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U shënua dita e Evropës

SÇE mbajti BE- mëngjesin tradicional me rastin e 9 majit me ambasadorët
e vendeve anëtare të BE-së

Porosia e komesarit Han për Ditën e Evropës

Gjatë kohës së krizës financiare dhe trazirave në kufijtë tona, ndonjëherë harrojmë se ç'na
solli Evropa - jo vetëm rritjen e numrit të vendeve anëtare por veçanërisht qytetarëve ju solli:
paqe të qëndrueshme, stabilitet politik dhe rritjen e prosperitetit. Tani, qëllimi i Bashkimit
Evropiane është ta zgjeroj suksesin jashtë kufijve të saja, të mos lejojë të ketë luftë në
fqinjësinë e saj dhe të i mbështes vendet partnere të saj në transformimin e saj ekonomik
dhe politik.
8 maj 2015 Më shumë



 SÇE promovoi ciklin e debatit me
studentë YJET e BE-së

Me qëllim promovimin e diskutimit dhe
debatit si mënyra demokratike për tejkalimin
e dallimeve në të menduar dhe gjetjen e
zgjidhjeve, si dhe rritjen e interesit dhe
njohuritë tek të rinjtë për çështje dhe tema
lidhur me BE-në, SÇE mbajti pilot debatin në
temë Bashkimi Evropian duhet të zgjerohet
që ti përfshijë shtetet e Ballkanit
Perëndimor, ku debatuan ekipet nga
Universiteti Shën Kirili dhe Metodi-
Shkup,dhe  Universiteti i Evropës
Juglindore. Më shumë
19 maj 2015

BE në Maqedoni- Kafe Pauzë me
Ambasaden e Francës

Është e rëndësishme të shënohet dita e
Evropës.Jashtë nga ngjarjet aktuale, duam
të theksojmë për qytetarët e Maqedonisë
se fatet mes Francës dhe Maqedonisë janë
të lidhura ngushtë si dhe  afërsia është e
qartë, porosia nga vendet themeluese
mbetet obligimi për ndërtimin e një të
ardhmeje më të mirë - theksoi
Ambasadorja i Francës Sh.T. z-nja Oer, në
ngjarjen Bashkimi Evropian në Maqedoni,
organizuar nga ana e Sekretariatit për
Çështje Evropiane në bashkëpunim me
Ambasadën e Francës.
20 maj 2015 Më shumë

Takimet Bilaterale

Besimi për vizitë pune në Shqipëri

Në Tiranë Zëvendëskryeministri Besimi
mori pjesë në Takimin e Ministrave për
Punë të Jashtme të vendeve anëtare të
Procesit për bashkëpunim të Evropës

Vizita zyrtare e Besimit në Francë

Në kuadër të vizitës së Republikës së
Francës, Zëvendëskryeministri Dr. Fatmir
Besimi mbajti fjalim në shënimin e ditës
Ndërkombëtare Vesak të UNESCO-s dhe



Juglindore (SEECP) dhe në Kuvendin
Vjetor të Këshillit për Bashkëpunim Rajonal
(RCC).
Në kuadër të vizitës Zëvendëskryeministri
Besimi u takua me Ministrin e Punëve të
Jashtme të Republikës së Shqipërisë, z.
Ditmir Bushati. Më shumë
22 maj 2015

realizoi takim me z. Erik Furnie, Drejtor i
Evropës Qendrore në MPJ të Francës, dhe
me Drejtorin për Bashkimin Evropian në
Ministrinë e Punëve të Jashtme z. Pjer Levi.
27 maj 2015 Më shumë

Zbatim i Marrëveshjes për stabilizim dhe asociimi

U mbajt takimi i gjashtë me radhë i grupit Special
për reforma në Administratën Publike mes BE-së
dhe MK-së

Në takimet e Grupit Special për Reforma në Administratën
Publike bisedohet për progresin në reformat e administratës
si dhe ligjet e reja dhe aktet nënligjore që përfshijnë
administratën dhe mënyrën e punës së saj, ndërkaq në ketë
takim të gjashtë me radhe, theksi u vendos në dy ligjet e
reja: Ligji për nëpunës Administrativ dhe ligji për të punësuarit në sektorin publik.
7 maj 2015 Më shumë

IPA Projekte
Zbatimi i Tuining projektit " Përforcimi i
kapaciteteve institucionale  për procesin e euro-
integrimeve"

Financuar nga: Bashkimi Evropian
Qëllimi i projektit: mundësi për këmbimin e përvojave mes
institucioneve që shfrytëzojnë projektin dhe vendet anëtare
të BE-së në drejtim të procesit integrues dhe sigurim për
koordinim më efikas të  gjitha aktiviteteve lidhur me BE-në,
përmirësim i pajtueshmërisë me legjislacionin e BE-së, si dhe fokusim në menaxhimin e
procesit të përkthimit.
Vlera e përgjithshme: 1,7 milion euro
Zbatuar nga: konzorciumi i tre vendeve anëtare te BE-së: Gjermania, Polonia dhe Kroacia
Shfrytëzuesi kyç: Sekretariati për Çështje Evropiane
Institucione të tjera të mbështetura nga projekti: Ministria e Punëve të Jashtme,
Sekretariati për Legjislacion, Sekretariati Gjeneral.
Kohëzgjatja: 21 muaj nga janari i vitit 2015

