

Takime të realizuara me Ambasadorin e Mbretërisë së Spanjës dhe 
Ambasadorin e Mbretërisë së Norvegjisë

Në takime u bisedua për procesin e integrimit evropian të Republikës së Maqedonisë, arritjet kryesore dhe 
sfidat me të cilat ballafaqohet vendi, të shënuara në Raportin e tetorit të Komisionit Evropian, për aktivitetet të 
cilat ndërmerren në drejtim të arritjes së progresit plotësues deri në mbajtjen e Këshillit të dhjetorit të BE-së.

Besimi me Ambasadorin e ri të Mbretërisë së Spanjës, Sh.E. 
Ramon Abaroa Karanza

Besimi me Ambasadorin e Mbretërisë së Norvegjisë, Sh.E. Nils 
Ragnar Kamsvog
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Besimi në Takimin e gjashtë të punës për inkluzionin e romëve dhe romëve 
refugjatë
„Republika e Maqedonisë, duke e ndjekur kursin politik të hartuar nga Bashkimi Evropian, në vazhdimësi afrohet 
kah vendet të cilat tregojnë gatishmëri për zbatimin e parimeve për mbrojtjen aktive të të drejtave të romëve, 
jo vetëm si obligim moral për shtetin, por edhe për zbatimin e obligimit të rregulluar ligjor për përkujdesje ndaj 
këtij komuniteti... Në kuadër rajonal Maqedonia, në shkallë të konsiderueshme, e ka rritur nivelin e trajtimit 
të pakicave në përgjithësi“ – theksoi Zëvendëskryetari i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, Dr.Fatmir 
Besimi.

Mes tjerash, ai e theksoi synimin dhe përkushtimin e veçantë tëRepublikës së Maqedonisë që përmes buxhetit 
dhe përmes Fondeve BE/IPA, të kontribuohet në realizimin eprioriteteve që dalin nga Dekada e Romëve.

13 nëntor 2014  

Mbështetje nga Agjencia Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar (GIZ) 
për procesin eurointegrues të Maqedonisë

 

U mbajt punëtori në Ohër për miratimin e NPAA-së, 
rishikim për vitin 2015

Programi Nacional për Miratimin e së Drejtës së 
Bashkimit Evropian për vitin 2015, që duhet të 
miratohet deri në fund të këtij viti, do ta definojë 
strategjinë e procesit eurointegrues të Maqedonisë. 
Më tepër se 100 ekspertë nga administrata shtetërore 
ishin të përfshirë në krijimin e revizionit të NPAA-
sëpër vitin 2015. Mihael Samec (GIZ) theksoi se 
ekspertët ndërkombëtar ishin të impresionuar nga 
fryma evropiane e pjesëmarrësve, profesionalizmi 
dhe cilësia e lartë e dokumenteve të përgatitura që 
janë pjesë e NPAA.

26-28 nëntor

 

Përgatitja e versionit nacional të ACQUIS, një 
bashkëpunim i realizuar mes Republikës së 
Maqedonisë dhe Kosovës

Përgatitja e versionit nacional ACQUIS paraqet 
hap të rëndësishëm në procesin e eurointegrimeve 
të Maqedonisë. Përforcimi i kapaciteteve të 
të punësuarve në këtë fushë bëhet përmes 
bashkëpunimit bilateral mes Maqedonisë 
dhe Gjermanisë, në kuadër të projekteve të 
implementuara nga GIZ. Përfaqësues nga Ministria 
për Integrime Evropiane të Kosovës ishin për vizitë 
pune në SÇE me qëllim të këmbimit të përvojave 
dhe praktikave të punës në pjesën e përgatitjes së 
versionit nacional të ACQUIS.

TAIEX mision i zbatuar në Shkup
Sekretariati për Çështje Evropiane ishte nikoqir i misionit TAIEX të 
Sektorit të Komisionit Evropian i udhëhequr nga znj. Kjara Pelino, 
përgjegjëse për Maqedoninë. Pelino, gjatë vizitës, realizoi takim me 
personin Nacional për kontakt për TAIEX, personat lokal për kontakt 
në institucionet e Republikës së Maqedonisë si dhe me përfaqësues 
të Delegacionit Evropian në Shkup. Tema kryesore ishte shfrytëzimi 
i deritanishëm i TAEX fondeve nga ana e Republikës së Maqedonisë 
si dhe planifikimi i nevojave për vitin e ardhshëm.

24 nëntor 2014

 

Lajme nga BE
• Papa Francis në Parlamentin Evropian dërgoi mesazh „deri tek të gjithë qytetarët e Evropës“

• Plani investicional prej 315 miliard euro për rritjen e ekonomisë të BE-së

• Faturat e papaguara i ndërprenë bisedimet për buxhetin e BE-së

• Junker i definoi 10 prioritetet e BE-së: kërkon mbështetje ndërinstitucionale

• Tri dekada nga misionet e vëzhgimit të Parlamentit Evropian

• PE ratifikoi Marrëveshjen për Asociim me Moldavinë

• U propozuan rregulla të reja me të cilat do t‘i jepet fund falimentimit të bankave të mëdha

• Nuk ka më qese plastike të cilat do ta ndotin mjedisin tonë 

A e dini se ... ?
• Në korrik të viti 2010, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara krijoi entitetin e grave të

• KB-së për barazi gjinore dhe fuqizimin e grave

• Në Evropë 23 milion ndërmarrje të vogla (NVM) paraqesin 99% nga numri i përgjithshëm i ndërmarrjeve 
në Evropë, që sigurojnë 67% të vendeve të punës dhe krijojnë 85% vende të reja të punës

• Me një pjesëmarrje të përgjithshme prej 16,5% të eksport-importit në botë Bashkimi Evropian paraqet 
tregtinë më të madhe botërore

• Edhe pse popullsia ne BE paraqet vetëm 7% të popullatës botërore, tregtia në BE me pjesën tjetër të botës 
paraqet përafërsisht 20% nga eksport-importi botëror

 

Data të rëndësishme ndërkombëtare
• 1 Dhjetor - Dita Botërore e Sidës

• 3 Dhjetor - Dita Ndërkombëtare e Personave me Aftësi të Kufizuara

• 5 Dhjetor - Dita Ndërkombëtare e Vullnetarëve

• 10 Dhjetor - Dita e të Drejtave të Njeriut

• 15 Dhjetor - Dita Ndërkombëtare e Emigrantëve
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U realizuan një sërë debate publike me rastin e marrjes së raportit të  
Komisionit Evropian për progresin e republikës së maqedonisë 

Me rastin e marrjes së Raportit të Komisionit 
Evropian për progresin e Republikës së Maqedonisë 
në vitin 2014, Sekretariati për Çështje Evropiane në 
bashkëpunim me institucione të tjera shtetërore, 
bartëse të fushave të caktuara, me qëllim që të arrihet 
transparencë më e madhe dhe gjithëpërfshirje në 
proces, organizoi një sërë takime, konsultime dhe 
debate me sektorin civil, komunitetin akademik, 
përfaqësues të shoqatave dhe organizatave të 
mediave dhe përfaqësues të gjyqësorit. „Duhet 
të jemi të bashkuar që t’i tejkalojmë sfidat. Vetëm 
përmes partneritetit mund të kemi progres“ - 
tha Besimi dhe i ftoi për pjesëmarrje aktive dhe 
parashtrimin e propozimeve në SÇE për adresimin e konstatimeve të Raportit të KE-së, me çka do të arrihet 
inkluzivitet dhe transparencë më e madhe në përgatitjen e revizionit të NPAA-së. Në drejtim të prezantimit të 
konstatimeve nga Raporti i Komisionit Evropian, Zëvendëskryeministri Besimi kishte edhe paraqitjen e tij në 
Parlamentin e Republikës së Maqedonisë, në seancën e përbashkët të Këshillit Nacional për Eurointegrime 
dhe në seancën e 34, të Komitetit të Punës për Integrime Evropiane - KPIE.

Buletin Tetor 2014

Deklarata lidhur me Raportin e Progresit të Republikës së Maqedonisë 
nga Komisioni Evropian 

Dr. Fatmir Besimi, 
Zëvendëskryetar i Qeverisë së 
Republikës së Maqedonisë për 
Çështje Evropiane:

„Është e rëndësishme që 
Republika e Maqedonisë edhe 
këtë vit ka marr rekomandim 
për fillimin e negociatave me 
Bashkimin Evropian, gjë që është 
e rëndësishme për realizimin 
e mëtutjeshëm të procesit 
reformues. Kjo është gjithashtu 
edhe një konfirmim që zgjerimim 
betet në agjendën e Bashkimit 
Evropian. Me seriozitet të 
madh pranuam sugjerimet e 
Raportit të Komisionit Evropian 
dhe menjëherë  me angazhim 
maksimal vazhduam me 
agjendën reformuese të BE-së, 
me qëllim që të tregojmë progres 
në periudhën e ardhshme, 
sepse kjo është në interes të 
qytetarëve.“

Z. Aivo Orav, Ambasador i 
Bashkimit Evropian në Maqedoni: 

„Mesazhi kryesor që Komisioni 
Evropian dërgon përmes Raportit 
të Progresit konsiston me atë se 
tani është momenti. I gjithë rajoni 
po lëviz me shpejtësi të madhe 
drejt Evropës. Stacioni i radhës 
është takimi në dhjetor i Këshillit 
Evropian, kështu që ju drejtohem 
të gjithëve në vend, Qeverisë, 
opozitës dhe  shoqërisë civile, që 
të shfrytëzojnë këtë periudhë për 
të shënuar progres të caktuar. 
Kuptojmë pritjen gjashtëvjeçare 
pa fillim të negociatave, gjë 
që mund të jetë frustruese. 
Megjithatë, kjo nuk duhet të jetë 
justifikim për të mos i zbatuar 
reformat e nevojshme.“

Z. Ernesto Bellelli, Ambasador i 
Republikës së Italisë në Maqedoni:

„Raport Progresi i BE-së nga tetori 
i vitit 2014, paraqet një vlerësim të 
përcaktuar me kujdes për atë që 
Republika e Maqedonisë tani më e 
ka realizuar në procesin e aderimit 
dhe i thekson sfidat të cilat akoma 
qëndrojnë në një numër të caktuar 
të çështjeve kryesore. Dokumenti, 
i cili qartë e fokuson vëmendjen në 
drejtim të zgjidhjes së çështjeve 
prioritare, paraqet një „instrument 
të rëndësishëm pune”, sepse i 
ndihmon Qeverisë së Maqedonisë 
në ndërmarrjen e masave të 
domosdoshme. Gjithashtu, e 
konfirmon përkushtimin e Komisionit 
të BE-së që në të ardhmen të 
vazhdojë me pjesëmarrje aktive në 
këtë proces. Italia beson fuqishëmse 
e ardhmja e të gjitha vendeve të 
Ballkanit Perëndimor është në BE dhe 
prandaj presidenca e italianeme BE- 
zgjerimin e vendos si qëllim prioritar 
në programin e saj semestror.“
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Promovohet Dokumenti Nacional Strategjik IPA II  

Zëvendëskryetari i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për Çështje Evropiane, Dr. Fatmir Besimi dhe 
Ambasadori i Bashkimit Evropian z. Aivo Orav, e promovuan Dokumentin Nacional Strategjik IPA II për vitet 
2014-2020. Gjithashtu, u nënshkrua Marrëveshja për Financimin e Programit Vjetor 2013, në kuadër të 
Programit IPA I, Program për Bashkëpunim Ndërkufitar mes Republikës së Maqedonisë dhe Republikës së 
Greqisë. 

Me instrumentin IPA II, Republikës së Maqedonisë do t’i ndahen gjithsej 664,2 milionë euro (rreth 300 euro për 
banorë), për realizimin e prioriteteve konkrete strategjike në më shumë fusha.

Marrëveshja për Financim për vitin programues 2013, në kuadër të Programit IPA I, për Bashkëpunim 
Ndërkufitar midis Maqedonisë dhe Greqisë, mundëson shfrytëzimin e 1,59 milionë eurove shtesë. Maqedonia 
dhe Greqia tanimë kanë nënshkruar gjashtë marrëveshje të këtilla, me çka financohen më shumë se 50 
projekte aktive me buxhet të përgjithshëm prej 11,4 milionë euro.

30 tetor 2014

Programe të reja të Unionit, mundësi të reja për Maqedoninë 

  

Për periudhën programore 2014-2020, qytetarët e Republikës së Maqedonisë mund të marrin pjesë në 
Programet e Unionit, siç janë: “Horizont 2020”, “Evropa Kreative”, COSME, “Erasmus+”, Programi për Punësim 
dhe Inovacione Sociale, Evropa për Qytetarët, “Shëndetësi”, “Jetë+”, “Dogana 2020”, “Tatime 2020” etj. Me 
qëllim të arritjes së informimit dhe pjesëmarrjes më të madhe në Programet e Unionit, Sekretariati për Çështje 
Evropiane organizon ngjarje promovuese dedikuar studentëve, universiteteve dhe subjekteve të tjera, të cilët 
mund të kenë pjesëmarrje aktive në këto projekte.

Çfarë bote duam në vitin 2030 - Shënohet Dita e KB
Në shënimin e Ditës së Kombeve të Bashkuara Zëvendëskryeministri Besimi theksoi se KB luan rol të 
rëndësishëm në ballafaqimin me sfidat më të mëdha me të cilat përballet e gjithë bota dhe njëherësh mesazhet 
që i dërgoi në lidhje me pritshmëritë për vitin 2030 ishin: Maqedonia në BE! Botë me më shumë barazi dhe më 
shumë mundësi. Botë me më shumë solidaritet dhe me më shumë dashuri. Botë në të cilën do të jetojmë në 
liri më të madhe dhe ku do të ketë më shumë paqe!  

