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Në Bruksel u mbajt Samiti dyditor i Këshillit Evropian në të cilin liderët e vendeve anëtare të Unionit i diskutuan 
sfidat e Bashkimit Evropian siç janë zgjerimi dhe zhvillimi ekonomik. Në Samitin e mbajtur u konfirmua fakti 
se zgjerimi mbetet qëllim kyç i Bashkimit Evropian i cili kontribuon në ruajtjen dhe avancimin e përfitimeve 
të ndërsjella siç janë paqja, siguria dhe zhvillimi ekonomik. Këshilli i Bashkimit  Evropian mirëpriti faktin se 
agjenda evropiane mbetet prioritet strategjik për Republikën e Maqedonisë dhe se pajtohet me vlerësimin 
e Komisionit lidhur me shkallën e lartë të harmonizimit të legjislacionit me të drejtën e BE-së dhe se vendi 
mjaftueshëm i plotëson kriteret politike.  19 Dhjetor 2014
 

Takim Besimi - Mogerini në Bruksel
Zëvendëskryeministri Fatmir Besimi realizoi takim me 
Përfaqësuesen e Lartë të Bashkimit Evropian për Politikë 
të Jashtme dhe Siguri dhe Zëvendës kryetare e Komisionit 
Evropian, Federika Mogerini. Në këtë takim Besimi theksoi 
se Qeveria punon me përkushtim në realizimin e reformave 
të caktuara, ndërkaq rreth Raportit të fundit të Komisionit 
Evropian tha se e vlerëson si objektiv.Rekomandimi për 
fillimin e bisedimeve për anëtarësim në BE është i një 
rëndësie të veçantë për Republikën e Maqedonisë - shtoi 
Besimi. Mes tjerash, ai e informoi edhe për aktivitetet e 
fundit të Qeverisë në drejtim të përmirësimit të gjendjeve 
në sferat prioritare, duke përfshirë edhe kontekstin rajonal. 
Njëherësh, Besimi e shfrytëzoi këtë rast për t’ia uruar 
Mogerinit funksionin e ri dhe i dëshiroi punë të suksesshme 
gjatë mandatit të saj. 

 11 Dhjetor 2014

U mbajt Samiti i KëShillit Evropian
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Han - Unitet politik dhe zhvillim ekonomik për përshpejtimin e integrimeve 
në BE

Zëvendëskryetari për Çështje Evropiane, Fatmir Besimi, 
në Bruksel, realizoi takim me anëtarin e Komisionit 
Evropian përgjegjës për Politikë Fqinjësore dhe 
Negociata për Zgjerim, Johanes Han. Në takim, theksi 
u vendos në përpjekjet që i bën Qeveria për zbatimin 
e reformave të agjendës evropiane. U bisedua edhe 
për Draft-Planin e Veprimit të Qeverisë për realizimin e 
prioriteteve në fushat kyçe sipas gjetjeve të Raportit për 
Progres. Eurokomesari Han, gjatë takimit potencoi se 
uniteti politik dhe zhvillimi ekonomik janë të një rëndësie 
të veçantë për përshpejtimin e procesit të integrimit në 
BE: “Vetëm përmes punës me përkushtim, sinqeritetit 
dhe partneritetit, Maqedonia dhe vendet e tjera të 

Ballkanit Perëndimor, do të arrijnë t’i tejkalojnë sfidat dhe të bëhen anëtare me të drejta të plota të BE-së” – 
deklaroi Han. 04 Dhjetor 2014

Zëvendëskryeministri Besimi për vizitë në Francë

Zëvendëskryetari i Qeverisë për Çështje Evropiane, Dr. 
Fatmir Besimi, realizoi takim me Ministrin për Çështje 
Evropiane të Republikës së Francës, z. Harlem Dezir. 
Në takim u theksua se me reformat e zbatuara të 
deritanishme, Maqedonia tanimë është e gatshme për 
fillimin e negociatave për anëtarësim në Bashkimin 
Evropian, prandaj mbështetja e Francës në Samitin e 
dhjetorit të Këshillit Evropian, do të ishte e mirëseardhur 
duke e pas parasysh se Franca është një nga vendet 
anëtare të BE-së e cila e mbështet integrimin e vendeve 
të Ballkanit Perëndimor.  02 dhjetor 2014 

