
Takim i Zëvendëskryeministrit Besimi me Eurokomisarin e ri për Negociata
dhe Zgjerim, Johanes Han

Në Sekretariatin për Çështje Evropiane,  Zëvendëskryeministri Besimi realizoi takim
me Komisarin për Politikë Fqinjësore Evropiane dhe Negociata për Zgjerim, Johanes
Han.

Në takim, theks I veçantë u vendos në përpjekjet që i bën Qeveria e Republikës së
Maqedonisë në drejtim të zbatimit të reformave të cilat janë të nevojshme për
realizimin e suksesshëm të procesit të eurointegrimeve të vendit tonë,si dhe statusi i
zbatimit të IPA-s.

Zëvendëskryeministri Besimi, potencoi po ashtu edhe nevojën për vazhdimin e
Dialogut Aderues të Nivelit të Lartë, me qëllim të ruajtjes së dinamikës së procesit
reformues dhe arritjes së inkluzionit përmes dialogut politik dhe kyçjes së
veprueseve shoqëror, gjë që do të kontribuonte në kredibilitetin e procesit të
integrimit evropian të Republikës së Maqedonisë.

17 shkurt 2015

Besimi në Uashington: Integrimet Euro-Atlantike zgjidhje për sfidat në Ballkan

Gjatë vizitës së tij në SHBA Zëvendëskryeministri Besimi ishte pjesëmarrës i
Mëngjesit të Lutjeve ku morën pjesë Kryetari i SHBA-
së, Barak Obama,si dhe liderë dhe personalitete të
shquara nga e gjithë bota.



Gjatë vizitës së tij Zëvendëskryeministri Besimi realizoi takim me Hojt Brajan Ji,
zëvendës ndihmës i Sekretarit Shtetëror të Departamentit Shtetëror Amerikan
përgjegjës për Evropë dhe Euro-Azi, me Drejtoreshën për Ballkanin, Detin e Zi dhe
Kaukaz në Këshillin Nacional të Sigurisë, Samanta Smith, si dhe me kongresmenin
amerikan Eliot Engel.

Në kuadër të takimeve u këmbyen mendime në lidhje me përpjekjet dhe aritjet e
Qeverisë së Republikës së Maqedonisë në drejtim të proceseve reformuese
eurointegruese,dhe tejkalimin shumëvjeçar të kontestit në lidhje me emrin.

Gjatë kohës së vizitës së tij Zëvendëskryeministri Besimi mori pjesë në diskutimin
me temë: “Maqedonia: A mund të anëtarësohet në BE?” moderuar nga analisti
amerikan Daniel Server, e cila u realizua në Universitetin Xhon Hopkins.

04 shkurt 2015

Ambasadori i ri Xhes Bejli në takim në Sekretariatin për Çështje Evropiane

Gjatë takimit të parë me ambasadorin e ri amerikan në Republikën e Maqedonisë,
Sh.E. Xhes Bejli, Zëvendëskryeministri Besimi i dëshiroi punë të suksesshme gjatë
mandatit të tij.

Në takim u bisedua për procesin e integrimit evropian të Republikë së Maqedonisë,
si dhe arritjet kyçe dhe sfidat me të cilat ballafaqohet vendi në drejtim të tejkalimit të
të njëjtave dhe shënimit të progresit plotësues në periudhën në vazhdim.

Bashkëbiseduesit diskutuan për marrëdhëniet e mira bilaterale mes dy vendeve, ku
Zëvendëskryeministri Besimi theksoi rëndësinë e mbështetjes së Shteteve të
Bashkuara të Amerikës për Republikën e Maqedonisë në procesin aderues në
Bashkimin Evropian.

20 shkurt 2015

SÇE E PARALAJMËRON CIKLIN DEBATUES: BE BISEDIME “BE MBETET
PRIORITETI YNE”

http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001VaEgkToH17WZ8OfxJDE-yYQpXUWS5nwqIwmgGeJYo6OvKW5uWD1vesmO07Z7tstLOKUDQLlRNET8T4hY574GovFh9P3KX39oYxvnJo-Yvv0=


Të rinjtë  për BE-në

U mbajt simulimi i gjashtë i Modelit Parlamenti Evropian

Në organizim të shkollave Ndërkombëtare “Nova” dhe të mbështetur nga ana e EU
info qendrës, Qytetit të Shkupit dhe SÇE-së, në Shkup u mbajt eventi përmbyllës i
simulimit të shtatë me radhë të Modelit të Parlamentit Evropian, ku mbajtën fjalime
Zëvendëskryeministri Besimi, Sh.E. Ambasadori i mbretërisë së Spanjës z.Karanza
dhe Drejtori i shkollave ndërkombëtare Nova, z.Novakovski.