24 tetor 2014 

 

Prezantim i Programeve të Unionit në bashkëpunim me 
Grupacionin Lattanzio dhe Ambasadën Italiane

Prezantimi i Programeve të Unionit dhe Bursave Gabriella 
Konevska-Trajkovska në Universitetin „Shën. Kirili dhe 
Metodi“

Eurokode për konkurrencë më të madhe të kompanive ndërtimore
Në Shkup u mbajt punëtoria e dytë për ndërtimin e kapaciteteve për përpilimin e anekseve nacionale të 
eurokodeve në Rajonin e Ballkanit, në organizim të Qendrës së Përbashkët për Hulumtim pranë Komisionit 
Evropian.

Kompanitë ndërtimore të Maqedonisë do të jenë më konkurrente dhe do të kenë më shumë mundësi për 
pjesëmarrje në projekte ndërkombëtare pas aplikimit të eurokodeve - standarde nga fusha e ndërtimtarisë në 
Bashkimin Evropian.

4 nëntor 2014 

Lajme nga BE
• Parlamenti Evropian zgjodhi Komisionin e ri Evropian

• Çfarë do të punojë ekipi i ri i Junkerit

• U miratua pakoja e zgjerimit për vitin 2014

• Shqyrtimi i përmbajtjes së Instrumentit për Ndihmë Paraaderuese IPA II 2014-2020

• Liderët e BE-së vendosën objektivat klimatike dhe energjetike

• Banka Qendrore Evropiane e ndërmori kontrollin e supervajzorëve bankar në BE

• Varfëria: Komisioni miratoi Programin Lituanez i cili mundëson shfrytëzimin e 77.000.000 euro nga   
Fondi për Ndihmë Evropiane për më të Varfrit

• Komisioni Evropian e miratoi „Marrëveshjen për partneritet“ me Kroacinë për shfrytëzimin e fondeve 
strukturore dhe investuese të BE-së për rritjen e vendeve të punës për periudhën 2014-2020

• Ndahet çmimi i BE-së për letërsi për vitin 2014

• Denis Mukvege, fitues i çmimit për lirinë e mendimit „Saharov“ 2014

A e dini se...?
• BE është prodhuesi kryesor i verës 

• Nga 19 janari i vitit 2013, të gjitha patentat e shoferit të lëshuara nga vendet e BE-së janë të    
unifikuara

Data të rëndësishme ndërkombëtare

• 10 Nëntori - Dita Botërore e Shkencës për Paqe dhe Zhvillim

• 14 Nëntori - Dita Botërore e Diabetit

• 16 Nëntori - Dita Ndërkombëtare e Tolerancës

• 20 Nëntori - Dita Ndërkombëtare e Filozofisë

• 25 Nëntori - Dita Ndërkombëtare e Eliminimit të Dhunës ndaj Femrës
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në pritje të raportit të Komisionit Evropian

Prezantohet kontributi i Republikës së Maqedonisë

Në prag të Raportit të Progresit të Komisionit 
Evropian, Zëvendëskryeministri Besimi, realizoi një 
sërë takimesh me ambasadorët e vendeve anëtare 
të Bashkimit Evropian në Republikën e Maqedonisë, 
anëtarët e Këshillit Nacional për Eurointegrime 
në Parlamentin e Republikës së Maqedonisë, me 
përfaqësuesit e Drejtorisë së Përgjithshme për 
Zgjerim pranë Komisionit Evropian në Bruksel, si 
dhe me përfaqësuesit e mediave. 

Në kuadër të takimeve Zëvendëskryeministri Besimi 
informoi për arritjet kryesore në procesin e reformave 
dhe prioritetet kryesore të Planit të Veprimit të 
rëndësishme për procesin e aderimit në BE, si dhe 
për shkallën e harmonizimit të legjislacionit nacional 
me të drejtën e Bashkimit Evropian. Mes tjerash, 
bëri edhe një vështrim mbi aktivitetet më të fundit 
në fushën e gjyqësisë, luftës kundër korrupsionit 
dhe krimit të organizuar, lirisë së shprehjes, reformës zgjedhore, dialogut politik, reformës në administratën 
publike, marrëdhëniet ndëretnike, marrëdhëniet e mira  ndërfqinjësore dhe bashkëpunimit rajonal.

Buletin Shtator 2014

U realizuan një sërë “Takimesh 
koordinative BE/IPA” 

Në prag të Raportit vjeshtor të Komisionit 
Evropian dhe në kuadër të Agjendës së BE-
së 2014 të Sekretariatit për Çështje Evropiane, 
Zëvendëskryeministri Besimi realizoi takime pune 
në nëntë ministri shfrytëzuese të fondeve IPA dhe 
implementuese të NPAA.

Qëllimi kryesor ishte statusi i realizimit të 
reformave dhe aktivitetet e parashikuara me 
Programin Nacional për Miratimin e të Drejtës së 
Bashkimit Evropian (NPAA). Gjithashtu u bisedua 
edhe për shfrytëzimin e mjeteve në dispozicion 
përmes Instrumentit për Ndihmë Para-Aderuese 
- IPA, dhe të cilat janë tejet të rëndësishme për realizimin e reformave në të gjitha ministritë.

 

Austria mbështetëse e fuqishme e 
procesit eurointegrues 

Zëvendëskryeministri për Çështje Evropiane, Dr. Fatmir 
Besimi, në takim me Ministrin Federal për Evropë, Integrim 
dhe Punë të Jashtme të Republikës së Austrisë z. Sebastian 
Kurc, përshëndeti përkushtimin e Austrisë për përfshirjen e 
vendeve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian 
dhe mbështetjen për fillimin e negociatave aderuese 
me Republikën e Maqedonisë, të konfirmuar edhe në 
Konferencën e Berlinit për Ballkanin Perëndimor.

Bashkëpunimi rajonal

Maqedonia nismëtare e Konferencës mbi procesin e anëtarësimit në BE
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Nisma e Maqedonisë për intensifikimin e bashkëpunimit përmes mbajtjes së „Konferencës Rajonale për Integrim 
Evropian“ hasi në përkrahjen e Nënkryetarit të Qeverisë së Malit të Zi dhe njëherësh Ministër i Punëve të 
Jashtme dhe Integrimeve Evropiane, z. Igor Lukshiq. Zëvendëskryeministri Besimi një mbështetje të fuqishme 
mori edhe në bisedimet me shefin e diplomacisë së Shqipërisë, z. Ditmir Bushati dhe Zëvendëskryeministrin 
e Qeverisë së Republikës së Shqipërisë z. Niko Peleshi.

Besimi: Gjuhët janë pasqyrim i diversitetit, vlerave dhe epërsive që do t’i 
fusim në BE!

Me rastin e Ditës Evropiane të Gjuhëve, Sekretariati për Çështje Evropiane e organizoi evenimentin në të cilin 
morën pjesë përfaqësues të korit diplomatik, organizatave joqeveritare dhe personalitete publike të vendit. Të 
pranishmit shkruan mesazhe për paqe, bashkëjetesë dhe prosperitet në gjuhë të ndryshme, duke e promovuar 
në këtë mënyrë diversitetin si vlerë dhe pasuri kulturore të vendeve evropiane. 

2.3 miliardë euro nga Programi i BE-së KOSME, nga ky vit në dispozicion 
edhe për Maqedoninë 
Ministri i Ekonomisë, z. Bekim Neziri, së bashku me Eurokomisionerin për Industri dhe Sipërmarrje, Nelli 
Feroçi, nënshkruan në Bruksel Marrëveshjen për pjesëmarrjen e Republikës së Maqedonisë në Programin 
KOSME të Bashkimit Evropian, për periudhën 2014-2020. Fjala është për program për konkurrencë të 
ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, me një buxhet prej rreth 2.3 miliardë euro. Qëllimi i programit është 
nxitja e konkurrencës së kompanive përmes sigurimit të qasjes më të mirë tek financat, shërbimeve te biznesit 
për promovimin e sipërmarrësisë, të sipërmarrësve ekzistues dhe potencial dhe organizatave të biznesit që 
mbështesin zhvillimin e bizneseve.

 
Lajme nga BE
• Komisioni i Junkerit: Ekip i fuqishëm dhe me përvojë përballë ndryshimeve

• Skocia vendosi të qëndrojë me Britaninë e Madhe

• Dëgjimet publike të kandidatëve për komisionerë: Formati dhe programi i tyre

• Seanca dëgjimore e Johanes Han para Komitetit për Punë të Jashtme të Parlamentit Evropian

A e dini se...?
• Pjesa më e madhe e Buxhetit të BE-së akordohet për mbështetjen e rritjes së vendeve të punës.Një pjesë 

e konsiderueshme i dedikohet bujqësisë dhe zhvillimit rural evropian.

• 22 Shtatori shënoi kulmin e Javës Evropiane të Lëvizshmërisë, kur të gjithë pjesëmarrësit 
organizuan „Ditë pa automobil në qytetin tim“. Motoja e Javës Evropiane të Lëvizshmërisë. për vitin 2014 
ishte „Rrugët tona, zgjedhja jonë“.

• Pjesa më e madhe e gjuhëve evropiane u përkasin tri grupeve të përgjithshme: gjermane, romane dhe 
Sllave

Datat të rëndësishme ndërkombëtare
• 1 Tetori - Dita Ndërkombëtare e të Moshuarve

• 2 Tetori - Dita Ndërkombëtare Kundër Dhunës

• 5 Tetori - Dita Ndërkombëtare e Mësuesit

• 17 Tetori - Dita Ndërkombëtare e Çrrënjosjes së Varfërisë

• 24 Tetori - Dita e Kombeve të Bashkuara
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DhjEtë vjEt nGa implEmEntimi i marrëvEShjES Së 
StabiliZim aSoCiimit

Sekretariati për Çështje Evropiane, në prani 
të përfaqësuesve qeveritar, korit diplomatik 
dhe përfaqësuesve nga sektori civil, e 
promovoi Monografinë „Dhjetë vjet nga 
implementimi i Marrëveshjes së Stabilizim 
Asociimit“. „Ne doemos duhet bashkërisht 
t‘i tejkalojmë pengesat të cilat e pengojnë 
vendin tim në rrugën drejtë anëtarësimit me 
të drejta të plota në Bashkimin Evropian 
dhe NATO, përmes gjetjes së zgjidhjeve, 
të cilat bashkojnë e nuk na ndajnë, me 
ç’rast inkurajohet pjesëmarrja e jo ndarjet; 
gjegjësisht promovohet inkluzioni në vend të 
përjashtimit“ – theksoi Zëvendëskryeministri 
Besimi. Monografia është në dispozicion në maqedonisht, shqip dhe anglisht ndërsa është përgatitur në 
bashkëpunim me Agjencinë për Rindërtim dhe Zhvillim të Shteteve të Bashkuara dhe Institutin Nacional 
Demokratik për Çështje Ndërkombëtare.

 

Buletin Gusht 2014

Konferenca në Berlin: Detyra për Ballkanin Perëndimor

U shënua Dita Ndërkombëtare e Rinisë

Në kuadër të projektit „Të rinjtë për Evropën“, Sekretariati 
për Çështje Evropiane në bashkëpunim me Programin 
për Zhvillim të Kombeve të Bashkuara në Republikën 
e Maqedonisë, iniciuan debat në temë „Të rinj aktiv – 
element kryesor për zhvillim shoqëror“.

 

13 Vjet nga nënshkrimi i Marrëveshjes së Ohrit
Me rastin e 13 vjetorit të nënshkrimit të Marrëveshjes Kornizë të Ohrit, Sekretariati për Implementimin e 
Marrëveshjes Kornizë të Ohrit organizoi tribunë me temë: „Dekada e dytë e Marrëveshjes Kornizë të Ohrit - 
nevojë apo detyrim në rrugën drejtë eurointegrimeve?“

Morën pjesë përfaqësues të Qeverisë, kori i akredituar diplomatik në Republikën e Maqedonisë, ekspertë, 
profesorë universitetesh dhe mysafirë të tjerë nga vendi dhe rajoni.

   

Baroso:

Qëllimi ynë i përbashkët është 
i qartë: Duam që përfundimisht 
të shohim vendet e Ballkanit 
Perëndimor të aderojnë në 
Bashkimin Evropian. Kjo është 
në interesin tonë të përbashkët. 
Kjo është mënyra e vërtetë që 
të mbrohet prosperiteti afatgjatë 
i të gjithë qytetarëve të familjes 
tonë evropiane, e njëherësh të 
mbrohet edhe stabiliteti evropian“.

Merkel:

 „Të gjitha vendet e Ballkanit 
Perëndimor duhet të kenë 
mundësinë të anëtarësohen në 
BE nëse i plotësojnë kushtet 
e aderimit...Duam që procesi i 
integrimit evropian të ketë progres 
të shpejtë. Dy vende, siç janë 
Kroacia dhe Sllovenia, tanimë janë 
anëtare të BE-së, të tjerat arritën 
progres të konsiderueshëm, 
arritën deri në fazën aderuese. 
Duam që ky proces të vazhdojë 
me shpejtësi, gjë që varet nga 
secili vend veçmas“.

Gruevski:

„Takimin e vlerësoj si shumë 
të mirë...Në pjesën politike për 
Maqedoninë kryesisht u përmend 
problemi që ka ngritur fqinji ynë 
jugor prej para më shumë se 20 
vjetësh... U theksua se është mirë 
që të zgjidhet sa të jetë e mundur më 
shpejtë, sepse ky është problemi 
kryesor përse Maqedonia nuk i ka 
filluar negociatat për anëtarësim në 
Bashkimin Evropian, dhe kjo nuk 
është sekret“. 
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Lajme nga BE

Van Rompuj përgëzoi Tuskun dhe Mogerinin, foto: consilium.europa.eu

• Liderët evropian zgjodhën Tuskun dhe Mogerinin në pozitat udhëheqëse të BE-së

• Merkel përpiqet të përforcojë lidhjet e BE-së me Ballkanin Perëndimor

• Junker filloi intervistat për Komisionin Evropian të ri.