Takim Besimi - Lajçak
Gjatë vizitës zyrtare në Sllovaki, Zëvendëskryeministri 
Besimi realizoi takim me Zëvendëskryeministrin e 
Republikës së Sllovakisë dhe Ministër për Punë të 
Jashtme dhe për Çështje Evropiane, z. Miroslav Lajçak.
Në qendër të vëmendjes ishin marrëdhëniet e mira 
bilaterale mes dy vendeve dhe mundësitë për thellimin e 
mëtejshëm të tyre. Zëvendëskryeministri Besimi theksoi 
se gatishmëria e Komisionit Evropian për vazhdimin e 
Dialogut për Aderim në Nivel të Lartë (DANL) është me 
rëndësi të madhe për Maqedoninë. Ai potencoi se Qeveria 
është e gatshme t’i përcaktojë prioritetet e ardhshme në 
këtë drejtim, me qëllim të ruajtjes së momentit pozitiv dhe 
dinamikës së reformave në drejtim të afrimit të vendit drejt BE-së. 10 Dhjetor 2014
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Takimi i Besimit me Ivo Vajgl, Raportues i PE për Maqedoninë   

Në takim me Raportuesin e ri për Republikën e Maqedonisë në 
Parlamentin Evropian, Ivo Vajgl Zëvendëskryeministri Fatmir 
Besimi ia uroi funksionin e ri dhe iu falënderua për mbështetjen 
që Republika e Maqedonisë e merr në vazhdimësi nga Parlamenti 
Evropian, lidhur me reformat dhe agjendën Evropiane, si dhe 
për mbështetjen në procesin për fillimin e negociatave për 
anëtarësim në BE. Në takim, dy bashkëbiseduesit, theksuan se 
bashkëpunimi mes Republikës së Maqedonisë dhe Parlamentit 
Evropian, do të vazhdojë me tempo dhe dinamikë të fuqishme 
dhe me qasje e mbështetje të përbashkët në përmirësimin dhe 
realizimin e mëtejmë të reformave në çdo sferë shoqërore. 
05 dhjetor 2014 
 

Mbështetje nga GIZ për Sekretariatin për Çështje Evropiane 

Në Sekretariatit për Çështje Evropiane (SÇE), 
Zëvendëskryeministri Fatmir Besimi dhe Drejtori i Shoqatës 
Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar (GIZ) z. Xhejms 
Makbeth Forbes, nënshkruan Marrëveshje për Implementimin 
e Bashkëpunimit Bilateral Maqedono-Gjerman, Projekt i cili 
tanimë një vit e mbështet Sekretariatin në koordinimin e procesit 
të reformave. Projekti është me buxhet prej 1 milion eurosh dhe 
për qëllim kryesor ka përforcimin e rolit koordinues të SÇE-së në 
zbatimin e reformave përmes ministrive kompetente. 
17 dhjetor 2014

Përforcim i kapaciteteve (Team building) i Sekretariatit për Çështje 
Evropiane
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Lajme nga BE
• Lista e detyrave të BE-së për vitin 2015: tatime, integrim ekonomik, GMO

• Parlamenti miratoi buxhetin e BE-së për vitin 2014 dhe 2015

• Fillon aplikimi i rregullave të reja në etiketimin e ushqimit në gjithë BE-në

• Të drejta të njeriut për të gjithë - 365 ditë në vit

• Detaje për shpalljen e vitit 2015 si vit për zhvillim Evropian

• Polaku Tusk merr kryesimin e BE-së

• Epokë e re në politikat e BE-së për drejtësi dhe punë të brendshme

• Fillim i ri: Plan pune i Komisionit Evropian që do të kontribuojë në krijimin e vendeve të reja të punës, 
zhvillimin dhe investimet

• Tre programet e para për zhvillim rural marrin dritë të gjelbër

• Emily O‘Reilly rizgjidhet Ombudsman Evropian

• 2 sfida të mëdha për Evropën: Investimet dhe fqinjësia lindore

 

 

A e dini se...?
• Turqia do të kryeson me G-20 në vitin 2015 dhe do të jetë nikoqir i edicionit të 10 të Samitit të  

Liderëve të G -20  

• BE-ja është anëtari i tretë më i madh i G20-ës pas Kinës dhe Indisë sa i përket popullsisë  

• Evropa është donatori më i madh i ndihmave për zhvillimit në botë   

Ditët më të rëndësishme ndërkombëtare
• 27 janar Dita Ndërkombëtare e Përkujtimit të viktimave të Holokaustit 