Në Modelin Parlamenti Evropian pjesëmarrës ishin 80 nxënës të shkollave të mesme
dhe 20 profesor  të 20 shkollave të mesme të Republikës e Maqedonisë.

Pesë delegatët më të mirë nga simulimi do të kenë mundësinë që të marrin pjesë në
sesionin ndërkombëtar të “ Modelit të Parlamentit Evropian”.

23 shkurt 2015

Nxënësit vizituan Sekretariatin për Çështje Evropiane

Sekretariati për Çështje Evropiane ishte nikoqir i grupit të nxënësve të Quality
Schools International, nga mosha 11 deri 17 vjet nga vende të ndryshme, të cilët
bashkë me familjarët jetojnë në Maqedoni.

Nxënësit takuan Zëvendëskryeministrin Besimi ku kishin mundësinë të diskutojnë
për aspiratat evropiane të Republikës së Maqedonisë, rëndësinë dhe sfidat me të
cilat përballet vendi në procesin e integrimit dhe çështjeve të tjera në interes të tyre.



27 shkurt 2015

IPA Projekte

U promovua Tvining projekti “Përmirësim i kushteve të Drejtorisë për të Ardhura
Publike për tatimpaguesit’’

E financuar nga: Bashkimi Evropian, IPA 2010 / TAIB |

Qëllim I projektit: përmirësim I kapaciteteve administrative dhe institucionale të
DAP –it  në dhënien e shërbimeve për tatim paguesit dhe përmirësim i paraqitjes
dhe pagesës vullnetare të tatimeve.

Kohëzgjatja: 24 muaj

Vlera e përgjithshme: 800.000 Euro më shumë

 U promovua IPA Tvining projekt "Përkrahje për parandalim efektiv dhe lufta
kundër korrupsionit "

Projekti zbatohet nga Zyra Federale për administratë të Gjermanisë bashkë me
Komisionin Shtetëror për parandalimin e korrupsionit.

E financuar nga: Bashkimi Evropian, IPA 2010

Qëllim I projektit: të arrihet implementim efektiv i politikave antikorruptive, dhe të
promovohet qeverisje dhe sundim i ligjit në vend.

Kohëzgjatja: 24 muaj

Vlera e përgjithshme: 1.420.000 Euro më shumë

Lajme nga BE-ja

· Plani investimeve: dritë e gjelbër për financimin e ndërmarrjeve të mesme dhe
të vogla para fillimit të verës

· Edhe 18 programe për zhvillimin rural fituan dritë të gjelbër
· Komisioni Evropian filloi me punë për Union Energjetik
· Komisioni i Junkerit vë në dispozicion 1 miliardë euro për të rinjtë dhe të

papunësuarit
· Njoftohuni me Plzen dhe Mons qytete Evropiane të kulturës për vitin 2015
· Lufta kundër varfërisë: Komisioni angazhohet me 3,8 miliardë euro për të

ndihmuar më të rrezikuarit në Evropë
· KE-ja vlerësoi regjimin pa viza për Ballkanin Perëndimor



· Kumtesa e Eurogrupit për Greqinë
· Rregullat e reja GMO morën miratim përfundimtar nga Këshilli
· Strategjia Evropa 2020 – si përparon Bashkimi Evropian në realizimin

qëllimeve të strategjisë?

A e dini se...?

· Këtë vit shënohet 15 vjetori i shpalljes së Ditës Ndërkombëtare të Gjuhës
amtare

· Qytete evropiane të kulturës për vitin 2015  janë shpallur Mons (Belgjik) dhe
Plazen (Republika Çeke)

· Bashkimi Evropian do të shpenzojë  rreth 7,5 miliardë euro për hulumtim në
drejtim  të përmirësimit të mbrojtjes së shëndetësisë në Evropë në periudhën
2014 – 2020 në kuadër të programit për hulumtim "Horizont" 2020.

· Buxheti vjetor për ndihmë humanitare viteve të fundit është rreth  1 miliardë
euro, që është më shumë se dy euro për banor të BE-së

Data të rëndësishme ndërkombëtare

· 1 mars – dita kundër diskriminimit
· 8 mars – dita ndërkombëtare e gruas
· 20 mars – dita ndërkombëtare e lumturisë
· 21 mars – dita botërore e dawn sindromit
· 22 mars – dita botërore e ujit

Ju falënderojmë