 

Musa Xhaferri, 
Zëvendëskryeministër për 
Implementimin e Marrëveshjes 
së Ohrit: 

 

„Fotografinë e vërtetë të suksesit 
të zbatimit të Marrëveshjes 
Kornizë të Ohrit mund ta fitojmë 
nëse bëhet një analizë kualitative 
e parametrave të saj dhe ato 
konsistojnë me atë se sa është 
e suksesshme kjo Marrëveshje 
në ndërtimin e besimit ndaj 
institucioneve, të cilat i reformuam, 
posaçërisht duke pasur parasysh 
institucionet e sigurisë dhe 
gjyqësisë“. 

Fatmir Besimi, 
Zëvendëskryeministër për 
Çështje Evropiane: 

„Implementimi i Marrëveshjes së 
Ohrit, vendosja e standardeve dhe 
marrëdhëniet e mira ndëretnike, 
për të gjithë qytetarët janë një bazë 
e vërtetë për udhëtim të sigurt kah 
integrimet euroatlantike, sepse 
Marrëveshja e Ohrit dhe proceset 
e integrimit nuk janë vetëm qëllime 
strategjike, por janë gjithashtu 
edhe çështje sistemore të shtetit“.

Sh.T. Poll Volers, Ambasador 
i Shteteve të Bashkuara të 
Amerikës në Maqedoni:

„Ngjarjet e fundit na rikujtojnë se 
fatkeqësisht akoma ekzistojnë 
ndarje në këtë vend. Injorimi i 
këtyre ndarjeve, pretendimi se nuk 
ekzistojnë dhe mosndërmarrja e 
masave në këtë drejtim, janë të 
rrezikshme për vendin. Të gjithë 
qytetarët, partitë politike, duhet 
ta kenë parasysh më të mirën për 
këtë vend e jo më të mirën për ata 
si individë apo për partitë e tyre, 
por më të mirën për vendin dhe 
banorët e tij“. 

A e dini se...?
• Bashkimi Evropian çdo vit merr mbi 2000 raporte për prodhime të pasigurta. 

Një pjesë e madhe prej tyre u dedikohet lodrave, veshmbathjeve dhe tekstilit.
• BE në periudhën 2014-2020 do të shpenzojë pothuajse 7.5 miliard euro në 

hulumtim, me qëllim të përmirësimit të shëndetit në Evropë - përmes Programit 
Hulumtues Horizont 2020

• BE-ja është shtëpia me më shumë se 60 gjuhë lokale, rajonale ose minoritare, të   cilat i flasin 
rreth 40 milionë njerëz.

 

Data të rëndësishme ndërkombëtare
• 15 shtator - Dita Botërore e Demokracisë
• 21 shtator - Dita Ndërkombëtare e Paqes
• 27 shtator - Dita Botërore e Turizmit
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Rikonstruksioni i Korridorit 10

U implementuan më shumë se 450 
projekt e të bE-së

Që nga viti 2007 deri në vitin 2013, përmes Instrumentit 
për Ndihmë Para-Aderuese - IPA, në Republikën e 
Maqedonisë janë implementuar mbi 450 projekte. 
Bëhet fjalë për projekte të mëdha infrastrukturore, 
projekte për ambientin jetësor, si dhe grante të vogla 
të destinuara për OJQ-të, ndërmarrje të vogla dhe të 
mesme, reforma në gjyqësor etj.  

 

Buletin Korrik 2014

Takime që shënuan muajin
U mbajt mbledhja e 11 e KSA

Në Këshillin për Stabilizim dhe Asocim u theksua 
se Marrëveshja e Stabilizim Asocimit mbetet thelbi 
i marrëdhënieve mes Bashkimit Evropian dhe 
Republikës së Maqedonisë deri në aderimin tonë 
në BE dhe parashikon kornizë kontraktuese sipas të 
cilës do të bashkëpunojmë në të ardhmen.

Federika Mogerini për vizitë në 
Maqedoni

„Zgjerimi i Bashkimit Evropian është prioritet i 
presidencës italiane me Unionin“ - theksoi Ministrja e 
Punëve të Jashtme të Republikës së Italisë

 

Fillimi i negociatave me BE do t’i përshpejtojë reformat

Zëvendëskryeministri Besimi para përfaqësuesve të 
Komisionit Evropian e prezantoi Programin e Reviduar 
Nacional për Miratimin e të Drejtës së Bashkimit 
Evropian (NPAA) për vitin 2014.

Integrimet e rëndësishme për 
stabilitetin politik dhe prosperitetin 
ekonomik 

U realizua takim mes Zëvendëskryeministrit Besimi 
dhe Sekretarit të Përgjithshëm Ekzekutiv të Shërbimit 
Evropian për Punë të Jashtme, z. Pier Vimont.
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I dërguari special i OKB- së për çështjen e emrit, z. Nimic, në Maqedoni
     

 

SHPALLJA E KONKURSIT PËR SHPËRNDARJEN E BURSAVE „GABRIELLA 
KONEVSKA -TRAJKOVSKA“ NË FUSHËNE TË DREJTËS, EKONOMISË 
DHE POLITIKAVE TË BE JASHTË VENDIT PËR VITIN AKADEMIK 2014/2015

 

U prezantua kuadri ligjor për IPA II

Përfaqësues të Drejtorisë së Përgjithshme për 
Zgjerim, realizuan sesion informativ me temë: „IPA 
II Model - Marrëveshje Kornizë“, para IPA strukturës 
nacionale operative dhe nëpunësve shtetërorë të cilët 
do të angazhohen në implementimin e Instrumentit për 
Ndihmë Para Aderuese - IPA II.

 

Kryeministri Gruevski: 

„Vështirë është pas takimit të 
djeshëm të thuhet nëse mund të 
kemi ndonjë ndryshim. 

Nuk shoh sinjale serioze nga 
pala tjetër, të cilat referojnë në 
atë se mund të ketë lëvizje. Nga 
informacionet që posedojmë, ata 
janë të fokusuar në situatën e tyre 
të brendshme dhe nuk merren 
me këtë çështje. Nimic do të ketë 
detyrë të vështirë. Shpresoj që në 
të ardhmen e afërt do të ketë më 
shumë sukses.“

30.07.2014 .

Ndërmjetësuesi Nimic:

„Siç e dini, në të kaluarën kam 
prezantuar ide, disa prej të cilave 
kanë qenë të pranuara nga njëra 
palë, ndërkaq disa të tjera janë 
pranuar nga pala tjetër. Unë 
mendoj se kjo është një çështje 
që të gjithë dëshirojnë të zgjidhet. 
Duke e pasur parasysh dëshirën 
e përbashkët për zgjidhjen e 
çështjes dhe atë se ka ide të cilat 
mund të jenë bazë për një zgjidhje, 
unë mendoj se kjo çështje mund të 
zgjidhet“, deklaroi z. Nimic.

29.07.2014

Kryetari Ivanov: 

„Si deri tani ashtu edhe më tej 
Republika e Maqedonisë në 
mënyrë aktive, konstruktive e me 
vullnet të mirë do të marrë pjesë në 
këtë proces, me qëllim të gjetjes së 
një zgjidhjeje të pranueshme për të 
dyja palët për dallimin rreth emrit.“

29.07.2014 .

Lajme nga BE
• Italia merr presidencën me Këshillin e BE-së

• Junker zgjidhet Kryetar i KE-së: Premton Evropë më sociale dhe Komision më politik

• Shulc rizgjidhet kryetar i PE-së. Premton se do të luftojë për më shumë kompetenca

• Numër rekord studentësh marrin pjesë në Programin Erasmus

• Valutë e vetme: Nga 1 janari i vitit 2015 Lituania bëhet vendi i 19 i eurozonës

A e dini se...?
• Trembëdhjetë vende – anëtare të BE-së prodhojnë duhan – me disa rajone në Itali, Greqi, 

• Spanjë dhe Bullgari, të cilët janë mjaft aktiv.

• Prodhimi i pambukut në Evropë paraqet vetëm një përqind të prodhimit të pambukut në botë

• Bionergjia përbën më shumë se dy të tretat e energjisë së ripërtritshme të BE-së

• Bashkimi Evropian është prodhuesi më i madh në botë i panxharsheqerit dhe është importuesi 

• kryesor i kallamit të papërpunuar të sheqerit për rafinim

Data të rëndësishme në muajin Gusht
• 12 gusht - Dita Ndërkombëtare e Rinisë

• 19 gusht - Dita Botërore e Humanizmit

• 30 gusht - Dita Ndërkombëtare e Viktimave të Zhdukjeve të Dhunshme
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Drejtori i Përgjithshëm i Drejtorisë për Zgjerim në Komisionin Evropian, Kristian Danielson, gjatë vizitës së tij 
të rregullt në Republikën e Maqedonisë u takua me Zëvendëskryeministrin Besimi në mjediset e Sekretariatit 
për Çështje Evropiane.

Në takim u bisedua për integrimin evropian të Republikës së Maqedonisë, si dhe për reformat që po zbatohen 
me qëllim të plotësimit të prioriteteve që pasojnë. 

Besimi theksoi se edhe krahas të gjitha sfidave politike, në periudhën pas zgjedhjeve, Qeveria e Republikës 
së Maqedonisë ka punuar plotësisht e përkushtuar në realizimin e detyrimeve që dalin nga Dialogu Aderues 
i Nivelit të Lartë - DANL dhe miratoi propozim listën e qëllimeve dhe prioriteteve të caktuara si platformë për 
vazhdimin e DANL që ka të bëjë me reformat në gjyqësi, me luftën kundër korrupsionit, lirinë e të shprehurit 
dhe mediat, marrëdhëniet ndëretnike dhe marrëdhëniet e mira ndërfqinjësore.  4 qershor 2014

 

Besimi në tryezën e rrumbullakët - „Perspektiva evropiane e Ballkanit 
Perëndimor pas zgjedhjeve të Parlamentit Evropian“ 
Tryeza e rrumbullakët me temë; „Perspektiva Evropiane e 
Ballkanit Perëndimor pas zgjedhjeve të Parlamentit Evropian“ 
u organizua nga Sekretariati për Çështje Evropiane dhe 
Universiteti i Evropës Juglindore në Tetovë.

Në të, morën pjesë akademikë, profesorë dhe intelektualë 
të shquar të Republikës së Maqedonisë nga fusha 
e eurointegrimeve. Krahas rezultateve të zgjedhjeve 
parlamentare evropiane u shqyrtua edhe ndikimi i tyre në 
disponimin e qeverive dhe të qytetarëve të vendeve anëtare 
të BE-së.

Në debat kryesisht u theksua se zgjedhjet e Parlamentit Evropian pasqyrojnë disponimin dhe qëndrimet e 
evropianëve për funksionimin e BE-së, politikat që miratohen dhe zbatohen në nivel evropian, si dhe mënyrën 
e trajtimit të sfidave nga liderët evropian, posaçërisht me krizën ekonomike që kaploi Evropën.   3 qershor 2014

Buletin Qershor 2014

TAKIM I ZËVENDËSKRYEMINISTRIT BESIMI ME Z. DANIELSON

Nënshkrim i Memorandumit për mirëkuptim dhe fillimi i programit 
„Partnerë të ardhshëm në BE“ 
Memorandumi për mirëkuptim dhe ndihmë konsistente 
nga ana e Hungarisë, dedikuar për mbështetjen e 
procesit eurointegrues të Maqedonisë, u nënshkrua nga 
Zëvendëskryeministri Besimi dhe Ambasadori i Republikës 
së Hungarisë në Republikën e Maqedonisë, Sh.T. Jozef 
Bence.

Memorandumi parashikon që Sekretariati për Çështje 
Evropiane dhe Republika e Hungarisë të marrin pjesë në 
Programin e përbashkët „Partnerë të ardhshëm në BE“, 
që përmban trajnime të veçanta me qëllim të përforcimit të 
kapaciteteve hulumtuese dhe analitike të të punësuarve në 
institucionet shtetërore të Republikës së Maqedonisë.

4 qershor 2014

 

 

 

Takim i z. Besimi me Ambasadorin e ri të Britanisë së Madhe, Sh.T. z. 
Çarls Garet
Zëvendëskryeministri Besimi e realizoi takimin e parë me 
Ambasadorin ri të Mbretërisë së Bashkuar në Republikën 
e Maqedonisë, Sh.T. Çarls Garet, duke i dëshiruar punë të 
suksesshme gjatë mandatit të tij.

Besimi bisedoi për bashkëpunimin dypalësh duke e 
theksuar  rëndësinë e mbështetjes nga Mbretëria e 
Bashkuar për Republikën e Maqedonisë në procesin e 
aderimit në Bashkimin Evropian.

Bashkëbiseduesit  vlerësuan edhe bashkëpunimin miqësor 
mes dy vendeve në fusha të tjera siç janë fondet e Bashkimit 
Evropian, për çka ndihma e ekspertëve britanikë është me 
rëndësi të veçantë. 6 qershor 2014 

 

 

 

Zëvendëskryeministri Besimi u takua me znj. Aleksandra Kas Granje
Në mjediset e Sekretariatit për Çështje Evropiane 
Zëvendëskryeministri Besimi realizoi takim me drejtoreshën 
e Drejtorisë për Zgjerim të Komisionit Evropian, znj. 
Aleksandra Kas Granje. Në kuadër të takimit u shkëmbyen 
mendime rreth përkushtimit dhe arritjeve të Qeverisë 
së Republikës së Maqedonisë në procesin reformues 
eurointegrues, si dhe për situatën e përgjithshme politike 
pas zgjedhjeve në vend.

Gjatë diskutimit theks i veçantë u vu mbi programimin dhe 
mbi kornizën ligjore të miratuar kohë më parë nga Komisioni 
Evropian për IPA2, 2014-2020, duke përfshirë edhe hapat 
e ardhshëm për konsultime lidhur me Marrëveshjen kornizë, nënshkrimi i së cilës duhet të përfundojë deri në 
fund të vitit 2014, me çka do të krijohet mundësia për lidhjen e marrëveshjeve të veçanta financiare.
11 qershor 2014
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Takim i Zëvendëskryeministrit Besimi me Zëvendësministrin e Punëve të 
Jashtme të Republikës së Italisë, z. Benedeto Della Vedova
Në takim u theksua se politika e zgjerimit është një nga 
prioritetet kryesore të Republikës së Italisë dhe konform 
kësaj, Qeveria Italiane do të angazhohet seriozisht për 
mbështetjen e vendeve të Ballkanit Perëndimor për 
anëtarësim më të shpejtë në BE.

