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Zëvendëskryeministri Besimi  në Bruksel  merr pjesë në 
Konferencën "Partnerët e Ballkanit" - Forcimin e lidhjeve  

në rajon " 

 

 
Gjatë vizitës në Bruksel, Zëvendëskryeministri  I  Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, dr- 
Fatmir Besimi iu drejtua konferencës "Partnerët e  Ballkanit- Forcimin e lidhjeve  në rajon" 
("Balkanpartnerships - Strengthening the region'sties") të organizuar nga organizata tink  tank 

  



Miqtë e Evropës (FriendsofEurope). Në konferencë  gjithashtu  mori pjesë edhe Komisioneri për 
Politikën e Fqinjësisë dhe Negociatat e Zgjërimit, Z. JohannesHahn. 
Zëvendëskryeministri Besimi  dhe Komesioneri Han  u drejtuan në panelin e parë  dedikuar  
sfidave, që dalin  në trajtimin e krizës  së emigrantëve. Më tej Besimi theksoi  nevojën për të 
krijuar  mekanizëm  përmes të cilës  edhe më shumë do të forcohet  bashkëpunimi  në mes të 
Ballkanit Perëndimor dhe institucioneve  të  BE-së. 
më shumë 

 

Besimi: Han konfirmoi - do të pritet Raporti i OSBE/ODIHR dhe KSHZ-së për 
zgjedhjet e parakohshme në Maqedoni 

 

Takim i donatorëve përkushtuar migracionit 
 
Zëvendëskryeministri i Qeveris së Republikës së Maqedonisë për 
Çështje Evropiane dr. Fatmir Besimi, sot kishte fjalën e tij në mbledhjen 
e rregullt të donatorëve, kushtuar migrimit dhe krizës së refugjatëve, me 
qëllim për të koordinuar përpjekjet dhe veprimet e të gjitha palëve të 
interesuara që kanë të bëjnë me sfidën në përmasa globale. 
Pjesëmarrës në këtë ngjarje ishin ambasadorët e vendeve anëtare të 
BE-së, përfaqësues të organizatave ndërkombëtare të përfshira në 
proces, si dhe përfaqësues të institucioneve shtetërore dhe ekspertë. 
Zëvendëskryeministri Besimi në hollësi iu referua aktiviteteve konkrete dhe përpjekjeve për të ndërtuar 
kapacitete e nevojshme për ta menaxhuar krizën, si dhe nevojat aktuale që dalin nga kujdesi ditor për 
refugjatët. 
 më shumë 
 

 

Sekretarja shtetërore Blazheska në forumin e parë vjetor për mbrojtjen e të 
dhënave personale 
 
Sekretarja shtetërore për çështje Evropiane, Ana Blazheska në forumin e Parë vjetor për mbrojtjen e të 
dhënave personale shprehu falënderim Mbretërisë Norvegjeze për mbështetjen e pakursyer në këtë fushë, 
e siguruar tre vjet mes programit për bashkëpunim me projekte. 
Sekretariati për Çështje Evropiane, si institucion përgjegjës për koordinimin e programit në bashkëpunim 
me Mbretërinë e Norvegjisë, në mënyrë aktive kontribuon dhe ndihmon në realizimin e detyrimeve të 
NPAA-së në gjitha segmentet, duke përfshirë edhe mbrojtjen e të dhënave personale, theksoi Blazheska. 
më shumë 



 

Fjala e zëvendëskryeministrit Besimi në 
konferencën në GermiaHill - Prishtinë 
 
Zëvendëskryetari i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për Çështje 
Evropiane dr. Fatmir Besimi, dje kishte fjalën e tij në Konferencën 
GermiaHill - Prishtinë, e titulluar si "Siguria e Evropës Juglindore në 
dritën e sfidave më të gjera rajonale." 
Në fjalën e tij në panelin " Sfidat globale dhe roli i NATO-s dhe BE-së 
në Ballkanin Perëndimor " Zëvendëskryeministri Besimi iu referua 
sfidave globale dhe gjeopolitike rajonale përmes prizmës së zhvillimeve 
aktuale politike dhe ekonomike. Për të cilën ai theksoi se Maqedonia, si një vend i vogël e cila ende zhvillon 
kapacitetet e veta ekonomike, me vetëm dy dekada në udhëheqjen e politikave të veta, perspektivat e 
NATO-s dhe BE-së janë dhe do të mbeten si përcaktim strategjik dhe faktor kryesor në të gjitha proceset 
politike dhe sociale në vend. 
më shumë 

 

