
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.



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 