Një vëmendje e veçantë iu kushtua mundësisë për thellimin e 
marrëdhënieve dypalëshe si dhe vazhdimin e bashkëpunimit 
për përforcimin e kapaciteteve të administratës së 
Maqedonisë në pjesën e sundimit të ligjit, prokurimeve 
publike, bujqësisë dhe zhvillimit rural, energjetikës, shëndetit 
publik, kontrolleve financiare etj.

Besimi theksoi se është me rëndësi të veçantë që zgjerimi evropian i Ballkanit Perëndimor të jetë në agjendën 
e kryesuesit të radhës të Bashkimin Evropian. 13 qershor 2014

 

 

 

Zëvendëskryeministri Besimi në Shqipëri: Përforcimi i bashkëpunimit me 
qëllim të integrimit më të shpejtë të rajonit në BE
Gjatë vizitës, Zëvendëskryeministri Besimi uroi ministrat e 
Republikës së Shqipërisë për marrjen e statusit të vendit 
Kandidat për anëtarësim në Bashkimin Evropian, ku ai 
theksoi se ky është një lajm i mirë jo vetëm për Republikën 
e Shqipërisë por edhe për të gjithë rajonin. Njëkohësisht, ai 
theksoi se bashkëpunimi mes dy vendeve jo vetëm që do 
të vazhdojë por edhe do të forcohet në bazë të interesit të 
përbashkët të të dy vendeve për anëtarësim në Bashkimin 
Evropian.

„Dhënia e statusit Kandidat për Republikën e Shqipërisë 
vërtetoi se Evropa edhe më tutje mbetet e interesuar për 
zgjerimin e saj me vendet e Ballkanit Perëndimor“, potencoi 
Zëvendëskryeministri Besimi në deklaratën e tij në pres konferencën e përbashkët me Ministrin e Punëve të 
Jashtme z. Ditmir Bushati.

Në takimin me Ministren e Integrimit Evropian znj. Klajda Gjosha, Zëvendëskryeministri Besimi e theksoi 
rëndësinë e iniciativave rajonale për bashkëpunim mes vendeve të rajonit që do të kontribuojnë në procesin 
e integrimeve në Bashkimin Evropian gjithashtu edhe për përmirësimin e standardit të jetës së qytetarëve. 

26 qershor 2014

 

 

 

Implementimi i Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit- MSA
     

 

 

 

Takimi i 11 i Komitetit për 
Stabilizim dhe Asociim mes 
Republikës së Maqedonisë dhe 
Bashkimit Evropian

Me takimin kryesoi zoti Jovan Andonovski, Sekretar 
Shtetëror i Sekretariatit për Çështje Evropiane 
pranë Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe 
Aleksandra Kas Granje, Drejtoreshë në Drejtorinë 
e Përgjithshëm të KE-së për Zgjerim, nga ana e 
Komisionit Evropian. 

Me këtë takim të Komitetit të Stabilizim Asociimit u 
përmbyll cikli i dhjetë i nënkomiteteve sektoriale në 
kuadër të Procesit për Stabilizim dhe Asociim duke 
filluar nga nëntori i vitit 2013. Rezultatet e takimit të 
Komitetit do të prezantohen në kuadër të Këshillit 
për Stabilizim dhe Asociim, i cili do të mbahet më 23 
korrik 2014. 11 qershor 2014

U mbajt mbledhja e 39 e 
Nënkomitetit të Komitetit të Punës 
për Integrimin Evropian – NKPIE

Në këtë takim u shqyrtua statusi i zbatimit të ligjeve, 
akteve nënligjore dhe aktiviteteve të përgjithshme 
të Programit Nacional për Miratimin e të Drejtës së 
Bashkimit Evropian (NPAA 2014), të parapara për 
realizim në tremujorin e parë dhe të dytë të vitit 2014. 

Gjithashtu, u shqyrtua edhe shkalla e përmbushjes 
së obligimeve që dalin nga Marrëveshja e Stabilizim 
Asociimit.  18 qershor 2014
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Instrumenti për Ndihmë Para-aderuese-IPA

 

 

 

Lajme nga BE
• Përforcimi i zhvillimit ekonomik: Rekomandime specifike për vendet-anëtare në vitin 2014

• Komisioni Evropian publikoi Strategjinë për Shëndetin dhe Sigurinë e Punëtorëve në BE

• Komisione të PE: Në brendësi të politikës evropiane

  

 

 

A e dini se...?
• Parlamenti Evropian gjatë periudhës shtatëvjeçare si organ ligjvënës (2009-2014) ka miratuar 2790 akte 

(1071 ligje dhe 1719 masa të ngjashme)

• Parlamenti Evropian gjatë viteve 2009-2013 ka mirëpritur 1.393.395 vizitorë. Parlamentariumi (qendra për 
vizitorë në PE) deri më 12.05.2014 u vizitua nga 790 395 vizitorë.

• BE e përkushtuar ndër vite për të ndihmuar në raste urgjente viktimat në botë, siguron ndihmë humanitare 
që nga viti 1992 për më shumë se 140 vende.

• BE është eksportuesi më i madh i mallrave dhe shërbimeve në botë. Po ashtu, është edhe importuesi më 
i madh i mallrave dhe shërbimeve në treg në më shumë se 100 vende. 

Dokumenti i programit IPA II – i 
miratuar nga Qeveria e Republikës 
së Maqedonisë

Qeveria e Republikës së Maqedonisë e miratoi 
dokumentin e Programit i cili ka të bëjë me 
planifikimin e alokimeve të parashikuara për ciklin 
e ardhshëm Programor të Instrumentit për Ndihmë 
Para-aderuese - IPA 2, përkatësisht për shtatë vitet 
e ardhshme të Programit - nga viti 2014-2020. Me 
miratimin e këtij dokumenti, si dhe me aprovimin nga 
ana e Komisionit Evropian të Dokumentit Strategjik 
Nacional për Zhvillim (i quajtur Dokumenti Strategjik 
i vendit CSP), që pritet të bëhet muajin e ardhshëm, 
kompletohet korniza ligjore formale për përgatitjen 
e projekteve. Përmes saj do të absorbohen mjetet 
financiare të IPA 2.

Besimi në hapjen e projektit të 
financuar nga BE

Në fjalën e tij, me rastin e promovimit të projektit: 
„Përforcimi i kapaciteteve për sigurinë e ushqimit, 
politikë veterinare dhe fitosanitare“, që është i financuar 
nga Bashkimi Evropian përmes fondeve për ndihmë 
para-aderuese - IPA (TAIB), Zëvendëskryeministri 
Besimi theksoi se fillimi i këtij projekti është sukses 
i madh, sepse përmes tij mbështetet një nga 
institucionet më të mëdha dhe më të rëndësishme 
për miratimin dhe zbatimin e legjislacionit nacional në 
fushën e ushqimit dhe mirëqenies së kafshëve. 

12 qershor 2014

Data të rëndësishme në muajin Korrik
• 11 korrik - Dita e Botërore e Popullsisë

• 18 korrik - Dita Ndërkombëtare e Nelson Mandela 

• 28 korrik - Dita Botërore e Hepatitit  

• 30 korrik - Dita Ndërkombëtare e Miqësisë 
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„bE mëngjes“ 
me rastin e Ditës së Evropës, 9 Мај

Zëvendëskryeministri Besimi ishte nikoqir i „BE Mëngjesit“, të organizuar për nder të shënimit të 9 Majit - Ditës 
së Evropës, në të cilin mori pjesë kori diplomatik, Zëvendëskryeministri Xhaferri, Ministri Popovski dhe ish-
zëvendëskryeministrat për Çështje Evropiane. Fjalë përshëndetëse kishte Zëvendëskryeministri Besimi dhe 
Euroambasadori Orav.   

Besimi, duke cituar Shumanin, theksoi se: „Paqja në botë nuk mund të ruhet pa bërë përpjekje kreative 
proporcionale me rreziqet që e kërcënojnë.“ Nevoja për „Përpjekje proporcionale kreative“ për vendosjen e 
paqes dhe stabilitetit jehon edhe 64 vjet më vonë. 9 maj 2014

Fjalimi i Besimit në Akademinë Solemne të organizuar 
nga Universiteti Shtetëror i Tetovës me rastin e Ditës 
së Evropës 9 Maj
„Universiteti Shtetëror i Tetovës është tempull i dijes që përgatit gjeneratat e reja 
që nesër do të jenë pjesë e të ardhmes së përbashkët Evropiane.“ 

Zëvendëskryeministri për Çështje Evropiane, Dr. Fatmir Besimi, kishte fjalën e 
tij në akademinë solemne në Universitetin Shtetëror të Tetovës në shënimin e 9 
Majit - Ditës së Evropës. 9 maj 2014.

Buletin Maj 2014

„Të dashur fëmijë, sot e festojmë ditëlindjen e një 
familje të madhe, e cila kujdeset për paqen dhe 
lumturinë, familje pjesë e së cilës do të jeni edhe 
ju.

“Zëvendëskryeministri për Çështje Evropiane, 
Dr. Fatmir Besimi, fjalim në shënimin e Ditës së 
Evropës në Sheshin“Jadran”.

 

 

Shkup 9 maj 2014 .

Forum i ish-zëvendëskryeministrave: Integrimi Evropian prioritet i 
rëndësishëm për Republikën e Maqedonisë
Në kuadër të aktiviteteve për shënimin e Ditës së Evropës - 9 Maj dhe  
si vazhdimësi e takimeve të mbajtura, sot Zëvendëskryeministri 
Besimi u takua me ish-zëvendëskryeministrat për Çështje 
Evropiane në Forumin i cili paraqet një mundësi të shkëlqyer për 
këmbimin e mendimeve, ideve dhe përvojave.

Në takim, të pranishmit bashkërisht potencuan se integrimet 
evropiane janë prioritet i rëndësishëm për Republikën e 
Maqedonisë, e në këtë drejtim u theksua edhe përcaktimi i 
fuqishëm i vendit për integrim sa më të shpejtë në BE. 

6 maj 2014 

Zbatimi i Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit / Takime të organeve 
institucionale në kuadër të MSA 

Nënkomiteti për Statistikë dhe Çështje Ekonomike-Financiare (NSÇEF) 
Në Klubin e Deputetëve në Shkup u mbajt takimi i dhjetë i Nënkomitetit për Statistikë dhe Çështje Ekonomike 
- Financiare midis Republikës së Maqedonisë dhe Komisionit Evropian. Temat që u diskutuan në Nënkomitet 
ishin: politika ekonomike, reforma strukturore, politika fiskale, politika monetare, tregu i punësimit, politikat e 
nxitjes së konkurrencës, kontrolli i brendshëm publik financiar, statistika. Anëtarët e delegacionit të Maqedonisë, 
këmbyen ngjarjet e fundit në Republikën e Maqedonisë në këto sfera, me përfaqësues të Komisionit Evropian 
dhe njëkohësisht u informuan për zhvillimet e reja të politikave relevante evropiane. Takimi i dhjetë edhe një 
herë konfirmoi rëndësinë e NSÇEF si organ i rëndësishëm për dialog institucional me Komisionin Evropian, 
përmes së cilit përfaqësuesit e institucioneve të Maqedonisë, fitojnë pasqyrë të qartë për reformat që janë të 
nevojshme, me qëllim që vendi ynë në të ardhmen të fitojë statusin e ekonomisë funksionale të tregut.

Në datat e njëjta në Bruksel u mbajt Mbledhja e dhjetë e Nënkomitetit për Tregti, Industri, Doganë dhe Tatim. 
Në kuadër të tij u diskutua lëvizja e lirë e mallrave, ndërmarrjet dhe politika industriale, turizmi, tatimi, unioni 
doganor dhe çështjet tregtare.

Me mbajtjen e këtyre dy nënkomiteteve u rrumbullakësua cikli i dhjetë i mbledhjeve të organeve të punës në 
kuadër të Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit

20 dhe  21 maj 2014
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Nënkomitetet e Komitetit të Punës për Integrimin Evropian (NKPIE)
Gjatë muajit maj 2014 u mbajtën dy mbledhje të Nënkomitetit të Komitetit të Punës për IntegriminEvropian 
(NKPIE). Në mbledhje u ftuan udhëheqës të Grupeve të punës për përgatitje të NPAA, udhëheqës të Sektorëve 
për BE dhe persona të institucioneve për kontakt për NPAA. Mbledhjet i udhëhoqi Sekretari Shtetëror i SÇE-
së, Jovan Andonovski.

Në këto mbledhje u shqyrtua statusi i realizimit të ligjeve, akteve nënligjore dhe aktiviteteve të përgjithshme 
nga Programi Nacional për Miratimin e të Drejtës së BE-së (NPAA 2014), të parapara për realizim në tremujorin 
e parë të vitit 2014. Gjithashtu, u shqyrtua edhe shkalla e plotësimit të detyrimeve që dalin nga MSA.

7 dhe 27 maj 2014 

Autobusi i BE-së pjesë e fushatës informative „BE për së afërmi“

Përfaqësues të delegacionit të Bashkimit Evropian, 
ambasadorë të disa vendeve anëtare të BE-së, 
përfaqësues të Qeverisë, përfaqësues të IPARD, si dhe të 
organizatës lokale joqeveritare Lëvizja Evropiane, student 
dhe përfaqësues të mediumeve vizituan dhjetë fshatra në 
gjithë vendin në periudhën prej 12 deri 23 maj me Autobusin 
udhëtues të BE-së.

Përmes kësaj fushate informative, qytetarët e mjediseve 
rurale patën mundësi të vendosin komunikim të drejtpërdrejtë 
me ekipin e BE Bus-it, dhe të parashtrojnë pyetje lidhur me 
Bashkimin Evropian, si dhe për mundësitë për financim në 
kuadër të programit IPA dhe programeve të tjera për ndihmë 
financiare të BE-së. 12 mај 2014

A e dini se...?
• Mbi 76% e buxhetit të BE-së menaxhohet nga vendet anëtare.