Zëvendëskryeministri Besimi dhe Ambasadorja e 
Francës LorensOer nënshkruan letër për 
bashkëpunim 
 
Në hapësirat e Sekretariatit për Çështje Evropiane, Ambasadorja e 
Francës z-nja LorensOer dhe Zëvendëskryetari i Qeverisë së 
Republikës së Maqedonisë, dr. Fatmir Besimi nënshkruan letër për 
bashkëpunim. 
Me këtë letër do të përforcohet bashkëpunimi teknik e cila tani më ekziston mes dy vendeve, si mënyrë për 
përmirësimin e procesit reformues lidhur me integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. 
Ky bashkëpunim përfshin praninë e ekspertit francez për Çështje Evropiane z. Bertrand Milet në 
Sekretariatin për Çështje Evropiane dhe mbështetjen bilaterale në harmonizimin e legjislacionit nacional me 
legjislacionin e Unionit, përforcimin e kapaciteteve institucionale, duke i kyçur ministritë përkatëse dhe 
menaxhimin e IPA fondeve nacionale dhe rajonale, me fokus të projekteve për vizibilitetin, infrastrukturë 
dhe ndërlidhjen për tërë rajonin e Ballkanit Perëndimor. 
më shumë 

 

IPA Pres konferencë 
 
Zëvendëskryeministri i Qeverisë për Çështje Evropiane, dr. Fatmir 
Besimi, së bashku me ambasadorin e Delegacionit të Bashkimit 
Evropian në Republikën e Maqedonisë, Sh.T. AivoOrav, sot më 17 
shkurt 2016, mbajtën pres konferencë në të cilën prezantuan statusin e 
implementimit të Instrumentit për Ndihmë Para-aderuese IPA. 
Në fjalën hyrëse Zëvendëskryeministri Besimi theksoi se gjatë 
periudhës së fundit është punuar paralelisht në IPA 



2007-2013 dhe IPA 2014-2020. Vëmend 
je e veçantë ju kushtua implementimit të IPA-s aktuale dhe programimit të IPA 2 duke u bazuar në përvojat 
pozitive dhe leksionet e mësuara. Theks i veçantë u vendos në transparencën dhe inkluzivitetin gjatë 
implementimit të IPA-s, me qëllim të përafrimit të IPA projekteve kah 
qytetarët 
më shumë  

 

 

Programet e Unionit si instrument i BE-së për 
mbështetje 
 
Në hapësirat e Sekretariatit për Çështje Evropiane me 18 shkurt 2016 
në ora 10:30, u realizua prezantim i Programeve të Unionit, si 
instrument i BE-së për mbështetje. Hapjen e ngjarjes e bënë 
Zëvendëskryeministri i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për 
Çështje Evropiane dr. Fatmir Besimi, z. MihaelSamec, nga Shoqëria 
Gjermane për bashkëpunim - GIZ dhe MartinKlauke, nga delegacioni i 
Bashkimit Evropian. 
Në fjalën e tij hyrëse Zëvendëskryeministri theksoi rëndësinë e Programeve të Unionit për Republikën e 
Maqedonisë si mundësi për ngritjen e vlerave Evropiane për shoqërinë tonë, realizim i reformave nga 
agjenda Evropiane mes avancimit të inkluzivitetit, kohezionit social, qytetërim aktiv dhe krijimin e 
mundësive për të gjithë 
font-family:"Calibri","sans-serif";color:black; . nale, me fokus të projekteve për vizibilitetin, infrastrukturë dhe 
ndërlidhjen për tërë rajonin e Ballkanit Perëndimor. 
më shumë  
 
  

 

Takime pune 

 

 

 

 

Takim i 
Zëvendëskryeministrit 
Besimi me ambasadoren e 
Mbretërisë së Belgjikës z-nja 
AnikVanKalster 
 
Në takim Zëvendëskryeministri 
Besimi falënderoi për mbështetjen 

Takim i 
Zëvendëskryeministrit 
Besimi me z. 
MiroslavLajçak në 
Bruksel 
 

Besimi - Çollaku: 
Përforcimi i bashkëpunimit 
në Euroitegrime 
 
Me 22 mars në Kosovë u 
nënshkrua marrëveshje për 
bashkëpunim në fushën e 
integrimeve Evropiane nga ana 



të cilën Republika e Maqedonisë e 
merr nga ana e Belgjikës në 
procesin e integrimeve Evropiane 
për vendin tonë dhe rajonin. 
Gjatë bisedimeve veçmas u 
theksuan aktivitetet të cilat merren 
për zbatimin e reformave kyçë nga 
agjenda Evropiane për vendin, me 
fokus të veçantë në pjesën e 
pavarësimit të gjyqësisë, 
reformave zgjedhore, 
marrëdhëniet fqinjësore, liria e 
shprehjes dhe mediat si dhe 
implementimi i Marrëveshjes 
kornizë të Ohrit, ndërkaq 
veçmas u potencua edhe 
rëndësia e plotësimit të 
detyrimeve të marrëveshjes 
politike. 
më shumë 

