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Takim i parë zyrtar i Zëvendëskryeministrit Besimi me 
drejtorin e Ballkanit Perëndimor

Në takim në Shkup, u diskutuan prioritetet kyçe të Republikës së Maqedonisë në procesin e 
eurointegrimeve, perspektivat dhe reformat të cilat ndërmerren për realizimin e agjendës 
Evropiane, si dhe pritjet e Republikës së Maqedonisë 
politikën për zgjerim.  
Integrimi euroatlantik mbetet prioritet kyç strategjik i vendit tonë. Qeveria punon me 
përkushtim në implementimin e reformave të planifikuara. Tani më e kemi miratuar dhe po 
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Takim i parë zyrtar i Zëvendëskryeministrit Besimi me 
drejtorin e Ballkanit Perëndimor Zhan Erik Pake

 

 

 

Në takim në Shkup, u diskutuan prioritetet kyçe të Republikës së Maqedonisë në procesin e 
eurointegrimeve, perspektivat dhe reformat të cilat ndërmerren për realizimin e agjendës 
Evropiane, si dhe pritjet e Republikës së Maqedonisë nga Komisioni Evropian lidhur me 

Integrimi euroatlantik mbetet prioritet kyç strategjik i vendit tonë. Qeveria punon me 
përkushtim në implementimin e reformave të planifikuara. Tani më e kemi miratuar dhe po 

  

Takim i parë zyrtar i Zëvendëskryeministrit Besimi me 
Zhan Erik Pake 

Në takim në Shkup, u diskutuan prioritetet kyçe të Republikës së Maqedonisë në procesin e 
eurointegrimeve, perspektivat dhe reformat të cilat ndërmerren për realizimin e agjendës 

nga Komisioni Evropian lidhur me 

Integrimi euroatlantik mbetet prioritet kyç strategjik i vendit tonë. Qeveria punon me 
përkushtim në implementimin e reformave të planifikuara. Tani më e kemi miratuar dhe po 

 



ndjekim realizimin e planit akcional të prioriteteve të përzgjedhura, bazuar në rekomandimet 
e Komisionit Evropian, të cilat janë me rëndësi të veçantë për procesin e aderimit në 
Bashkimin Evropian. 
Drejtori për Ballkanin Perëndimor Zhan Erik Pake, ndër tjerash përshëndet iniciat
mbajtjen e konferencës Rajonale ministrore për proceset eurointegruese te vendeve të 
rajonit. 
 
22 janar 2015 

 Besimi në Londër: Përshpejtim të integrimit Evropian për Ballkanin Perëndimor

Në takimin me Ministrin për Çështje Evropiane të
Britanisë së Madhe, z. Lidington, u diskutua për procesin 
e integrimit të Republikës së Maqedonisë, si dhe për 
arritjet e fundit të vendit në aspektin e anëtarësimit në 
Bashkimin Evropian.Mes tjerash u nënvizuarëndësia e 
fillimit të bisedimeve dhe në të n
punohet në rekomandimet nga Raporti i Komisionit 
Evropian lidhur me reformat në gjyqësor, lirinë e të 
shprehurit dhe mediat, dialogun politik, dhe marrëdhëniet ndëretnike dhe ndërfqinjësore. Kjo 
do të kontribuojë në krijimin e një baze
 Në takim u bisedua edhe për zhvillimet e fundit ekonomike dhe të sigurisë në rajon, si dhe 
rëndësinë e përshpejtimit të integrimit evropian në Ballkanin Perëndimor.
19 janar 2015 

U Promovua Buletini i SÇE
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Drejtori për Ballkanin Perëndimor Zhan Erik Pake, ndër tjerash përshëndet iniciat
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Besimi në Londër: Përshpejtim të integrimit Evropian për Ballkanin Perëndimor