• Në institucionet e BE-së janë të punësuar më shumë se 40 000 meshkuj dhe femra nga të gjitha 28 vendet 
anëtare të BE-së.

• Organizata Evropiane për Sigurinë e Ushqimit (EFSA) është e formuar në janar të vitit 2002, pas një sërë 
krizash me ushqimin në vitet e fundit të 90-ve dhe është organizatë evropiane e pavarur e themeluar 
nga Buxheti i BE-së, e cila funksionin veçmas nga Komisioni Evropian, Parlamenti Evropian dhe vendet 
anëtare të BE-së.

Lajme nga BE
• Bashkimi Evropian e shënon 10 vjetorin e zgjerimit të tij më të madh historik të vitit 2004

• Rritje e zhvillimit në sektorin privat në vendet në zhvillim

• Çka mendojnë qytetarët evropian për Unionin?

• Partitë e qendrës së djathtë, sipas votimeve, kanë fituar numrin më të madh të vendeve në PE, por edhe 
partitë opozitare, euroskeptikët arritën rezultate të mira

Data të rëndësishme në muajin Qershor:
• 1 Qershor - Dita Globale e Prindërve

• 1 Qershor - Dita Ndërkombëtare e Fëmijëve

• 4 Qershor - Dita Ndërkombëtare e Fëmijëve Viktima të Dhunës  

• 5 Qershor - Dita Botërore e Mjedisit Jetësor

• 12 Qershor - Dita Botërore Kundër Keqpërdorimit të Fëmijëve nëPunë 

• 20 Qershor - Dita Botërore e Refugjatëve
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GëZUar Ditën E EvropëS
më shumë se 50 ngjarje për shënimin e Ditës së Evropës – 9 maj                                                 

Zëvendëskryeministri për eurointegrime Fatmir Besimi bashkë me Euroambasadorin Aivo Orav dhe Kryetaren 
e Lëvizjes Evropiane Prof. Gjurovska, informuan për aktivitetet e këtij viti me rastin e shënimit të Ditës së 
Evropës. 

Më shumë se 50 ngjarje do të organizohen për shënimin e datëlindjes së 64 të Bashkimit Evropian. Njëherësh, 
Unioni shënon edhe dhjetëvjetorin e zgjerimit. 

„Evropa është familja jonë. Nuk mund të ketë sfidë që do të jetë më e fortë se përcaktimi ynë për BE“, theksoi 
Besimi gjatë pres konferencës. „Duke u udhëhequr nga parimet për besim të ndërsjellë, paqe dhe zhvillim, 
punojmë në anëtarësimin tonë me të drejta të plota. Për ne, koncepti i BE-së është shumë më tepër sesa 
ndryshim i ligjeve, ai është koncept i ndryshimit të mënyrës së jetesës, koncept i respektit të ndërsjellë mes 
qytetarëve, për unitet të diversitetit, e në këtë drejtim kemi mjaft për t‘i ofruar BE-së“, shtoi Besimi duke 
promovuar vlerat e BE-së në Maqedoni.

Programi është përplot me ligjërata, debate, aktivitete sportive dhe kulturore me qëllim që të bartjes së qartë të 
mesazhit për përcaktimin evropian të Republikës së Maqedonisë dhe për përafrimin e Unionit ndaj qytetarëve.

30 prill 2014 

Buletin Prill 2014

U prezantua Rregullorja e IPA II (2014-2020) para përfaqësuesve të 
administratës publike
Sekretariati për Çështje Evropiane dhe Delegacioni i Komisionit 
Evropian mbajtën mbledhje informative në temë „Promovim i 
Rregulloreve të IPA II (2014-2020), në të cilën të pranishmëve 
iu drejtua Zëvendëskryeministri i Qeverisë së Republikës së 
Maqedonisë për Çështje Evropiane, Dr. Fatmir Besimi.

Programi e përfshin përcaktimin e prioriteteve për financimet e 
ardhshme përmes IPA II, në Dokumentin strategjik nacional të 
vendit. Zëvendëskryeministri Besimi theksoi se edhe pse ky 
dokument është nën kompetencat e Komisionit Evropian, Qeveria 
ka bërë përpjekje të mëdha për të kontribuuar në të, përmes grupeve ekzistuese të punës dhe strukturave të 
cilat tanimë ekzistojnë për IPA I.  25 prill 2014

 

U SHPALL KONKURSI PËR NDARJE TË BURSAVE „GABRIELLA 
KONEVSKA - TRAJKOVSKA“ NË FUSHËN E DREJTËSISË, EKONOMISË 
DHE POLITIKAVE TË BE-SË, PËR STUDIME JASHTË VENDIT NË VITIN 
AKADEMIK 2014/2015

 

PROJEKT I SUKSESSHËM I BE-SË

PËRFORCIMI I KAPACITETEVE TË ADMINISTRATËS PUBLIKE 

Qendra për Trajnime - Sekretariati për Çështje Evropiane

Qendra për Trajnim pranë Sekretariatit për Çështje Evropiane, në punën e saj trevjeçare ka trajnuar mbi 2000 
administratorë të nivelit lokal dhe qendror dhe mbi 300 dëgjues nga shoqëria civile. Bëhet fjalë për trajnime 
për Bashkimin Evropian, procesin e integrimit evropian, instrumentin për ndihmë para-aderuese - IPA. Temat 
përfshijnë: Hyrje në IPA dhe përvetësimi i njohurive të përgjithshme për instrumentin, menaxhim me cikle 
projektesh, programim, monitorim dhe evaluim, zhvillim rajonal, e drejta dhe liria, ndikimi ndaj mjedisit jetësor, 
revizion dhe kontroll, verifikim të shpenzimeve, vlerësim të rrezikut, si dhe hyrje në BE, Europa 2020, HLAD, 
tuining etj. Trajnimet mbahen nga trajnues të BE-së, trajnues të IPA-s dhe nga të punësuar në SÇE. Në punën 
e deritanishme janë realizuar edhe shumë bashkëpunime me donatorë, trajnime, qëndrime dhe udhëtime 
studimore mes të cilave do të veçonim bashkëpunimet me Bashkimin Evropian, Republikën e Francës, 
Mbretërinë e Holandës, Mbretërinë Norvegjeze dhe RF të Gjermanisë. Trajnimet janë financuar nga Buxheti i 
RM dhe donatorë të huaj.
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IPA PROJEKT I SUKSESSHËM 

Trajnime për turizëm

Në kuadër të IPA 2008 - Komponenti 1, Fishë projekti për zhvillim ekonomik - TAM/BAS me Bankën Evropiane 
për Rindërtim dhe Zhvillim - BERZH, në 2 vitet e kaluara janë trajnuar 100 persona në fushën e turizmit.

Në fushën e turizmit janë organizuar trajnime në:

- marketing për hotele

- hoteleri për trajnimin e personelit të hotelit

- trajnim për konsulentë në menaxhimin e turizmit

Të gjitha trajnimet janë organizuar me mjetet e IPA-s në kuadër të programit i cili përfundoi në shkurt të vitit 
2013.

Gjithashtu, në dhjetor të vitit 2013 u organizua trajnim për kantinat e verës me temë: „Trajnim për marketing 
ndërkombëtar për prodhuesit e verës nga Maqedonia“ i financuar me mjete të Luksemburgut. 

A e dini se...?
• Mediat audio-vizive (radio, televizioni dhe kinematografia) përfshijnë më shumë se një milion vende pune 

në Bashkimin Evropian dhe janë burimi kryesor i informacioneve dhe argëtimit për evropianët.

• Mbi 77% e territorit të BE-së është i klasifikuar si rural, nga i cili 47% është tokë e punueshme dhe 30% 
pyje) dhe është vendbanim i përafërsisht të gjysmës së popullsisë (komunitete të fermerëve dhe banorë 
të tjerë).

• Evropa ka 12 milionë bujq, ndërkaq madhësia mesatare e një ferme është rreth 15 hektarë (për krahasim, 
SHBA ka 2 milionë fermerë dhe madhësi mesatare të një ferme rreth 180 hektarë).

• BE është prodhuesi më i madh i mjeteve motorike në botë

Lajme nga BE
• Euro-deputetët i mbështetën rregullat për formimin e rrjetit bankar të sigurisë gjë që do të mundësojë 

minimizimin e rrezikut nga një krizë e mëtejshme financiare-tatimore në BE

• Euro-deputetët votuan për uljen e përdorimit të qeseve të plastmasit

• Hulumtimi i përfitimeve nga aplikacionet mobile për shëndetësi

  

  

 

Data të rëndësishme në muajin Maj
• 3 Maj - Dita Ndërkombëtare e Lirisë së Mediave

• 9 Maj - Dita e Evropës

• 15 Maj - Dita Ndërkombëtare e Familjes

• 17 Maj - Dita Botërore e Telekomunikimeve dhe Shoqërisë Informatike

• 21 Maj - Dita Botërore e Diversitetit Kulturor për Dialog dhe Zhvillim 
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besimi dhe popovski realizuan takim me Fylen:
Dialogu aderues i nivelit të lartë do të vazhdojë pas zgjedhjeve

Në takim u bisedua për perspektivën evropiane të Republikës së Maqedonisë dhe rajonit, ndërsa theks i 
veçantë u vu mbi Dialogun Aderues të Nivelit të Lartë (DANL), me ç’rast bashkëbiseduesit ranë dakord që 
takimi i radhës i nivelit të lartë të mbahet pas zgjedhjeve parlamentare dhe presidenciale. Gjithashtu, në takim 
u bisedua për temat e mundshme kryesore që do të përfshihen në Dialogun e radhës të Nivelit të Lartë e që 
do të jenë marrëdhëniet e mira ndërfqinjësore, sundimi i së drejtës dhe të drejtat fundamentale.   20 mars 2014 

Takim ndërmjet Besimit dhe Dendis
Në këtë takim Zëvendëskryeministri Besimi e theksoi progresin në plotësimin e kritereve për anëtarësim në 

Bashkimin Evropian dhe përpjekjet që bën Qeveria në ndërtimin 
e marrëdhënieve të mira ndërfqinjësore.

Nënsekretarja e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Polonisë, 
Dendis, theksoi se Republika e Polonisë fuqishëm mbështet 
zgjerimin e Bashkimit Evropian dhe do të vazhdojë që ta përkrah 
Republikën e Maqedonisë në këtë rrugë, duke potencuar se janë 
në dispozicion për të këmbyer përvojën e tyre në implementimin 
e reformave dhe plotësimin e kritereve të Bashkimit Evropian.    
14 mars 2014 

Buletin Mars 2014

Republika e Maqedonisë mori mbështetje prej 20 milionë juan nga RP e 
Kinës
Zëvendëskryeministri Besimi realizoi takim pune me Sh.T. 
Cui Xhivei - Ambasador i Republikës Popullore të Kinës në 
Republikën e Maqedonisë, mandati i të cilit përfundon në 
fund të muajit prill. Takimi u mbajt për nder të shënimit të 
bashkëpunimit të frytshëm dhe miqësor që kanë realizuar 
dy vendet gjatë periudhës së kaluar, si dhe për dëshirën e 
përbashkët për vazhdimin dhe thellimin e këtij bashkëpunimi, 
me ç‘rast si shenjë konfirmimi u këmbye edhe Memorandumi 
për bashkëpunim, me të cilin RP e Kinës do t’i ndajë 
Republikës së Maqedonisë mjete në shumë prej 20 milionë 
juan (2.5 milion euro). 21 mars 2014   

BE Projekt i suksesshëm 

U prezantua zyrtarisht sistemi i ri i kompjuterizuar transit doganor I 
financuar nga BE 

Realizimi i sistemit të ri të kompjuterizuar transit është parakusht për aderimin në Konventën për Procedurë të 
Përbashkët Transit të BE-së dhe për aderimin në vendet EFTA, të cilat do të mund ta shfrytëzojnë në mënyrë 
reciproke sistemin transit nacional me sistemet transite të palëve të kontraktuara të Konventës, si dhe paraqet 
një parakusht për aderim në BE.

Krijimi i sistemit të ri të kompjuterizuar për transit është financuar nga Bashkimi Evropian në kuadër të 
Instrumentit për Ndihmë Para-aderuese.
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U mbajt prezantimi me temë „Twining si instrument bashkëpunimi“
Qendra për Trajnim pranë Sekretariatit për Çështje Evropiane 
dhe Shoqëria Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar 
(GIZ), organizuan prezantim me temë: „Twining si instrument 
bashkëpunimi“ me çka ndanë përvojën gjermane dhe kroate në 
shfrytëzimin e këtij instrumenti.

Prezantimi u mbajt më 27 mars 2014 në Sekretariatin për 
Çështje Evropiane.

 

Realizimi i Marrëveshjes për Stabilizim dhe Asociim - Mbledhje të organeve 
institucionale në kuadër të MSA

U mbajt seminari i pestë punues për Inkluzionin e romëve dhe romëve 
refugjatë

Qëllimi i seminarit të punës ishte informimi dhe shkalla e 
realizimit të prioriteteve të përcaktuara nga Plani Akcional për 
inkluzionin e romëve, si veçanërisht të rëndësishme në drejtim 
të nxjerrjes së konkluzioneve të cilat do të mund të prezantohen 
si praktika pozitive për romët në Samitin e radhës të Bashkimit 
Evropian, i cili do të mbahet në prill 2014 në Bruksel.

Kryeministri i Qeverisës së Republikës së Maqedonisë z. 
Nikolla Gruevski, në seminarin e punës e konfirmoi përcaktimin 

e Republikës së Maqedonisë për pranimin e Deklaratës ndërkombëtare për vazhdimin e Dekadës për 
përfshirjen e romëve në periudhën 2014-2020, e cila do të jetë në përputhje me Strategjinë Evropiane 2020. 
Seminari u hap me fjalën e Sekretarit Shtetëror të SÇE, z.Jovan Andonovski.

