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Promovim i tuining projektit "Përforcim i kapaciteteve
institucionale për procesin e integrimit evropian" i financuar

nga BE

Sekretariati për Çështje Evropiane në bashkëpunim me Tuining partnerët (Konsorcium prej
tre vendeve anëtare të BE-së, Gjermania, Polonia dhe Kroacia) shënuan fillimin zyrtar të
tuining projektit  "Përforcim i mëtutjeshëm i kapaciteteve organizative dhe institucionale për
procesin e integrimit Evropian" të financuar nga Bashkimi Evropian.



Qëllimi i projektit është të mbështesë procesin e integrimit në Bashkimin Evropian, përmes
përforcimit të kapaciteteve të SÇE-së, në drejtim të sigurimit të koordinimit të avancuar
ndërministror në kuadër të Programit Nacional për miratimin e së drejtës së Bashkimit
Evropian (NPAA), si dhe koordinimi i ndihmës dhe menaxhimit me fondet IPA. Përveç
Sekretariatit për Çështje Evropiane si shfrytëzues dytësor të këtij projekti janë: Ministria e
Punëve të Jashtme, Sekretariati për Legjislacion, Sekretariati i Përgjithshëm. Më shumë
04 mars 2015

U prezantua statusi i NPAA-së (rishikim për vitin 2015)
Në Kuvendin e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë,
Zëvendëskryeministri Besimi, para anëtarëve të
Komisionit për Çështje Evropiane dhe përfaqësuesve të
bashkësisë ndërkombëtare prezantoi qëllimin, strukturën
dhe përmbajtjen e Programit Nacional për Miratimin e të
Drejtës së Bashkimit Evropian - NPAA (rishikim për vitin
2015).
Besimi theksoi rëndësinë e procesit të integrimit Evropian
për Republikën e Maqedonisë dhe theksoi se duhet të
fokusohemi në implementimin e reformave të agjendës evropiane dhe me të njëjtin
përkushtim dhe vendosmëri ti adresojmë rekomandimet e përfshira në Raportin e KE-së. Më
shumë
12 mars 2015

U mbajt prezantimi i Programeve të reja të Unionit 2014 - 2020

Përfaqësues të institucioneve shkencore dhe arsimore, të
institucioneve shtetërore, të odave ekonomike,si dhe të
organizatave jo qeveritare, morën pjesë në prezantimin e
programeve të reja të Unionit për periudhën 2014 - 2015
në dispozicion për Republikën e Maqedonisë.
Ngjarja u organizua nga ana e Sekretariatit për Çështje
Evropiane dhe shoqërisë Gjermane për bashkëpunim
ndërkombëtar - GIZ.
Këto programe iu mundësojnë qytetarëve të Republikës
së Maqedonisë  që përmes rrjeteve dhe lëvizshmërisë të fitojnë përvojë  dhe njohuri
ndërkombëtare, si dhe mundësi për të realizuar nga praktika të mira, konkurrencë të
përforcuar, ide inovative, zbatim të programeve me vlera evropiane etj. Më shumë
06 mars 2015

BE Agjenda 2015 - Kampanja të SÇE-së
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Filloi cikli BE bisedime
BE prioritet i padyshimtë

Sekretariati për Çështje Evropiane në
drejtim të realizimit të BE Agjendës 2015,
me qëllim të përmirësimit të kualitetit në
procesin e qasjes së Bashkimit Evropian,
duke u udhëhequr nga parimet e përfshirjes
dhe transparencës në punën e saj filloi me
ciklin debateve "BE bisedime" (EU
Talks).Tema e ciklit të parë debutues  ishte
"BE mbetet prioriteti ynë"e cilahapi mundësi
për shkëmbim mendimesh dhe qëndrimesh
në lidhje me temat aktuale nga karakteri i
përditshmërisë politike, si dhe tema të cilat
janë me interes strategjik afatgjatë për
Republikën e Maqedonisë.Pjesëmarrës në
debat ishin përfaqësues të shquar të
sektorit civil dhe komunitetit akademik, dhe
e njëjta ishte e udhëhequr nga ana e
Zëvendëskryeministrit të Qeverisë së
Republikës së Maqedonisë Dr. Fatmir
Besimi duke përfshirë përfaqësues nga
Sekretariati për Çështje Evropiane.
Më shumë

11 mars 2015

Bashkimi Evropian në Maqedoni - Kafe
Pauzë me Ambasadën e Austrisë

Në kuadër të projektit "Bashkimi Evropian
në Maqedoni - Kafe Pauzë me Ambasadën
e Austrisë" Sekretariati për Çështje
Evropiane në bashkëpunim me Ambasadën
e Austrisë, mbajtën ngjarje në hapësirat e
MK-BE Info Qendrës.
Qëllimi i kësaj ngjarjeje është promovimi
dhe afrimi i vlerave të BE-së dhe vendeve
anëtare të tyre tek qytetarët e Republikës
së Maqedonisë.
Në këtë ngjarje morën pjesë nxënës,
qytetarë, të punësuarit e SÇE-së,
përfaqësues të ambasadave të vendeve
anëtare të BE-së dhe përfaqësuesit e
mediave. Pjesëmarrësit kafe pauzën e tyre
e kaluan bashkë në bisedë të ndërsjellë dhe
jo formale me Ambasadorin e Austrisë
Tomas Mihael Baer dhe
Zëvendëskryeministrin për Çështje
Evropiane Dr. Fatmir Besimi, në një
ambient nën tingujt e muzikës klasike
Austriake, pejsazhe të paharruara dhe
shijen e ëmbëlsirave të njohura Austriake.
Më shumë
13 mars 2015