Në takimin me Ministrin për Çështje Evropiane të 
Britanisë së Madhe, z. Lidington, u diskutua për procesin 
e integrimit të Republikës së Maqedonisë, si dhe për 
arritjet e fundit të vendit në aspektin e anëtarësimit në 
Bashkimin Evropian.Mes tjerash u nënvizuarëndësia e 
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punohet në rekomandimet nga Raporti i Komisionit 
Evropian lidhur me reformat në gjyqësor, lirinë e të 
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do të kontribuojë në krijimin e një baze të mirë për fillimin e bisedimeve zyrtare me BE
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nit akcional të prioriteteve të përzgjedhura, bazuar në rekomandimet 
e Komisionit Evropian, të cilat janë me rëndësi të veçantë për procesin e aderimit në 
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shprehurit dhe mediat, dialogun politik, dhe marrëdhëniet ndëretnike dhe ndërfqinjësore. Kjo 
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Donacion me rastin e 20 vjetorit të 
jubilejit të marrëdhënieve diplomatike 

me Hungarinë
  

Ambasadori i Republikës së Hungarisë Jozhef 
Bence: "Donacioni në Qendrën për Trajnime në 
SÇE është pjesë e përpjekjeve të mëdha 
hungareze për afrimin e Evropës dhe 
Maqedonisë më afër njëra tjetrës dhe në veçanti 
për kontribuimin në përforcimin e kapaciteteve të 
administratës". 
Sekretarja shtetërore e SÇE, Ana Blazheska: 
"Falënderoj për donacionet e kompjuterëve dhe 
përkrahjen shumëvjeçare të 
Hungarisë për integrimin evropian të 
Maqedonisë. Jam e bindur se kjo ndihmë do të 
paraqet një mënyrë për rritjen e rezultateve 
pozitive të cilat i arin Republika e Maqedonisë 
në drejtim të përfshirjes më të suksesshme dhe 
më të shpejtë në familjen evropiane."
28 janar 2015 
 

U mbajtën dy mbledhje të Komitetit Monitorues

30 janar 2015 

 

 

 

 

Bashkëpunim bilateral 

 

 

Donacion me rastin e 20 vjetorit të 
jubilejit të marrëdhënieve diplomatike 

me Hungarinë  

Hungarisë Jozhef 
Bence: "Donacioni në Qendrën për Trajnime në 
SÇE është pjesë e përpjekjeve të mëdha 
hungareze për afrimin e Evropës dhe 
Maqedonisë më afër njëra tjetrës dhe në veçanti 
për kontribuimin në përforcimin e kapaciteteve të 

tarja shtetërore e SÇE, Ana Blazheska: 
"Falënderoj për donacionet e kompjuterëve dhe 

  Republikës së 
Hungarisë për integrimin evropian të 
Maqedonisë. Jam e bindur se kjo ndihmë do të 
paraqet një mënyrë për rritjen e rezultateve 

zitive të cilat i arin Republika e Maqedonisë 
në drejtim të përfshirjes më të suksesshme dhe 
më të shpejtë në familjen evropiane." 

Prezantim - menaxhim i decentralizuar i 
fondeve të BE-së: përvojë e Normandisë 

së Poshtme
  

Në hapësirat e SÇE u mbajt prezantim në të cilin 
Drejtori për Çështje Evropiane dhe 
Ndërkombëtare të rajonit të Normandisë së 
Poshtme, z. Aleksandar Folo, shpjegoi modelin 
organizativ të rajonit të Normandisë së Poshtme 
e cila udhëheq me fondet e BE-
fondet për bashkëfinancim të Francës për 
projektet të cilat zbatohen në territoret e rajonit, 
si dhe zonat në të cilat ato implementohen. 
Morën pjesë edhe përfaqësues të institucioneve 
shtetërore të nivelit lokal, rajonal dhe qendror. 
Rajoni francez përmes zyrës për bashkëpunim 
të decentralizuar, pothuajse dy dekada me 
radhë është e pranishme në Republikën e 
Maqedonisë. 
29 janar 2015 

 

 

IPA 

U mbajtën dy mbledhje të Komitetit Monitorues

menaxhim i decentralizuar i 
së: përvojë e Normandisë 
së Poshtme 

e SÇE u mbajt prezantim në të cilin 
Drejtori për Çështje Evropiane dhe 
Ndërkombëtare të rajonit të Normandisë së 
Poshtme, z. Aleksandar Folo, shpjegoi modelin 
organizativ të rajonit të Normandisë së Poshtme 

-së dhe me 
ër bashkëfinancim të Francës për 

projektet të cilat zbatohen në territoret e rajonit, 
si dhe zonat në të cilat ato implementohen. 
Morën pjesë edhe përfaqësues të institucioneve 
shtetërore të nivelit lokal, rajonal dhe qendror. 