U mbajt Nënkomiteti i Komitetit 
të Punës për IntegriminEvropian 
(NKPIE) 

Në mbledhje u prezantua pasqyra e statusit të 
zbatimit të ligjeve, akteve nënligjore dhe aktiviteteve 
të përgjithshme nga Programi Nacional për Miratimin 
e të Drejtës së Bashkimit Evropian (NPAA 2014), të 
parapara për realizimin e tremujorit të parë të vitit 
2014, dhe u shqyrtua statusi i realizimit të aktiviteteve 
nga Plani Akcional për prioritetet kyç të BE-së, si dhe 
u shqyrtua shkalla e përmbushjes së detyrimeve që 
dalin nga MSA.

Në Bruksel u mbajt takimi i dhjetë 
i Nënkomitetit për Inovacione, 
Shoqërinë e Informacionit dhe për 
Politikë Sociale
Në Bruksel u mbajt takimi i dhjetë i  Nënkomitetit për 
Inovacione, Shoqërinë e Informacionit dhe për Politikë 
sociale. Në Nënkomitet u shqyrtua progresi i realizuar 
në fushat në vijim: arsim dhe kulturë, hulumtim dhe 
politikat e  inovacionit, shoqëri informatike dhe media, 
politikë sociale dhe punësim, si dhe në pjesën e 
Lëvizjes së lirë të punëtorëve. Në mënyrë plotësuese u 
mbajtën tri mbledhje lidhur me këmbimin e informatave 
më të hollësishme për gjendjen momentale të Radio 
Televizionit të Maqedonisë; zhvillimet më të reja në 
fushën e shëndetësisë dhe sigurisë gjatë punës; si 
dhe përcaktimi i hapave të ardhshëm për pjesëmarrje 
të Republikës së Maqedonisë në Erasmus +.

U mbajt Tryeza e rrumbullakët nacionale për përcaktimin e prioriteteve të 
Maqedonisë nga Strategjia e Evropës Juglindore 2020
Në takim u zgjodhën shtatë prioritete nacionale për vitin 2014 nga shtylla të ndryshme të Strategjisë, nga të 
cilat Qeveria e Republikës së Maqedonisë do të zgjedh katër që do të realizohen gjatë vitit 2014.

Në tryezën e rrumbullakët morën pjesë përfaqësues nga institucionet shtetërore, ekspertë të OECD, si dhe 
përfaqësues të Këshillit Rajonal për bashkëpunim. Strategjia EJL 2020 përcakton drejtimin e reformave 
ekonomike, e cila në një afat të mesëm do të mundësojë integrimin e ekonomive të Rajonit të Ballkanit 
Perëndimor në Bashkimin Evropian.

 

 

Të rinjtë për Evropën 

Studentët e Fakultetit të Drejtësisë “Justiniani i Parë” - Shkup vizituan 
SÇE-në

Studentët e pranishëm kishin mundësinë që të parashtrojnë pyetje dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë të njihen 
me punën e Sekretariatit për Çështje Evropiane dhe me Sektorin për Marrëdhënie me Publikun.  4 mars 2014

A e dini se...?
• Numri i deputetëve të PE lëvizë nga 6 për Maltën, Luksemburgun, Qipron dhe Estonin deri në 96 për 

Gjermaninë.

• Euroja (€) është valutë zyrtare në 18 prej 28 vendeve anëtare të BE-së dhe përdoret nga rreth 334 milionë 
njerëz çdo ditë.  

• Motoja e Bashkimit Evropian „Të bashkuar në diversitete“, për herë të parë hyri në fuqi në vitin 2000.
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Lajme nga BE
• Të ulet atraktiviteti i prodhimeve të duhanit posaçërisht tek të rinjtë: Këshilli miratoi Direktivën e rishikuar 

për duhan.  

• „Çfarë domethënie ka për ju Bashkimi Evropian i zgjeruar?“ BE nxit të rinjtë të garojnë me shkrime në temë 
lidhur me zgjerimin e BE-së. 

•  Rregullore e re për financimin e partive politike evropiane - hap para drejtë demokracisë evropiane.

Data të rëndësishme në muajin Prill
• 2 prill - Dita Botërore e Autizmit   

• 6 prill - Dita Ndërkombëtare e Sportit  

• 7 prill - Dita Botërore e Shëndetësisë   

• 22 prill - Dita Ndërkombëtare e Planetit Tokë  

• 26 prill - Dita Botërore e Pronësisë Intelektuale  

• 28 prill - Dita Botërore e Mbrojtjes dhe Sigurisë në Punë 

Eurointegrimet qëllim i përbashkët i vendeve të 
Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian 

Besimi e vlerësoi vizitën e Venizellos si një mundësi të shkëlqyer për dialog mes dy palëve, duke e 
theksuar nevojën dhe rëndësinë e përshpejtimit të procesit të integrimit evropian të Republikës së 
Maqedonisë dhe të vendeve të Ballkanit Perëndimor, në kuadër të frymës pozitive të Samitit të 
Selanikut 2003 dhe Strategjisë për zgjerim të BE-së për Ballkanin Perëndimor 2013-2014. Nga ana 

e Venizelos u prezantuan prioritetet e kryesimit grek me Këshillin e BE-së, ku Besimi i uroi realizim të 
suksesshëm të prioriteteve të cilat janë me interes për arritjen e anëtarësimit me të drejta të plota të 

Republikës së Maqedonisë në Bashkimin Evropian. 

Danielson përshëndeti progresin e arritur në reforma
Besimi u takua me Danielson, Drejtorin e ri të Drejtorisë së 
Përgjithshme për Zgjerim të Bashkimit Evropian, me ç’rast u diskutua 
niveli i implementimit të reformave të parapara sipas Dialogut për 
Aderim në Nivel të Lartë (HLAD), shfrytëzimi i fondeve IPA nga viti 
2007 - 2013, vendosja e IPA 2 dhe hapat e ardhshëm të cilët duhet 
të ndërmerren sa i përket përmbushjes së prioriteteve për integrimin 
evropian. 6 Shkurt 2014 

Buletin Shkurt 2014
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Takim mes Besimit dhe Raportuesit Riçard Hovit
Zëvendëskryeministri Besimi shprehi kënaqësi nga 
rekomandimet në Rezolutën e Parlamentit Evropian dhe e 
theksoi rëndësinë e vazhdimit të Dialogut Aderues në Nivel të 
Lartë mes Republikës së Maqedonisë dhe Bashkimit Evropian. 
E njëjta gjë është përshëndetur edhe nga Z. Hovit i cili theksoi 
se është me rëndësi të madhe që në periudhën e ardhshme të 
arrihet progres i mirëfilltë në disa sfera kyçe, siç është liria e 
shprehjes, zhbllokimi i punës së Grupit Punues në Parlamentin 
e Republikës së Maqedonisë, realizimi i zgjedhjeve të drejta 
dhe demokratike dhe kështu me radhë.

           13 Shkurt 2014 

Të Rinjtë për Evropën

 

 

“Një ditë për BE“
Sekretariati për Çështje Evropiane ishte nikoqir i pesë 
nxënësve fitues të çmimeve të para, pjesëmarrës në 
simulimin nacional të Modelit Parlamenti Evropian në 
„Një ditë për BE“.

Nxënësit e shkollave të mesme kaluan një ditë pune 
me Zëvendëskryeministrin Fatmir Besimi, me qëllim 
që për së afërmi të njoftohen me punën e Besimit dhe 
Sekretariatit për Çështje Evropiane. 

Diskutim ndërmjet Besimit, Hovit 
dhe studentëve nga Universitetet 
në Republikën e Maqedonisë 
Si rezultat i Memorandumit të nënshkruar për 
Bashkëpunim mes Sekretariatit për Çështje Evropiane 
dhe universiteteve nga Republika e Maqedonisë, 
Zëvendëskryeministri për Çështje Evropiane Dr. 
Fatmir Besimi dhe Raportuesi për Republikën e 
Maqedonisë në Parlamentin Evropian, zoti Riçard 
Hovit, realizuan një diskutim të hapur njëorësh me 
studentët nga universitetet e vendit ku u diskutua 
procesi integrues i Maqedonisë në BE.

13 Shkurt 2014

Fjalimi i Zëvendëskryeministrit Besimi në Qendrën për Politika Evropiane 
në Bruksel
Në fjalimin e tij me temë: „E ardhmja evropiane e Maqedonisë 
- Perspektivat dhe sfidat“, Besimi theksoi se edhe krahas 
çështjeve të hapura me vendet fqinje anëtare të Bashkimit 
Evropian, qëndrojmë fuqishëm të fokusuar në detyrat që 
duhet t‘i plotësojmë dhe guximshëm ballafaqohemi me të 
gjitha sfidat që i sjell procesi i reformave.

Besimi gjithashtu e theksoi rëndësinë e përshpejtimit të 
eurointegrimeve, si një parakusht të rëndësishëm për stabilitet 
dhe zhvillim të rajonit dhe si temë dhe qëllim i përbashkët që 
i vendosi vendet e rajonit në anën e njëjtë në krijimin e një të 
ardhmeje të përbashkët më të mirë të Ballkanit Perëndimor në 
Bashkimin Evropian. 18 shkurt 2014

 

 

U mbajt Nënkomiteti i 10-të për Transport, Mjedis Jetësor, Energji dhe 
Zhvillim Rajonal - Bruksel
Nënkomiteti është një forum thelbësor për mirëmbajtjen e dialogut të vazhdueshëm ndërmjet Republikës 
së Maqedonisë dhe Komisionit Evropian në fushat e politikës së transportit, mjedisit jetësor, energjisë dhe 
zhvillimit rajonal. Nga pala maqedonase është dhënë një pasqyrë e detajuar për progresin dhe aktivitetet 
nga Kapitulli 14 (Politika e Transportit), Kapitulli 15(Energjia), Kapitulli 21(Rrjetet Trans Evropiane), Kapitulli 
22 (Politika Rajonale dhe Koordinimi i Instrumenteve Strukturore) dhe Kapitulli 27 (Mjedisi Jetësor).
17-18 shkurt 2014

 

Struktura koordinative të BE-së  

U mbajtën dy seanca të NKPIE
Në seancat e Nënkomitetit të Komitetit Punues për Integrim Evropian (NKPIE) u dha një pasqyrë e statusit të 
zbatimit të ligjeve, akteve nënligjore dhe aktiviteteve të përgjithshme të Programit Kombëtar për Miratimin e të 
Drejtës së Bashkimit Evropian (NPAA 2014), të parashikuara të zbatohen në tremujorin e parë të vitit 2014, si 
dhe pasqyrë e statusit të implementimit të aktiviteteve të Planit të Veprimit për prioritet kyç të BE-së, e poashtu 
edhe një pasqyrë të shkallës së përmbushjes së detyrimeve nga MSA

7 dhe 20 shkurt 2014
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BE-IPA Projekte 

 

 

 

U nënshkrua Memorandumi për marrjen e sistemit softuerik Trados 
Bëhet fjalë për një donacion të një sistemi softuerik për nevojat e Sekretariatit për Çështje Evropiane, që 
paraqet zgjidhje gjithëpërfshirëse dhe më të re në lidhje me përkthimin, rishikimin dhe terminologjinë 
në fushën e përpilimit të versionit nacional të acquis (akteve juridike të Bashkimit Evropian). Ky 
donacion është realizuar nga Shoqëria Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar (GIZ), në kuadër 
të bashkëpunimit bilateral mes Republikës së Maqedonisë dhe Republikës Federale të Gjermanisë.
4  shkurt 2014

 

A e dini se..?
BE mbulon mbi 4.000.000 km ² dhe ka 503 milionë banorë- e treta me 
madhësi në popullsinë botërore, pas Kinës dhe Indisë. 

Sipas sipërfaqes, Franca është vendi më i madh në BE, kurse Malta vendi 
më i vogël.

Lajme nga BE
• Zgjedhje në BE 2014-kësaj radhe është më ndryshme 

• Më shumë të drejta dhe kushte më të mira pune për punëtorët sezonalë nga vendet e treta, të cilët punojnë 
në BE 

Data të rëndësishme në muajin Mars
• 1 Mars  -  Dita për Zero Diskriminim

• 8 Mars  -  Dita Ndërkombëtare e Gruas 

• 20 Mars - Dita Ndërkombëtare e Lumturisë

• 22 Mars  -  Dita Botërore e Ujit 

Zyrtarisht është iniciuar rinovimi i 
ndërtesës administrative në pikën 
e kalimit kufitar Bogorodicë
Projekti është pjesë e Programit të BE-së për 
bashkëpunim ndërkufitar me Greqinë dhe ka për 
qëllim të kontribuojë në përmirësimin e nivelit të 
shërbimeve doganore për qytetarët dhe bizneset, por 
edhe për rritjen e sigurisë në rajonin kufitar.

BE-ja e mbështet ndërtimin, në 
gjatësi prej gjysmë kilometri, të 
shtratit të lumit Kriva Reka  
Si pjesë e Projektit të BE-së,Lumenjtë nuk njohin 
kufij, i financuar përmes Programit për bashkëpunim 
ndërkufitar me Bullgarinë, do të fillojë ndërtimi i shtratit 
të lumit Kriva Reka në gjatësi prej gjysmë kilometri, në 
komunën e Kriva Pallankës. Ky projekt është zbatuar 
në bashkëpunim me komunën e Bullgarisë, Dupnica.

agjenda bE 2014
përmes qasjes së hapur, transparente dhe inkluzive, vazhdojmë të

            përkushtuar në procesin eurointegrues

Takim me OJQ-të për NPAA

Sekretariati për Çështje Evropiane edhe më tej do të vazhdojë të thellojë bashkëpunimin me sektorin civil në 
kapitujt e caktuar të legjislacionit evropian dhe vendosjen e mekanizmave të cilët do të mundësojnë dialog të 
vazhdueshëm në procesin e harmonizimit.