Aktivitetet kryesore të tremujorit të parë:
Punëtori e mbaruar: "strukturat koordinatave të BE-së - përvoja nga Kroacia,



Polonia, dhe Gjermania dhe ndikimi i tyre në Maqedoni"
Punëtori e realizuar: zbatimi i së drejtës së BE-së
Punëtori e realizuar: "IPA II 2014 - 2020 modalitete"
Punëtori e realizuar: "Përshkrim i vendit të punës, përgjegjësitë dhe kornizat
kompetente"
Realizuar: "Stazh njëjavor në Kroaci, të 20 pjesëmarrësve kyçur në procesin e
përkthimit

Mbështetje për harmonizimin në legjislacionit e
administratës doganore në lidhje me akcizat
(01/06/2015)

Financuar nga: Bashkimi Evropian
Qëllimi i projektit: harmonizim i mëtejmë i
legjislacionit me aquis në fushën e akcizës, si dhe
përforcim i kapaciteteve administrative dhe operative
të Drejtorisë së Doganave në procesin e
përmbushjes së standardeve të BE-së në këto
fusha.
Vlera e përgjithshme:1 milion euro
Kohëzgjatja: 21 muaj Më shumë

Përforcimi i kapaciteteve administrative në fushën e mediave dhe telekomunikacionit për
rregullime efikase të shërbimeve të reja digjitale(01/06/2015)

Financuar nga: Bashkimi Evropian
Qëllimi i projektit: vendosja efektive e rregullimeve të shërbimeve të reja digjitale në drejtim
të krijimit të mjedisit kompetitv për zhvillimin e bizneseve dhe mbrojtjen e konsumatorëve.
Vlera e përgjithshme: 800.000 euro
Kohëzgjatja: shtator 2013 - qershor 2015. Më shumë

Përfshirja sociale e grave nga zonat rurale (19/05/2015)

Financuar nga:Bashkimi Evropian në kuadër të programit Evropian për Demokraci dhe të
Drejtat e Njeriut
Qëllim i projektit:krijim i modelit të qëndrueshëm për përfshirje sociale të grave në zonat e
përzgjedhura rurale, duke siguruar mundësi për punësimin dhe përforcimin e tyre ekonomik
në shoqatën e sapokrijuar civile të grave "Zdruzeni Kreativci".
Vlera e përgjithshme:109.050 euro
Kohëzgjatja:shkurt 2014 - maj 2015 Më shumë

Lajme nga BE-ja

 Dita  Evropës-Festimi i 65 vjetorit të bashkëpunimit paqësor
 Prezantimi i programit "Horizont 2020"
 Çmimi Evropian për qytetarët
 Eurodeputetët e mirëpritën projekt-buxhetin për vitin 2016
 Ditët e Zhvillimit Evropian
 Anneli Jäätteenmäki Presidenti i ri përzgjedhur në Parlamentin Evropian
 Komisioni përmbushi detyrimin e tij për veprim të shpejtë për migracionin
 Alojz Peterle: Bashkimi Evropian duhet të veprojë me vendosmëri për stabilizimin e



situatës në Maqedoni
 Hynë në fuqi rregulla të reja për Transparencë në politikën e përbashkët bujqësore

për shfrytëzuesit
 Projekti Twitter fitoi çmimin evropian për të rinjtë "Karli i Madh"
 Parashikimi ekonomik pranveror për vitin 2015: Ndikimet e favorshme nxitën

përmirësimin
U arit marrëveshja për fondin Evropian për investimet strategjike

A e dini se ...?
 42% e nënkryetarëve të BE-së janë gra
 Mbi 18% e sipërmarrësve të suksesshëm kanë përjetuar dështim me kompaninë e tyre

të parë
 898 milion njerëz janë të paushqyer dhe të uritur, ndërsa 1.4 miliard janë mbipeshë,

duke përfshirë edhe 500 milionë të cilët janë të trashë
 Rritja e popullsisë globale nga 7prej 9,1 miliardë deri më vitit 2050 do të kërkojnë rritjen

e ofertës së ushqimit në 70%

Datat e rëndësishme ndërkombëtare
 1 Qershor dita Botërore e prindërve
 4 Qershor dita Ndërkombëtare e fëmijëve të pafajshëm viktima të agresionit
 5 Qershor dita Botërore e Mjedisit jetësor
 12 Qershor dita Botërore Kundër keqpërdorimit i fëmijëve për Punë
 20 Qershor dita Botërore e Refugjatëve

Ju falënderojmë


