
Eurointegrimet qëllim i përbashkët i vendeve të 
Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian 

Besimi e vlerësoi vizitën e Venizellos si një mundësi të shkëlqyer për dialog mes dy palëve, duke e 
theksuar nevojën dhe rëndësinë e përshpejtimit të procesit të integrimit evropian të Republikës së 
Maqedonisë dhe të vendeve të Ballkanit Perëndimor, në kuadër të frymës pozitive të Samitit të 
Selanikut 2003 dhe Strategjisë për zgjerim të BE-së për Ballkanin Perëndimor 2013-2014. Nga ana 

e Venizelos u prezantuan prioritetet e kryesimit grek me Këshillin e BE-së, ku Besimi i uroi realizim të 
suksesshëm të prioriteteve të cilat janë me interes për arritjen e anëtarësimit me të drejta të plota të 

Republikës së Maqedonisë në Bashkimin Evropian. 

Danielson përshëndeti progresin e arritur në reforma
Besimi u takua me Danielson, Drejtorin e ri të Drejtorisë së 
Përgjithshme për Zgjerim të Bashkimit Evropian, me ç’rast u diskutua 
niveli i implementimit të reformave të parapara sipas Dialogut për 
Aderim në Nivel të Lartë (HLAD), shfrytëzimi i fondeve IPA nga viti 
2007 - 2013, vendosja e IPA 2 dhe hapat e ardhshëm të cilët duhet 
të ndërmerren sa i përket përmbushjes së prioriteteve për integrimin 
evropian. 6 Shkurt 2014 

Buletin Shkurt 2014



Takim mes Besimit dhe Raportuesit Riçard Hovit
Zëvendëskryeministri Besimi shprehi kënaqësi nga 
rekomandimet në Rezolutën e Parlamentit Evropian dhe e 
theksoi rëndësinë e vazhdimit të Dialogut Aderues në Nivel të 
Lartë mes Republikës së Maqedonisë dhe Bashkimit Evropian. 
E njëjta gjë është përshëndetur edhe nga Z. Hovit i cili theksoi 
se është me rëndësi të madhe që në periudhën e ardhshme të 
arrihet progres i mirëfilltë në disa sfera kyçe, siç është liria e 
shprehjes, zhbllokimi i punës së Grupit Punues në Parlamentin 
e Republikës së Maqedonisë, realizimi i zgjedhjeve të drejta 
dhe demokratike dhe kështu me radhë.

           13 Shkurt 2014 

Të Rinjtë për Evropën

 

 

“Një ditë për BE“
Sekretariati për Çështje Evropiane ishte nikoqir i pesë 
nxënësve fitues të çmimeve të para, pjesëmarrës në 
simulimin nacional të Modelit Parlamenti Evropian në 
„Një ditë për BE“.

Nxënësit e shkollave të mesme kaluan një ditë pune 
me Zëvendëskryeministrin Fatmir Besimi, me qëllim 
që për së afërmi të njoftohen me punën e Besimit dhe 
Sekretariatit për Çështje Evropiane. 

Diskutim ndërmjet Besimit, Hovit 
dhe studentëve nga Universitetet 
në Republikën e Maqedonisë 
Si rezultat i Memorandumit të nënshkruar për 
Bashkëpunim mes Sekretariatit për Çështje Evropiane 
dhe universiteteve nga Republika e Maqedonisë, 
Zëvendëskryeministri për Çështje Evropiane Dr. 
Fatmir Besimi dhe Raportuesi për Republikën e 
Maqedonisë në Parlamentin Evropian, zoti Riçard 
Hovit, realizuan një diskutim të hapur njëorësh me 
studentët nga universitetet e vendit ku u diskutua 
procesi integrues i Maqedonisë në BE.

13 Shkurt 2014



Fjalimi i Zëvendëskryeministrit Besimi në Qendrën për Politika Evropiane 
në Bruksel
Në fjalimin e tij me temë: „E ardhmja evropiane e Maqedonisë 
- Perspektivat dhe sfidat“, Besimi theksoi se edhe krahas 
çështjeve të hapura me vendet fqinje anëtare të Bashkimit 
Evropian, qëndrojmë fuqishëm të fokusuar në detyrat që 
duhet t‘i plotësojmë dhe guximshëm ballafaqohemi me të 
gjitha sfidat që i sjell procesi i reformave.