Për këtë qëllim, organizatat joqeveritare u ftuan të propozojnë rekomandime dhe propozime konkrete për 
përmirësimin e mëtutjeshëm të Programit në sferat e interesit të tyre. 31 janar 2014

Buletin Janar 2014
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IPA pres konferencë-Maqedonia në nivel të njëjtë me Kroacinë dhe Turqinë

sa i përket absorbimit të IPA fondeve
Deri në fund vitit 2013, gjithsej 37,3 përqind e Instrumentit të 
Ndihmës Para-aderuese të BE-së janë alokuar për Maqedoninë, 
prej vitit 2007 e deri në vitin 2013 - potencoi Zëvendëskryeministri 
për Çështje Evropiane Fatmir Besimi në pres konferencën e 
përbashkët me Shefin e Delegacionit të BE-së në Shkup Sh.T. Aivo 
Orav, në të cilën ata prezantuan statusin e implementimit të IPA-s. 
Analiza krahasuese e Komisionit Evropian tregon se sa i përket 
absorbimit të IPA fondeve, Maqedonia është në të njëjtin nivel me 
Kroacinë dhe Turqinë. 31 janar 2014

Nënshkrimi i Memorandumit për bashkëpunim me Universitetet e RM-së

Zëvendëskryetari i Qeverisë të Republikës së Maqedonisë për Çështje Evropiane, Dr. Fatmir Besimi nënshkroi 
Memorandum për bashkëpunim me gjashtë universitete të Republikës së Maqedonisë. Ky Memorandum 
parashikon hartimin e projekteve të përbashkëta hulumtuese, debate, ligjërata, akordimin e bursave për 
nëpunës shtetërorë dhe publik për master studime nga fusha e studimeve evropiane në Maqedoni dhe jashtë 
vendit, kryerje të praktikës në Sekretariatin për Çështje Evropiane si dhe aktivitete të tjera me çka do të 
thellohet bashkëpunimi midis SÇE-së dhe universiteteve. 29 Janar 2014

Vizitë në Mbretërinë e Spanjës
Gjatë vizitës zyrtare në Spanjë, Besimi u takua me Kryetarin e Senatit të 
Spanjës, Pio Garcia Escudero, Ministrin 
për Punë të Jashtme të  Spanjës Jose 
Manuel Garcia-Margallo dhe Marfil, 
si dhe me Kryetarin e Kongresit të 
Deputetëve, Jesus Maria Posada 
Moreno ku potencoi se është tejet e 
rëndësishme për Maqedoninë të ketë 
përkrahjen e Spanjës dhe vendeve tjera 
anëtare të BE-së, gjë që do të ndihmojë 

progresin e mëtutjeshëm të vendit në integrimet euroatlantike.  23 Janar 2014

Takim me Stefan Fyle
Zëvendëskryeministri për Çështje Evropiane Besimi dhe Ministri i 
Punëve të Jashtme Popovski u takuan me Komisarin për Zgjerim të 
BE- së, Stefan Fyle dhe raportuesin për Maqedoninë në Parlamentin 
Evropian, Riçard Hovit ku diskutuan mundësitë e vazhdimit të 
Dialogut Aderues të Nivelit të Lartë. 

22 janar 2014

 

Çmimi Zhan Mone 2013

 

BE/IPA Vizita institucionale
Vizitë pune në Ministrinë për Vetëqeverisje Lokale lidhur me 
informacionet e fundit për çdo aspekt të mënyrës së shfrytëzimit 
të fondeve IPA në kuadër të Komponentës së 2-të dhe posaçërisht 
për shpalljen e hapur për 
bashkëpunim ndërkufitar 
mes Republikës së 
Maqedonisë dhe Republikës 
së Kosovës. Në Ministrinë e 
Drejtësisë u theksua nevoja 

e implementimit të mëtejshëm të reformave në sistemin gjyqësor dhe 
ndërmarrja e hapave të mëtutjeshme drejtë realizimit të kritereve të 
caktuara nga Bashkimi Evropian.   10 dhe 11 Janar 2014

Marija Bikovska - Fotografia më e 
mirë amatore 

Z. Erol Rizaov - Teksti më i 
mirë gazetaresk 

Z. Boris Gërdanovski- Fotografia më 
e mirë profesionale 
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Projekt i suksesshëm IPA CBC
Ngrohje qendrore „TELETERM“

Zvogëlimi i shpenzimeve për ngrohje të amvisërive, objekteve afariste dhe publike si dhe informimi i qytetarëve 
dhe këmbimi i përvojave me partnerët nga Republika e Greqisë, përpunimi i studimit teknik përmes të cilit 
definohen kapacitetet e shfrytëzuesve potencial të sistemit të ngrohjes qendrore

 

Progres në plotësimin e prioriteteve për integrimin evropian
Më 22 janar Kuvendi i Republikës së Maqedonisë i miratoi ndryshimet e Ligjit për media dhe Ligjit për shërbime 
mediatike audio dhe audio-vizive, duke i implementuar në këtë mënyrë kërkesat e Shoqatës së Gazetarëve. 
Ndryshimet, para së gjithash, kanë të bëjnë me përjashtimin e publikimeve elektronike, gjegjësisht internet 
portaleve, parashikohet që çdo kufizim i përmbajtjeve në media duhet të jetë në pajtim me praktikën e Gjykatës 
Evropiane për të Drejta eNjeriut dhe njëherësh në Këshillin e Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe 
Audiovizive, parashikohet të ketë nga një anëtarë nga shoqatat e gazetarëve AGM dhe SHGM. 

Pas konsensusit paraprakisht të arritur mes partive politike, Kuvendi i Republikës së Maqedonisë i miratoi 
ndryshimet e Kodit Zgjedhor, përmes të cilave   bëhet ndarja e mëtejshme e shtetit nga partitë politike, 
caktohet limiti fiks për lartësinë e donacioneve nga persona juridikë, rregullohet realizimi i të drejtës së votës 
për anëtarët e këshillave zgjedhorë për votim në diasporë, në mënyrë plotësuese rregullohen dispozitat që 
kanë të bëjnë me mbulimin mediatik të fushatave, si dhe definohen afatet për marrjen e vendimeve gjyqësore 
sipas kundërshtimeve të paraqitura nga Agjencia e Mediave. 

Në procedurë parlamentare kanë hyrë Ligji për nëpunës administrativ dhe Ligji për të punësuarit në sektorin 
publik. Me këto reforma ligjore pritet të sigurohet efektivitet më i madh dhe efikasitet të administratës shtetërore 
dhe publike, kualitet më i mirë i shërbimeve dhe qasje më e shpejtë e qytetarëve, pavarësi, objektivitet dhe 
paanësi, si dhe zero tolerancë ndaj korrupsionit. 

U miratua Plani Operativ për programe aktive dhe masa për punësim për vitin 2014 ku popullata e re është 
përcaktuar si grup prioritar. Në janar u miratua edhe Programi para-aderues ekonomik për periudhën 2014 
- 2016, përmes së cilit Republika e Maqedonisë përgatitet për integrim gradual në monitorimin multilateral 
ekonomik dhe fiskal në kontekst të Unionit Ekonomik dhe Monetar (EMU) dhe Strategjinë Evropa 2020. 
Programi i paraqet projeksionet më të rëndësishme makroekonomike për vendin dhe i arsyeton reformat 
kryesore strukturore, të cilat do ndërmerren në rrugën drejtë euro-integrimeve. 

Qeveria e miratoi edhe Ligjin për shfrytëzimin e të dhënave të sektorit publik qëllimi i të cilit është harmonizimi i 
legjislacionit nacional me Direktivën e Parlamentit Evropian dhe Këshillit të BE-së për ripërdorimin e informatave 
të sektorit publik.  

  

 

U prezantua Rregullorja e Punës së Grupit Punues të Kapitullit 23 
Jurisprudenca dhe të Drejtat Fundamentale

Rregullorja do ta ndihmojë Grupin e Punës, përgjegjës për 
Kapitullin - Jurisprudencë dhe të Drejtat Fundamentale që në 
mënyrë më efikase dhe më efektive t’i kryejë detyrat që kanë të 
bëjnë me plotësimin e kritereve për anëtarësim dhe që janë të 
parapara për këtë Kapitull. Në këtë drejtim anëtarëve të Grupit 
Punues do t‘u mundësohet koordinim më i mirë në procesin e 
harmonizimit të legjislacionit të BE dhe përfundimisht do të 
paraqet një model për grupet e tjera punuese/negociuese të 
angazhuara në kapitujt e tjerë. Ky aktivitet i SÇE –së u realizua 
në bashkëpunim me Fondacionin Konrad Adenauer dhe 
Asociacionin për Iniciativa Zhvillimore.  24 Janar 2014

 

A e dini se...?
BE me gjysmë miliard banorë përfshin 7% nga popullata botërore. 

Evropa është lider botëror në teknologjinë e mjedisit jetësor. Ky treg global parashikohet të trefishohet deri në 
2030. 

Emetimet e dyoksidit të karbonit në Evropë (8.2 tonë për kokë banori) janë më pak se gjysma e emetimeve për 
kokë banori në SHBA (19.3 tonë për kokë banori), Australia (17.7 tonë për kokë banori) dhe Kanadaja (16.9 
tonë për kokë banori).

 

Lajme nga BE
• Riga dhe Umea qytete evropiane të kulturës për vitin 2014

• 2014 Viti Evropian i Harmonizimit të Jetës Familjare me Punën

• Komisioni Evropian shpalos Raportin e parë të BE kundër korrupsionit

Data të rëndësishme në muajin Shkurt
• 4 shkurt - Dita Botërore Kundër Kancerit

• 13 shkurt - Dita Botërore e Radios

• 20 shkurt - Dita Botërore e Drejtësisë Shoqërore

• 21 shkurt - Dita Internacionale e Gjuhës Amtare
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 ▶ r e z u ltat e nG a h u luM t i M i i  Opi n iOn i t 
p u Bl i k pë r Be - n ë

Për nevojat e Sekretariatit për Çështje Evropiane për periudhën gusht 2013 - nëntor 2014 u 
realizuan tre hulumtime të opinionit publik lidhur me qëndrimin e publikut për procesin 
eurointegrues të Republikës së Maqedonisë. Hulumtimi u krye nga Brima, në terren, ballë për 
ballë, me një mostër të veçantë prej rreth 1.200 të anketuar. Hulumtimet për muajin gusht 2013 
dhe shkurt 2014 u mbështetën financiarisht nga Instituti Kombëtar Demokratik - NDI, ndërsa 
hulumtimi i fundit i kryer në muajin nëntor u mbështet financiarisht nga Shoqëria Gjermane 
për Bashkëpunim Ndërkombëtar - GIZ.
Përgjigjet në pyetjen: „A mbështetni Ju personalisht anëtarësimin e Republikës së Maqedonisë 
në BE dhe NATO?“ qartë tregojnë përcaktimin mbizotërues pozitiv të qytetarëve në lidhje me 
drejtimin evropian të cilin e ka marrë Republika e Maqedonisë, pavarësisht regjistrimit të një 
rënie të vogël. Përqindja e të papërcaktuarve është jashtëzakonisht e ulët, që tregon një perceptim 
mirë të zhvilluar të publikut për agjendën e Evropiane.
Sa i përket pyetjes së dytë „Duke marrë parasysh të gjitha gjërat, do të kishit thënë se Maqedonia 
do të kishte ose nuk do të kishte dobi nga anëtarësimi në BE?“ shumica e të anketuarve mendojnë 
se Maqedonia do të kishte dobi nga anëtarësimi në Bashkimin Evropian.

p1. a mbështetni ju personalisht anëtarësimin e republikës së Maqedonisë në Be dhe natO? 
(Të dhënat janë të grumbulluara: mbështetje e plotë + e pjesshme = e mbështes, aspak + 

pjesërisht nuk e mbështes = nuk e mbështes) 

p2. Duke marrë parasysh të gjitha gjërat, do të kishit thënë se Maqedonia do të kishte ose 
nuk do të kishte dobi nga anëtarësimi në Be?
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rezultate nga hulumtimi i opinionit publik për Be-në për republikën e Maqedonisë dhe 
vendet kandidate për anëtarësim (Standard eurobarometer)

Sipas të dhënave të publikuara në faqen zyrtare të Komisionit Evropian, në pjesën e hulumtimit
të opinionit publik, në fushën e hulumtimit Standard Eurobarometër (Standard Eurobarometer),
ku si porositës paraqitet vetë KE, në pyetjen “Në përgjithësi, a mendoni se anëtarësimi i (vendit
Tuaj) në Bashkimin Evropian është i mirë, i keq ose as i mirë as i keq“, si dhe në pyetjen “Duke 
marrë parasysh të gjitha gjërat, a mund thoni se (vendi Juaj) në përgjithësi do të kishte ose 
nuk do të kishte dobi nga anëtarësimi në Bashkimin Evropian”, sipas shfaqjeve grafike të marra 
nga faqja e internetit të Komisionit Evropian, qartë duket qëndrimi i lartë pozitiv i qytetarëve 
të Maqedonisë i shprehur në vazhdimësi për periudhën 10.2007-11.2012 pavarësisht rënies së 
mbështetjes nga 76% në 57%.

në përgjithësi, a mendoni se anëtarësimi i (vendit tuaj) në Bashkimin evropian (tregun e 
përbashkët) është...?
Republika e Maqedonisë (prej 10/2007 deri 11/2012)

Shënim: Tabela është marrë nga http://ec.europa.eu/public_opinion/cf/index_en.cfm, dhe nga Sekretariati për çështje evropiane 
është bërë përmirësim i referencës së përkohshme dhe në të gjithë tekstin është shfrytëzuar emri kushtetues Republika e Maqedonisë.
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Duke marrë parasysh të gjitha gjërat, a do të thonit se (vendi juaj) do të kishte ose nuk do 
të kishte dobi nga anëtarësimi në Bashkimin evropian (tregun evropian)?

Shënim: Tabela është marrë nga http://ec.europa.eu/public_opinion/cf/index_en.cfm, dhe nga Sekretariati për çështje evropiane 
është bërë përmirësim i referencës së përkohshme dhe në të gjithë tekstin është shfrytëzuar emri kushtetues Republika e Maqedonisë.