ër bashkëpunim 
të decentralizuar, pothuajse dy dekada me 
radhë është e pranishme në Republikën e 

 



Bashkë-kryesuesit e takimeve ishin Zëvendëskryeministri 
për çështje evropiane Besimi dhe Drejtori për Ballkanin 
Perëndimor në Drejtorinë e përgjithshme për politikë 
fqinjësore evropiane dhe negociata për zgjerim në 
Komisionin Evropian, Zhan Erik Pake. Në qendër të 
vëmendjes ishin progresi i arrirë në implementimin e TAIB 
programeve nacionale për vitet 2009 
komponenta e 1-rë) dhe zbatimi i përgjithshëm IPA
5 IPA komponentat) gjatë viteve 2007 
për IPA 2014 - 2020. Gjithashtu u këmbyen mendime për hapat e ardhshme të cilat duhet të 
ndërmerren lidhur me shfrytëzimin e IPA
23 janar 2015 

Prezentim:Transparencë, preformancë dhe 
llogaridhënie e Buxhetit të Republikës së 
Maqedonisë 
 
Qëllim i projektit: Avancim i transparencës 
buxhetore për përdorimin e përgjegjshëm të 
financave  publike.U paraqitën gjetjet dhe 
rekomandimet kryesore nga hulumtimi i realizuar në 
vitin 2014. Gjithashtu u botuan disa publikime lidhur 
me temën e njëjtë. 
  
Vlera e përgjithshme: rreth 100.000,00 euro
29 janar 2015 më shumë 
  
Ndihmë për IPARD Agjencionin 
infrastrukturën rurale 
 
 Qëllim i projektit:  Vendosje e sistemit funksional kontrollues dhe menaxhues, i cili do t'i 
mundësojë agjencionit përkrahje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural, për të 
akredituarmasën 301 të IPARD, e cila parashikon investime në zhvillimin rural. Në këtë 
drejtim Agjencionit pagues do t'i ndihmohet për përmbushjen e kushteve minimale lidhur 
me  mjedisin e brendshëm, aktivitetet kontrolluese, informim dhe komunikim, si dhe
monitorim programues. 
Vlera e përgjithshme: rreth 250.000,00 euro
27 janar 2015 më shumë 
 
 Promovim i projekteve të thirrjes së parë për projekt propozime të IPA programit për 
bashkëpunim ndërkufitar mes RM dhe Kosovës
 
 Projekt propozimet e zgjedhura do t'i zbatohen 
-   Zhvillim i qëndrueshëm ekonomik dhe social i mjedisit jetësor;
-   Kohezion social dhe nisma prej njeriut në njeri.
Vlera e thirrjes: rreth 2.16 milion euro (nga të cilat rreth 1.2 milion euro janë të parapa për 
partner nga Republika e Maqedonisë)
29 janar 2015 më shumë 

• Prioritetet dhe programi i punës së kryesimit të Letonisë

• Lituania u bë anëtarja e 19

kryesuesit e takimeve ishin Zëvendëskryeministri 
evropiane Besimi dhe Drejtori për Ballkanin 

Perëndimor në Drejtorinë e përgjithshme për politikë 
fqinjësore evropiane dhe negociata për zgjerim në 
Komisionin Evropian, Zhan Erik Pake. Në qendër të 
vëmendjes ishin progresi i arrirë në implementimin e TAIB 
rogrameve nacionale për vitet 2009 - 2013 (IPA 

rë) dhe zbatimi i përgjithshëm IPA-s (gjitha 
5 IPA komponentat) gjatë viteve 2007 - 2013 si dhe risitë 