Gjatë takimit bashkëbiseduesit 
diskutuan për Reformat Urgjente 
Prioritare të Republikës së 
Maqedonisë në procesin e 
aderimit drejt Bashkimit 
Evropian, të vërtetuara me 
konkluzionet e Këshillit të BE-së, 
veçmas u theksua rëndësia e 
plotësimit të detyrimeve të 
dialogut politik. 
Lidhur me gjendjen aktuale të 
migrantëve, 
Zëvendëskryeministri theksoi se 
bashkëpunimi në lidhje me 
krizën e migrantëve është e 
rëndësisë së veçantë, sepse 
vendet e Ballkanit Perëndimor, 
duke e kyçur edhe Maqedoninë, 
janë vende transiti për migrantët 
dhe për atë është e nevojshme 
mbështetja nga Bashkimi 
Evropian. 
më shumë 

 

 

e Zëvendëskryetarit të Qeverisë 
së Republikës së Maqedonisë 
për Çështje Evropiane, dr. 
Fatmir Besimi dhe Ministrit për 
Integrime Evropiane të Kosovës, 
mr. Bekim Çollaku. 
Memorandumi konfirmon 
perspektivën Evropiane të dy 
vendeve i përforcon 
marrëdhëniet bilaterale dhe 
promovon bashkëpunim të 
vazhdueshëm nga interesi i 
përbashkët. Gjatë takimit, 
Zëvendëskryeministri Besimi 
theksoi rëndësinë e 
bashkëpunimit rajonal në 
shkëmbimin e përvojave në 
fushën e integrimeve evropiane, 
si dhe shkëmbim i informatave 
dhe njohurive për adoptimin e 
legjislacionit evropiane dhe 
zbatimin e kapitujve.  
më shumë 

 

 

   

 

 

Takimi i Zëvendëskryeministrit Besimi me 
Ministrin për Punë të Jashtme të Italisë, 
Gentiloni 
 
Në takim u theksua mbështetja e Republikës së 
Italisë në procesin e integrimit euro-atlantik të 
Maqedonisë, ku u theksua qëndrimi i Italisë se 
procesi i zgjerimit të BE-së nuk do të jetë i plotë pa 
përfshirjen e të gjitha vendeve të Ballkanit 
Perëndimor. 
Lidhur me obligimet e vendit në procesin 
eurointegrues, Besimi informoi për realizimin e 
Reformave urgjente prioritare të cilat janë 
veçanërisht të rëndësishme, duke pasur parasysh 
se pas zgjedhjeve vendi do të merr edhe një 

Delegacion nga Komisioni për Çështje 
Evropiane në Parlamentin Holandez  në 
takim me Zëvendëskryeministrin Besimi  
   
 
Zëvendëskryetari i Qeverisë së Republikës së 
Maqedonisë, dr. Fatmir Besimi sot realizoi takim 
me delegacionin në nivel të lartë të Komisionit për 
Çështje Evropiane në Parlamentin Holandez, 
udhëhequr nga kryetari i Komisionit, z. 
MalikAymani. Në shoqëri të delegacionit ishte edhe 
ambasadori i Mbretërisë së Holandës në 
Republikës e Maqedonisë, z. VilemVuterPlomp. 
Zëvendëskryeministri Besimi uroi marrjen e 
kryesisë së BE-së nga ana e Holandës dhe theksoi 



Raport nga Komisioni Evropian, në bazë të të cilit 
do të përcaktohet e perspektiva e mëtejme e 
Maqedonisë. 
më shumë 

shpresë se bashkëpunimi i deritanishëm mes 
Holandës dhe Maqedonisë do të vazhdojë, dhe se 
Holanda edhe më tej do të vazhdojë ti mbështesë 
aspiratat euroatlantike të vendit. 
më shumë 

 

 

 
 

Temë e debatit BE Yjet: ''Mediat sociale dhe liria e 
të shprehurit'' 
 