Krahasuar me të njëjtin hulumtim dhe pyetjet e njëjta, por për periudhën 2012 - 2014, duke marrë 
parasysh opinionin publik në vendet kandidate për anëtarësim në BE, Republika e Maqedonisë 
në vazhdimësi dallohet për nivelin e lartë të mbështetjes për BE-në në krahasim me vendet e 
tjera kandidate të rajonit të shfaqura në grafiket të përpunuara nga SÇE. Sipas hulumtimit të 
fundit të kryer në vjeshtë Republika e Maqedonisë sërish tregoi rritje të nivelit të mbështetjes 
për BE-në, respektivisht 53% nga qytetarët mendojnë se anëtarësimi në BE është gjë e mirë, dhe 
ky rezultat është për dy pikë përqindjeje më i mirë në krahasim me hulumtimin e parafundit.
Sipas statistikave, në vend të parë tani është Republika e Shqipërisë e cila sapo fitoi statusin e 
vendit kandidat.  
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në përgjithësi, a mendoni se anëtarësimi i (shteti ynë) në Bashkimin evropian është gjë e 
mirë, e keqe ose as e mirë as e keqe?
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As e mirë as e keqe 2012-2014
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Duke marrë parasysh të gjitha gjërat, a do të thonit se (shteti ynë) do të kishte ose nuk do 
të kishte dobi nga anëtarësimi në Bashkimin evropian?

Do të kishte dobi 2012-2014
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Nuk do të kishte dobi 2012-2014
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Shënim: Grafikonet janë përgatitur nga ana e SÇE-së në bazë të materialeve nga web faqja e KE-së http://ec.europa.eu/public_
opinion/archives/, në dispozicion momental për krijimin e këtij publikimi. Dhe nga Sekretariati për çështje evropiane është bërë 
përmirësim i referencës së përkohshme dhe në të gjithë tekstin është shfrytëzuar emri kushtetues Republika e Maqedonisë.

Shënim: Grafikonet janë përgatitur nga ana e SÇE-së në bazë të materialeve nga web faqja e KE-së http://ec.europa.eu/public_
opinion/archives/, në dispozicion momental për krijimin e këtij publikimi. Dhe nga Sekretariati për çështje evropiane është bërë 
përmirësim i referencës së përkohshme dhe në të gjithë tekstin është shfrytëzuar emri kushtetues Republika e Maqedonisë.
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 ▶ M aqe D On ia Dh e BaSh k i M i e V rOpia n – 
a k t ua l i t et e Dh e SF i Da

1. SipaS juSh, Cilat nGjarje Shënuan Vitin 2014 për MaqeDOninë, 
rajOnin Dhe BaShkiMin eVrOpian?

2. Cilat janë pritjet tuaja për MaqeDOninë, rajOnin Dhe BaShkiMin 
eVrOpian në Vitin e arDhShëM?

aivo Orav   
Shef i Delegacionit të Bashkimit Evropian 

Viti 2014 ishte një vit plot sfida për Bashkimin Evropian. Reflektimet 
e krizës ekonomike ishin akoma të pranishme, ndërsa tensionet në 
Ukrainë shkaktuan shqetësim të madh dhe mobilizim në kuadër të 
Bashkimit Evropian. Në përgjithësi, shpresoj që viti 2015 do të sjellë 
dritë të re dhe progres, dhe veçanërisht paqe.
Sa i përket vendit tuaj, kishim Raportin tonë për progresin e arritur për 
vitin 2014 dhe shpresojmë se aktorët përkatës do ta konsiderojnë këtë 
dokument si udhëzim për integrimin e ardhshëm në BE. Shpresoj se 
vërejtjet tona do të reflektohen në realitet, ashtu që Raporti i Progresit 
për vitin 2015 të tregojë progres akoma më të madh, veçanërisht në 
ato fusha ku u identifikuan dobësi. Siç deklaroi zonja Mogerini, Bashkimi Evropian mbetet 
partneri juaj dhe unë shpresoj se së bashku me autoritetet mund t’i ndihmojmë vendit që në 
mënyrë të shpejtë t’i zbatojë  reformat e nevojshme dhe, si rezultat i asaj, të bëhet anëtar i familjes 
sonë të BE-së.

ernesto Beleli
Ambasador i Republikës së Italisë në Republikën e Maqedonisë    

Ngjarjet më të rëndësishme që shënuan vitin 2014 ishin zgjedhjet 
presidenciale dhe zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Menaxhimi 
efikas i procesit zgjedhor, mundësia e kandidatëve për mbajtjen e 
fushatave të lira zgjedhore dhe garancitë për lirinë e mbledhjes dhe 
bashkimit të votuesve janë faktorë të rëndësishëm në rrugën drejt 
konsolidimit demokratik. Megjithatë, njëkohësisht u shfaq nevoja 
për thellimin dhe plotësimin e procesit në të gjithë komponentët e 
tij, përfshirë edhe qasjen ndaj mediave, për tu siguruar mundësi të 
barabarta për të gjitha forcat politike. Mos pjesëmarrja e opozitës në 
jetën parlamentare vërtet ndikoi në vend dhe në punën e Parlamentit.
Megjithatë, paralelisht me atë, angazhimi i vazhdueshëm i Maqedonisë në rrugën drejt 
harmonizimit me kërkesat evropiane i mundësoi vendit të mbetet në rrugën e duhur drejt 
anëtarësimit dhe për herë të gjashtë morri  rekomandim pozitiv nga Komisioni. I rëndësishëm 
ishte edhe konfirmimi i prioritetit që BE-ja ia jep procesit të zgjerimit në Ballkanin Perëndimor, 
që gjithashtu është pjesë e objektivave të Komisionit të ri, që filloi mandatin në Bruksel.

Gjatë vitit 2015, pritjet janë se do të jepet një stimul i ri në rrugën drejt integrimit euro-
atlantik, pjesëmarrje e plotë e të gjithë faktorëve politik në seancat parlamentare, të hapur për 
të gjitha komponentat, për të mundësuar miratimin e ligjeve të nevojshme për stimulimin e 
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rritjes ekonomike, zvogëlimin e papunësisë dhe promovimin e integrimit të komponenteve të 
ndryshme në vend. Në nivel të rajonit të Ballkanit ekzistojnë pritje se do të vazhdojë procesi i 
përafrimit dhe integrimit në Evropë, e që tanimë shënon përparim të konsiderueshëm. Integrimi 
i Ballkanit Perëndimor është një garanci e stabilitetit në Rajon dhe në gjithë Evropën.

Unë mendoj se Dialogu për Aderimin në Nivel të Lartë do të vazhdojë në vitin 2015, me qëllim 
që t’i japë një stimul të ri procesit të përafrimit drejt Evropës dhe shpresoj se gjatë vitit të 
ardhshëm, si rezultat i arritjeve pozitive, përfundimisht të mund të hapen negociatat e aderimit 
me BE-në për kapituj të caktuar. Përmes progresit të arritur në vitet e fundit, veçanërisht sa i 
përket kornizës legjislative, Maqedonia dëshmoi se në mënyrë të kënaqshme i plotëson kriteret 
e Kopenhagës.

alberts Sarnakis 
Ambasador i Letonisë në Republikën e Maqedonisë   

Viti 2014 hapi shumë çështje dhe i vendosi në pikëpyetje vlerat tona, 
zhvillimin ekonomik dhe bashkëpunimin. Megjithatë, ky vit na tregoi 
se ne, evropianët, edhe pse jemi kaq të ndryshëm, përsëri jemi një 
familje dhe mund të paraqitemi me një qëndrim të përbashkët para 
botës së jashtme. Në vitin 2013 Kroacia u bë anëtare e Bashkimit 
Evropian dhe ne u ndjemë se kjo na solli më afër realizimit të ëndrrës 
sonë – që gjithë popujt e Ballkanit Perëndimor t’i shohim si pjesë të 
Bashkimit Evropian. Pjesë e rëndësishme është bashkëpunimi rajonal 
dhe bashkëpunimi me vendet fqinje. Në vitin 2014 u bënë hapa të 
rëndësishëm dhe shpresojmë se këto hapa do të na afrojnë. Edhe 
problemet më të vështira kanë zgjidhje në qoftë se njerëzit dëshirojnë një gjë të tillë.
Viti i ardhshëm do të jetë një vit shumë aktiv për të gjithë evropianët. Viti 2014 na mësoi se nuk 
ka kohë për të pushuar dhe se demokracia dhe prosperiteti nuk mund të nënvlerësohen. Kjo do 
të thotë se do të duhet të marrim vendime më të guximshme dhe të zbatojmë reforma të reja në 
qoftë se duam t’i mbrojmë vlerat tona evropiane, ta ruajmë stabilitetin dhe të arrijmë prosperitet 
për të gjithë ne.  Vendimet, që do të merren në vitin 2015, do të jenë shumë të rëndësishme për 
të ardhmen tonë të përbashkët dhe në vitin 2015 do të na duhen shumë evropianë të guximshëm 
dhe të zgjuar kudo në Evropë. Maqedonia tashmë është e pranishme në proceset evropiane dhe 
me arritje të konsensusit nacional për zhvillim të mëtejshëm, vendi do t’i arrijë qëllimet e veta.

 

 ▶ pe r S Ona z h e p u Bl i k e –  “M aqe D On ia n ë 
Be ,  S a j e M i a F ë r ,  e  S a l a rG” 
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anketë në pyetjen “MaqeDOnia në BaShkiMin eVrOpian, Sa jeMi aFër e 
Sa larG”?

Vlatko ilievski 
Aktor, këngëtar 

Arti nuk njeh kufi.
Dua ta shpreh kënaqësinë time për mbështetjen që kemi marrë 
nga shteti në periudhën e kaluar, si ndërtimi i Teatrit të ri 
Kombëtar të Maqedonisë, Filarmonia ndërtimi i së cilës është 
në rrjedhë e sipër, si dhe objektet e tjera infrastrukturore që 
janë duke u ndërtuar në të gjithë vendin për t’i mbështetur
artistët. Kjo kontribuon të ndjehem si qytetar i një vendi - 
anëtar i Bashkimit Evropian.

natalija Gruboviç
Modele dhe drejtuese e emisioneve 

Maqedonia është duke e jetuar realitetin evropian. Në 10 vitet e 
fundit Republika e Maqedonisë ka pasur kohë të mjaftueshme t’i 
ndjejë efektet e reformave intensive që zbatohen në vend dhe të 
cilat na çojnë më afër standardeve evropiane në jetën e përditshme 
të qytetarëve. 

Bajrush Mjaku 
Aktor

Varet se kujt ia bëni këtë pyetje: Bajrush Mjakut si aktor, 
si shqiptar apo si shtetas i Maqedonisë!
-Si aktor e ndjej veten të barabartë me të gjithë të tjerët, 
sepse kam përfaqësuar e prezantuar me dinjitet kulturën 
shqiptare gjithandej Evropës e besa dhe më larg;
-Si shqiptar që jeton dhe vepron në Maqedoni, më 
ushqen shpresa se një ditë do të bëhemi pjesë e BE-së,  
por nuk po shoh dritë në errësirën e njerëzve me dioptri 
të dyshimtë. Janë pikërisht ata që këtë errësirë  duhej ta 
shndërronin që moti në dritë;
-Si shtetas i Republikës së Maqedonisë, jam i pashpresë se një ditë politikbërësit maqedonas do 
të pajtohen me realitetin për të përmbushur kërkesat e BE-së. Deklarativisht thonë se  janë të 
interesuar të jenë pjesë e BE-së, ndërsa me veprimet e veta e dëshmojnë të kundërtën!

arif ziberi– elita 5
Këngëtar

Maqedonia gjeografikisht është pjesë e Evropës dhe neve na mbetet 
të arrijmë t’i pranojmë dhe t’i zbatojmë vlerat evropiane si: toleranca, 
barazia, mirëkuptimi, zhvillimi ekonomik etj., vlera të cilat janë po 
aq të rëndësishme sa edhe zbatimi i reformave nga Qeveria me qëllim 
të përafrimit të vendit kah Bashkimit Evropian. Kam përshtypjen 
se punohet në këtë drejtim, por duhet të ketë një përkushtim më të 
madh dhe intensitet më të shpejtë që të zbatohet integrimi. Unë si 
person i artit të muzikës do të shtoja se edhe pse themi që arti nuk 
njeh kufij, zbatimi i vlerave evropiane do të sjell një frymë të re, si në 
fushën e muzikës ashtu edhe në çdo sfere tjetër të jetës.

irena Spirovska 
Moderatore

Maqedonia i zbaton përgatitjet e veta në rrugën drejt Bashkimit 
Evropian duke tejkaluar sfida të ndryshme të natyrës shoqërore, 
ekonomike dhe politike.
Megjithatë, në fushën e kulturës dhe artit, Maqedonia ka kohë që është 
ndërthurur në mjedisin kulturor të kulturës më të gjerë evropiane, ku 
ushqehet dhe shprehet nëpërmjet kodit kulturor të vlerave evropiane. 
Në këtë kuptim, mendoj se Maqedonia jo vetëm që nuk është larg nga 
Bashkimi Evropian, por gjithashtu është një pjesë integrale e hapësirës 
kulturore evropiane.
Ky fakt i padiskutueshëm pasqyrohet edhe në jetën e përditshme. 
Përkatësisht, publiku i Maqedonisë e jeton realitetin evropian 
nëpërmjet veprave të shkrimtarëve të përkthyer nga gjuhët evropiane, 
shfaqjeve të ndryshme artistike të operave dhe arteve pamore, dhe natyrisht edhe ngjarjeve 
sportive.
Është veçanërisht e rëndësishme të theksohet se ky komunikim kulturor zhvillohet edhe në 
drejtim të kundërt, nga Maqedonia drejt Evropës.
 
Veli Mumin
Sportist 

Rruga e vërtet për në Bashkimin Evropian është në mentalitetin 
e njerëzve. Me këndvështrimet moderne dhe shkatërrimin e 
stereotipeve, si dhe përmes politikës bashkëkohore të cilën e 
zbaton kjo Qeveri, jemi hap më afër Bashkimit Evropian.  