Takim i Sekretares Shtetërore për Çështje Evropiane Blazheska me
Sekretarin Shtetëror për Integrime Evropiane dhe Kryenegociator i Malit

të Zi me BE-në Pejoviq

Në takim Sekretarja Shtetërore Blazheska shprehu
gatishmërinë për vazhdimin dhe avancimin e punës së
suksesshme të deritanishme në të gjitha sferat të interesit të
përbashkët. Gjithashtu theksoi se bashkëpunimi me Malin e
Zi është me rëndësi të veçantë për Republikën e
Maqedonisë e cila do të kontribuojë në përforcimin e
mëtejmë të kapaciteteve të administratës në Maqedoni për
zbatimin e kritereve dhe të standardeve të BE-së.
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Bashkëbiseduesit vunë në dukje bashkëpunimin e mirë mes dy shteteve në kuadër të
procesit të integrimeve evropiane të cilat do të vazhdojnë më tej, dhe me një qasje dhe
mbështetje të përbashkët do të kontribuojnë në përmirësimin e gjendjes dhe realizimit të
reformave në çdo sferë shoqërore.
12 mars 2015

IPA Projekte
Përforcim i kapaciteteve të Ministrisë së
Financave për analizë makroekonomike dhe
formulim i politikave

E financuar nga: Tuining projekt nga Finlanda, e
përkrahur nga BE-ja

Qëllimi i projektit:
Këmbim i know-how (diturisë) mbi analizat
ekonomike, parashikim dhe formulim i politikës
ekonomike në përmirësimin e kualitetit të
informatave të dorëzuara kreatorëve të politikës
ekonomike, të nevojshme për marrjen e vendimeve
të suksesshme.
Kohëzgjatja: 28 muaj
Vlera e përgjithshme: 1.000.000 euro Më shume

Mbështetje nga Bashkimi Evropian për popullatën e prekur nga përmbytjet në
Republikën e Maqedonisë

E financuar nga: Bashkimi Evropian

Qëllimi i projektit: Ndihmë nga Komisioni Evropian për popullatën e Republikës së
Maqedonisë të cilët janë përballur me përmbytje për shkak të kushteve të motit të keq që
preku Republikën e Maqedonisë, duke shkaktuar dëme të rënda materiale, ku janë prekur
100.000 njerëz.
Komisioni Evropian cakton: 84,236 euro Më shumë

Lajme nga BE

 Rezoluta për raportin e progresit të Republikës së Maqedonisë u miratua nga PE
Iniciativë e re e njohurive profesionale në drejtim të menaxhimit më të mire me
investimet në kuadër të politikës rajonale.
Mbrojtja e konsumatorit: rreth 2500 produkte të rrezikshme tërhiqen nga tregu i BE-
së në vitin 2014
Lufta kundër shmangies së tatimit korporativ : Komisioni prezantoi pakon e masave
për transparencë tatimore.
Bashkohuni dhe merrni pjesë - Parlamenti Evropian në Redit
Kërkoni, lexoni, hulumtoni: 100 libra për Evropë
Politikë e re fqinjësore evropiane: BE-ja hap konsultime lidhur me marrëdhëniet e
saja me vendet fqinje
Rezultatet e Këshillit Evropian
Në Fokus të Samitit tripalësh social janë punësimet, zhvillimi dhe investimet në
Evropë
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A e dini se ....?

Eksportuesit dhe importuesit evropiane janë përgjegjës për 22% të tregtisë botërore
Ligji Doganor i Bashkimit Evropian u miratua më 9 tetor vitit 2013 me Rregulloren Nr
952/2013 të Parlamentit Evropian dhe Këshillit
Bashkimi Evropian është anëtare e plotë e G-20 bashkë me katër vendet anëtare të saj:
Francën, Gjermaninë, Italinë dhe Mbretërinë e Madhe. Gjithashtu, Spanja është ftuar
vazhdimisht në G-20
BE-ja është eksportuesi dhe importuesi më i madh i mallrave në mesin e vendeve të G-
20

Data të rëndësishme ndërkombëtare
 2 prill - Dita Ndërkombëtare e Autizmit
 7 prill - Dita Ndërkombëtare e Shëndetësisë
 23 prill - Dita Ndërkombëtare e Gjuhës Angleze
 26 prill - Dita Botërore e Pronësisë Intelektuale
 28 prill - Dita Botërore për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë

Ju falënderojmë