Sekretariati për Çështje Evropiane realizoi ciklin e dytë të debatit ''BE 
Yjet'' në temë: ''Mediat sociale dhe liria e të shprehurit'', në të cilën 
debatuan studentë të universitetit të parë privat në Shkup - FON, në 
hapësirat e së cilës edhe u realizua e njëjta. Para fillimit të debatit, për 
studentët fjalën e tyre e kishin Zëvendëskryeministri Besimi, Prorektori 
për bashkëpunim ndërkombëtarë prof. dr. Nano Ruzhin dhe menaxheri 
gjeneral mr. Sefer Canoski të cilët potencuan rolin e debateve në 
zhvillimin e shoqërisë demokratike. 
Debati i sotëm ka qëllim ta zmadhoj interesin dhe diturinë e të rinjve për çështje dhe tema lidhur me BE-në. 
Mes këtyre debateve, SÇE-ja ka qëllim të mundësoj forum të hapur debativ mes të rinjve drejt inkurajimit të 
mendimit kritik dhe kulturës ku debati shihet si mënyrë demokratike për tejkalimin e dallimeve në mendime. 
më shumë  

 

 

 
 



Be në Maqedoni Destinacioni Spanja-Sport 
  
Në hapësirat e MK- EU Info Qendrës, Sekretariati për Çështje 
Evropiane në bashkëpunim me ambasadën e Spanjës, zhvilluan 
ngjarjen "Bashkimi Evropian në Maqedoni": Destinacioni Spanja-Sport. 
Zëvendëskryeministri për Çështje Evropiane d-r Fatmir Besimi, së 
bashku me Ambasadorin e Mbretërisë së Spanjës në Republikën e 
Maqedonisë, SH.E, RamonAbaroaKaranza, në ambientin e tingujve të 
mrekullueshëm të muzikës spanjolle, në një bisedë jo formale i ndanë 
vlerat maqedonaso - spanjolle, si dhe përvojat sportive së bashku me 
mysafirët, RaulGonzales, AleksDushjebaev, HorheMakeda dhe shpresat e ardhshme të hendbollit 
maqedonas nga klubi Vardar. 
eme-font: minor-latin; color:black;Debati i sotëm ka qëllim ta zmadhoj interesin dhe diturinë e të rinjve për 
çështje dhe tema lidhur me BE-në. Mes këtyre debateve, SÇE-ja ka qëllim të mundësoj forum të hapur 
debativ mes të rinjve drejt inkurajimit të mendimit kritik dhe kulturës ku debati shihet si mënyrë demokratike 
për tejkalimin e dallimeve në mendime. 
më shumë 

 

Proceset Reformuese 
             

 Më 12 shkurt të vitit 2016 mediat kanë nënshkruar Kartën e raportit etik gjatë zgjedhjeve, bazuar 
në parimet bazë të punës së gazetarëve 

 Parlamenti  i Republikës së Maqedonisë në Shkurtë 2016 miratoi 2 ligje prej NPAA-Revizioni 
2016. 

 Rritja e kredive jofunksionale (NPL) pësoi ramje prej  8.3% në vitin 2014 në 4.7% në vitin 2015, i 
cili ka kontribuar në përmirësimin e cilësisë së portofolit të kredisë. Shkalla e NPL  është ulur nga 
11.3% në 2014 në 10.8% në vitin 2015, rreziku i kredisë është i përqendruar kryesisht në 
portofolin e korporatave. 

 Parlamenti i Republikës së Maqedonisë  miratoi Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për të 
Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta 

 12 Nënkomitet për Transport, Mjedis, Energji dhe Zhvillim Rajonal u realizua në Bruksel më 23 
shkurt 2016 

 Qeveria ka miratuar një strategji të re për konkurrence dhe Plani i Veprimit të Republikës së 
Maqedonisë 2016-2020 

 Takimi i parë për IPA projektet  Reforma për sistemin e furnizimit me ujë, grumbullimin dhe 
trajtimin në nivel lokal, të mbajtur më 02.04.2016 në Shkup të Maqedonisë 2016-2020 
  

 Më 3 Shkurtë  viti  2016 u realizua Nënkomiteti për Tregun e Brendshëm dhe Konkurrencë në 
Shkup 

  

Puna në përgatitjen e Strategjisë së re RAP për periudhën 2016-2021 filloi, duke përfshirë krijimin 
e një grupi pune me përfaqësues nga institucionet relevante, akademikë dhe ekspertë të SIGMA-s 



 

 

 BE Bisedime, bashkëpunim me Sektorin Civil, bisedë me Fondacionin Shoqëri e Hapur- Maqedoni 
dhe Qendra e Maqedonisë për edukim Evropian 
  
U realizuan BE Bisedime me organizatat rinore " Të rinjtë - kreator të vlerave Evropiane në R.M."'' 

