
Agjenda BE 2014
Përmes qasjes së hapur, transparente dhe inkluzive, vazhdojmë të

            përkushtuar në procesin eurointegrues

Takim me OJQ-të për NPAA

Sekretariati për Çështje Evropiane edhe më tej do të vazhdojë të thellojë bashkëpunimin me sektorin civil në 
kapitujt e caktuar të legjislacionit evropian dhe vendosjen e mekanizmave të cilët do të mundësojnë dialog të 
vazhdueshëm në procesin e harmonizimit.

Për këtë qëllim, organizatat joqeveritare u ftuan të propozojnë rekomandime dhe propozime konkrete për 
përmirësimin e mëtutjeshëm të Programit në sferat e interesit të tyre. 31 janar 2014

Buletin Janar 2014



IPA pres konferencë-Maqedonia në nivel të njëjtë me Kroacinë dhe Turqinë

sa i përket absorbimit të IPA fondeve
Deri në fund vitit 2013, gjithsej 37,3 përqind e Instrumentit të 
Ndihmës Para-aderuese të BE-së janë alokuar për Maqedoninë, 
prej vitit 2007 e deri në vitin 2013 - potencoi Zëvendëskryeministri 
për Çështje Evropiane Fatmir Besimi në pres konferencën e 
përbashkët me Shefin e Delegacionit të BE-së në Shkup Sh.T. Aivo 
Orav, në të cilën ata prezantuan statusin e implementimit të IPA-s. 
Analiza krahasuese e Komisionit Evropian tregon se sa i përket 
absorbimit të IPA fondeve, Maqedonia është në të njëjtin nivel me 
Kroacinë dhe Turqinë. 31 janar 2014

Nënshkrimi i Memorandumit për bashkëpunim me Universitetet e RM-së

Zëvendëskryetari i Qeverisë të Republikës së Maqedonisë për Çështje Evropiane, Dr. Fatmir Besimi nënshkroi 
Memorandum për bashkëpunim me gjashtë universitete të Republikës së Maqedonisë. Ky Memorandum 
parashikon hartimin e projekteve të përbashkëta hulumtuese, debate, ligjërata, akordimin e bursave për 
nëpunës shtetërorë dhe publik për master studime nga fusha e studimeve evropiane në Maqedoni dhe jashtë 
vendit, kryerje të praktikës në Sekretariatin për Çështje Evropiane si dhe aktivitete të tjera me çka do të 
thellohet bashkëpunimi midis SÇE-së dhe universiteteve. 29 Janar 2014

Vizitë në Mbretërinë e Spanjës
Gjatë vizitës zyrtare në Spanjë, Besimi u takua me Kryetarin e Senatit të 
Spanjës, Pio Garcia Escudero, Ministrin 
për Punë të Jashtme të  Spanjës Jose 
Manuel Garcia-Margallo dhe Marfil, 
si dhe me Kryetarin e Kongresit të 
Deputetëve, Jesus Maria Posada 
Moreno ku potencoi se është tejet e 
rëndësishme për Maqedoninë të ketë 
përkrahjen e Spanjës dhe vendeve tjera 
anëtare të BE-së, gjë që do të ndihmojë 

progresin e mëtutjeshëm të vendit në integrimet euroatlantike.  23 Janar 2014



Takim me Stefan Fyle
Zëvendëskryeministri për Çështje Evropiane Besimi dhe Ministri i 
Punëve të Jashtme Popovski u takuan me Komisarin për Zgjerim të 
BE- së, Stefan Fyle dhe raportuesin për Maqedoninë në Parlamentin 
Evropian, Riçard Hovit ku diskutuan mundësitë e vazhdimit të 
Dialogut Aderues të Nivelit të Lartë. 

22 janar 2014

 

Çmimi Zhan Mone 2013

 

BE/IPA Vizita institucionale
Vizitë pune në Ministrinë për Vetëqeverisje Lokale lidhur me 
informacionet e fundit për çdo aspekt të mënyrës së shfrytëzimit 
të fondeve IPA në kuadër të Komponentës së 2-të dhe posaçërisht 
për shpalljen e hapur për 
bashkëpunim ndërkufitar 
mes Republikës së 
Maqedonisë dhe Republikës 
së Kosovës. Në Ministrinë e 
Drejtësisë u theksua nevoja 

e implementimit të mëtejshëm të reformave në sistemin gjyqësor dhe 
ndërmarrja e hapave të mëtutjeshme drejtë realizimit të kritereve të 
caktuara nga Bashkimi Evropian.   10 dhe 11 Janar 2014

Marija Bikovska - Fotografia më e 
mirë amatore 

Z. Erol Rizaov - Teksti më i 
mirë gazetaresk 

Z. Boris Gërdanovski- Fotografia më 
e mirë profesionale 



Projekt i suksesshëm IPA CBC
Ngrohje qendrore „TELETERM“

Zvogëlimi i shpenzimeve për ngrohje të amvisërive, objekteve afariste dhe publike si dhe informimi i qytetarëve 
dhe këmbimi i përvojave me partnerët nga Republika e Greqisë, përpunimi i studimit teknik përmes të cilit 
definohen kapacitetet e shfrytëzuesve potencial të sistemit të ngrohjes qendrore

 