Besimi gjithashtu e theksoi rëndësinë e përshpejtimit të 
eurointegrimeve, si një parakusht të rëndësishëm për stabilitet 
dhe zhvillim të rajonit dhe si temë dhe qëllim i përbashkët që 
i vendosi vendet e rajonit në anën e njëjtë në krijimin e një të 
ardhmeje të përbashkët më të mirë të Ballkanit Perëndimor në 
Bashkimin Evropian. 18 shkurt 2014

 

 

U mbajt Nënkomiteti i 10-të për Transport, Mjedis Jetësor, Energji dhe 
Zhvillim Rajonal - Bruksel
Nënkomiteti është një forum thelbësor për mirëmbajtjen e dialogut të vazhdueshëm ndërmjet Republikës 
së Maqedonisë dhe Komisionit Evropian në fushat e politikës së transportit, mjedisit jetësor, energjisë dhe 
zhvillimit rajonal. Nga pala maqedonase është dhënë një pasqyrë e detajuar për progresin dhe aktivitetet 
nga Kapitulli 14 (Politika e Transportit), Kapitulli 15(Energjia), Kapitulli 21(Rrjetet Trans Evropiane), Kapitulli 
22 (Politika Rajonale dhe Koordinimi i Instrumenteve Strukturore) dhe Kapitulli 27 (Mjedisi Jetësor). 
17-18 shkurt 2014

 

Struktura koordinative të BE-së  

U mbajtën dy seanca të NKPIE
Në seancat e Nënkomitetit të Komitetit Punues për Integrim Evropian (NKPIE) u dha një pasqyrë e statusit të 
zbatimit të ligjeve, akteve nënligjore dhe aktiviteteve të përgjithshme të Programit Kombëtar për Miratimin e të 
Drejtës së Bashkimit Evropian (NPAA 2014), të parashikuara të zbatohen në tremujorin e parë të vitit 2014, si 
dhe pasqyrë e statusit të implementimit të aktiviteteve të Planit të Veprimit për prioritet kyç të BE-së, e poashtu 
edhe një pasqyrë të shkallës së përmbushjes së detyrimeve nga MSA

7 dhe 20 shkurt 2014

 



BE-IPA Projekte 

 

 

 

U nënshkrua Memorandumi për marrjen e sistemit softuerik Trados 
Bëhet fjalë për një donacion të një sistemi softuerik për nevojat e Sekretariatit për Çështje Evropiane, që 
paraqet zgjidhje gjithëpërfshirëse dhe më të re në lidhje me përkthimin, rishikimin dhe terminologjinë 
në fushën e përpilimit të versionit nacional të acquis (akteve juridike të Bashkimit Evropian). Ky 
donacion është realizuar nga Shoqëria Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar (GIZ), në kuadër 
të bashkëpunimit bilateral mes Republikës së Maqedonisë dhe Republikës Federale të Gjermanisë. 
4  shkurt 2014

 

A e dini se..?
BE mbulon mbi 4.000.000 km ² dhe ka 503 milionë banorë- e treta me 
madhësi në popullsinë botërore, pas Kinës dhe Indisë. 

Sipas sipërfaqes, Franca është vendi më i madh në BE, kurse Malta vendi 
më i vogël.

Lajme nga BE
• Zgjedhje në BE 2014-kësaj radhe është më ndryshme 

• Më shumë të drejta dhe kushte më të mira pune për punëtorët sezonalë nga vendet e treta, të cilët punojnë 
në BE 

Data të rëndësishme në muajin Mars
• 1 Mars  -  Dita për Zero Diskriminim

• 8 Mars  -  Dita Ndërkombëtare e Gruas 

• 20 Mars - Dita Ndërkombëtare e Lumturisë

• 22 Mars  -  Dita Botërore e Ujit 

Zyrtarisht është iniciuar rinovimi i 
ndërtesës administrative në pikën 
e kalimit kufitar Bogorodicë
Projekti është pjesë e Programit të BE-së për 
bashkëpunim ndërkufitar me Greqinë dhe ka për 
qëllim të kontribuojë në përmirësimin e nivelit të 
shërbimeve doganore për qytetarët dhe bizneset, por 
edhe për rritjen e sigurisë në rajonin kufitar.

BE-ja e mbështet ndërtimin, në 
gjatësi prej gjysmë kilometri, të 
shtratit të lumit Kriva Reka  
Si pjesë e Projektit të BE-së,Lumenjtë nuk njohin 
kufij, i financuar përmes Programit për bashkëpunim 
ndërkufitar me Bullgarinë, do të fillojë ndërtimi i shtratit 
të lumit Kriva Reka në gjatësi prej gjysmë kilometri, në 
komunën e Kriva Pallankës. Ky projekt është zbatuar 
në bashkëpunim me komunën e Bullgarisë, Dupnica.