 

IPA Projekte 

"Forcimi i mëtejshëm i 
APFBZHR-së dhe 
përgatitja  e Agjencionit  
për programin në  
periudhën  2014 - 2020" 
 
Financuar nga : Bashkimi  
Evropian 
Qëllimi i projektit:. Sigurimi i 
këshillit  dhe ndihmës praktike të 
Agjencionit për përkrahjes 
financiare të bujqësisë  dhe 
zhvillimit rural(APFBZHR, duke 
vepruar si Agjencia IPARD)për 
të përmirësuar efektivitetin  dhe 
efikasitetin  e Instrumentit  për 
ndihmë parahyrëse për zhvillim 
rural(IPARD) 
Vlera e 
përgjithshme:1,550,000  Euro 
Kohëzgjatja :21 Muaj me fillim 
prej 15 Dhjetor 2015 
Përfitues kryesor:  Agjencioni  
për mbështetje financiare në 
bujqësi dhe zhvillim rural. 
më shumë 
 

 "Përmirësimi i mëtejshëm i 
 sistemit  të zhvillimit  dhe 
implementim i Kornizës 
Kombëtare të Kualifikimeve " 
 
Financuar nga : Bashkimi  
Evropian 
Qëllimi i projektit:. Përforcim i 
kapaciteteve kombëtare për 
sistemin efikas dhe efektiv të 
Kornizës Kombëtare të 
Kualifikimeve. Aktivitetet  kanë për 
qëllim të përmirësojnë kapacitetin e 
vendit në zbatimin e kuadrit të 
kualifikimeve kombëtare, duke 
përfshirë legjislacionin, 
administrimin dhe zhvillimin e 
aftësive në sektorët kyçë ekonomike 
Vlera e përgjithshme:2.250.000 
Euro 
Kohëzgjatja :Janar 2016-Korrik 
2017 
Përfituesi kryesor:  Ministria e 
Arsimit dhe Shkencës 
më shumë 

"Përforcim  i kapaciteteve 
administrative në nivel 
qendror dhe lokal për 
transpozimin dhe zbatimin e 
Direktivës së re të misioneve  
industriale 2010/75/eBE-së" 
 
Financuar nga : Bashkimi  
Evropian 
Qëllimi i projektit:. :  Përforcim  i 
kapaciteteve administrative në 
nivel kombëtar dhe lokal për  
transpozim dhe zbatim të 
Direktivës për gazrat  industriale 
Vlera e përgjithshme: 900.000 
Euro 
Kohëzgjatja :1 Tetor 2015-Dhjetor 
2016 
Përfituesi kryesor:  Ministria e 
mjedisit  jetësor  dhe planifikimit 
hapësinor, drejtoria për mjedisin 
jetësor 
më shumë 

 

 

BE- Lajme 



 Rrjeti EURES: ndihmon njerëzit të gjejnë punë në vende të tjera të BE-së 
 NewsHub: mjet e cila mundëson të ndiqen politikat e PE-së në momente kur ndodhin  
 BE vendosi trup të ri mjekësor për intervenime në raste urgjente 
 Marrëveshje e re për Britaninë e Madhe në BE 
 Parashikimi dimëror ekonomik: Sfidat atmosferike 

 

 

A e dini se ...?  
 

 Që nga fillimi i vitit 2016 njerëzit që erdhën në Greqi për të kërkuar Azil në BE, 55% janë gra 
dhe fëmije, ndryshe nga qershori i vitit 2015 ku përqindja ishte 38. 

 70% e sëmundjeve infektive tek njerëzit janë të zakonshme edhe tek kafshët dhe në njerëz 
 Prej 241 milion punëtor evropian vetëm 7,5 milion ose 3.1% punojnë në vend tjetër anëtare e 

BE-së. 
 Prej të ardhurave të BE-së në vit, 10 miliard euro janë humbur për shkak kontrabandës së 

duhanit dhe cigareve. 

 

 
   Ditët Ndërkombëtare 

  
 21 Mars-Dita botërore e Poezisë 
 21 Mars -Dita Ndërkombëtare e Pyjeve 
 21 Mars- Dita botërore e personave me SindrominDown 
 22 Mars -Dita botërore e Ujit 
 23 Mars Dita botërore e meteorologjisë 

 

Ju falënderojmë! 
    

 