Progres në plotësimin e prioriteteve për integrimin evropian
Më 22 janar Kuvendi i Republikës së Maqedonisë i miratoi ndryshimet e Ligjit për media dhe Ligjit për shërbime 
mediatike audio dhe audio-vizive, duke i implementuar në këtë mënyrë kërkesat e Shoqatës së Gazetarëve. 
Ndryshimet, para së gjithash, kanë të bëjnë me përjashtimin e publikimeve elektronike, gjegjësisht internet 
portaleve, parashikohet që çdo kufizim i përmbajtjeve në media duhet të jetë në pajtim me praktikën e Gjykatës 
Evropiane për të Drejta eNjeriut dhe njëherësh në Këshillin e Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe 
Audiovizive, parashikohet të ketë nga një anëtarë nga shoqatat e gazetarëve AGM dhe SHGM. 

Pas konsensusit paraprakisht të arritur mes partive politike, Kuvendi i Republikës së Maqedonisë i miratoi 
ndryshimet e Kodit Zgjedhor, përmes të cilave   bëhet ndarja e mëtejshme e shtetit nga partitë politike, 
caktohet limiti fiks për lartësinë e donacioneve nga persona juridikë, rregullohet realizimi i të drejtës së votës 
për anëtarët e këshillave zgjedhorë për votim në diasporë, në mënyrë plotësuese rregullohen dispozitat që 
kanë të bëjnë me mbulimin mediatik të fushatave, si dhe definohen afatet për marrjen e vendimeve gjyqësore 
sipas kundërshtimeve të paraqitura nga Agjencia e Mediave. 

Në procedurë parlamentare kanë hyrë Ligji për nëpunës administrativ dhe Ligji për të punësuarit në sektorin 
publik. Me këto reforma ligjore pritet të sigurohet efektivitet më i madh dhe efikasitet të administratës shtetërore 
dhe publike, kualitet më i mirë i shërbimeve dhe qasje më e shpejtë e qytetarëve, pavarësi, objektivitet dhe 
paanësi, si dhe zero tolerancë ndaj korrupsionit. 

U miratua Plani Operativ për programe aktive dhe masa për punësim për vitin 2014 ku popullata e re është 
përcaktuar si grup prioritar. Në janar u miratua edhe Programi para-aderues ekonomik për periudhën 2014 
- 2016, përmes së cilit Republika e Maqedonisë përgatitet për integrim gradual në monitorimin multilateral 
ekonomik dhe fiskal në kontekst të Unionit Ekonomik dhe Monetar (EMU) dhe Strategjinë Evropa 2020. 
Programi i paraqet projeksionet më të rëndësishme makroekonomike për vendin dhe i arsyeton reformat 
kryesore strukturore, të cilat do ndërmerren në rrugën drejtë euro-integrimeve. 

Qeveria e miratoi edhe Ligjin për shfrytëzimin e të dhënave të sektorit publik qëllimi i të cilit është harmonizimi i 
legjislacionit nacional me Direktivën e Parlamentit Evropian dhe Këshillit të BE-së për ripërdorimin e informatave 
të sektorit publik.  

  

 



U prezantua Rregullorja e Punës së Grupit Punues të Kapitullit 23 
Jurisprudenca dhe të Drejtat Fundamentale

Rregullorja do ta ndihmojë Grupin e Punës, përgjegjës për 
Kapitullin - Jurisprudencë dhe të Drejtat Fundamentale që në 
mënyrë më efikase dhe më efektive t’i kryejë detyrat që kanë të 
bëjnë me plotësimin e kritereve për anëtarësim dhe që janë të 
parapara për këtë Kapitull. Në këtë drejtim anëtarëve të Grupit 
Punues do t‘u mundësohet koordinim më i mirë në procesin e 
harmonizimit të legjislacionit të BE dhe përfundimisht do të 
paraqet një model për grupet e tjera punuese/negociuese të 
angazhuara në kapitujt e tjerë. Ky aktivitet i SÇE –së u realizua 
në bashkëpunim me Fondacionin Konrad Adenauer dhe 
Asociacionin për Iniciativa Zhvillimore.  24 Janar 2014

 

A e dini se...?
BE me gjysmë miliard banorë përfshin 7% nga popullata botërore. 

Evropa është lider botëror në teknologjinë e mjedisit jetësor. Ky treg global parashikohet të trefishohet deri në 
2030. 

Emetimet e dyoksidit të karbonit në Evropë (8.2 tonë për kokë banori) janë më pak se gjysma e emetimeve për 
kokë banori në SHBA (19.3 tonë për kokë banori), Australia (17.7 tonë për kokë banori) dhe Kanadaja (16.9 
tonë për kokë banori).

 

Lajme nga BE
• Riga dhe Umea qytete evropiane të kulturës për vitin 2014

• 2014 Viti Evropian i Harmonizimit të Jetës Familjare me Punën

• Komisioni Evropian shpalos Raportin e parë të BE kundër korrupsionit

Data të rëndësishme në muajin Shkurt
• 4 shkurt - Dita Botërore Kundër Kancerit

• 13 shkurt - Dita Botërore e Radios

• 20 shkurt - Dita Botërore e Drejtësisë Shoqërore

• 21 shkurt - Dita Internacionale e Gjuhës Amtare

 