2020. Gjithashtu u këmbyen mendime për hapat e ardhshme të cilat duhet të 
ërmerren lidhur me shfrytëzimin e IPA-s. 

Prezentim:Transparencë, preformancë dhe 
llogaridhënie e Buxhetit të Republikës së 

Avancim i transparencës 
buxhetore për përdorimin e përgjegjshëm të 

publike.U paraqitën gjetjet dhe 
rekomandimet kryesore nga hulumtimi i realizuar në 
vitin 2014. Gjithashtu u botuan disa publikime lidhur 

rreth 100.000,00 euro  

Ndihmë për IPARD Agjencionin për përgatitje në akreditim rreth investimeve në 

Vendosje e sistemit funksional kontrollues dhe menaxhues, i cili do t'i 
mundësojë agjencionit përkrahje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural, për të 
akredituarmasën 301 të IPARD, e cila parashikon investime në zhvillimin rural. Në këtë 
drejtim Agjencionit pagues do t'i ndihmohet për përmbushjen e kushteve minimale lidhur 

mjedisin e brendshëm, aktivitetet kontrolluese, informim dhe komunikim, si dhe

rreth 250.000,00 euro 

Promovim i projekteve të thirrjes së parë për projekt propozime të IPA programit për 
bashkëpunim ndërkufitar mes RM dhe Kosovës 

Projekt propozimet e zgjedhura do t'i zbatohen në kuadër të masave të CBC programit:
Zhvillim i qëndrueshëm ekonomik dhe social i mjedisit jetësor; 
Kohezion social dhe nisma prej njeriut në njeri. 

rreth 2.16 milion euro (nga të cilat rreth 1.2 milion euro janë të parapa për 
rtner nga Republika e Maqedonisë) 

 

 

Lajme nga BE 

Prioritetet dhe programi i punës së kryesimit të Letonisë 

Lituania u bë anëtarja e 19-të e Euro-zonës 
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2020. Gjithashtu u këmbyen mendime për hapat e ardhshme të cilat duhet të 

për përgatitje në akreditim rreth investimeve në 

Vendosje e sistemit funksional kontrollues dhe menaxhues, i cili do t'i 
mundësojë agjencionit përkrahje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural, për të 
akredituarmasën 301 të IPARD, e cila parashikon investime në zhvillimin rural. Në këtë 
drejtim Agjencionit pagues do t'i ndihmohet për përmbushjen e kushteve minimale lidhur 

mjedisin e brendshëm, aktivitetet kontrolluese, informim dhe komunikim, si dhe 

Promovim i projekteve të thirrjes së parë për projekt propozime të IPA programit për 
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• Urime për Cipras-in nga Kryetari i Këshillit Evropian Donald Tusk 

• Viti Evropian për Zhvillim: ngjarjet kryesore

• PE: vendet anëtare vetë të vendosin për kufizimin dhe ndalesën e MG të mbjelljeve

• Komisioni filloi të punojë për 

• Komisioni dhe Parlamenti aprovojnë rregulla të reja për regjistrim të 

• 50 vite nga Legjislacioni Farmaceutik në Evropë 
pacientëve nëpër Evropë

• Një milion vizitor në Parlamentarium

• Shpërblimi për të rinj Karlo i Madh: afati për aplikim deri me 20 shkurt

• Sipas sipërfaqes Franca është më e madhja, ndërsa Malta është vendi më i vogël 
anëtar i BE-së. 

• 65% i eksportit të BE-së realizohet në vendet anëtare të BE

• Bashkimi Evropian me 507.4 milion popullsi paraqet 7.2% të popullsisë botërore

• Bashkimi Evropian importon më tepër se 50% energji për nevojat e veta

• Tregtia mes vendeve anëtare të BE
Bashkimit Evropian 

Data të rëndësishme

• 13 shkurt - Dita Botërore e Radios

• 20 shkurt - Dita Botërore e të Drejtës Sociale

• 21 shkurt - Dita Ndërkombëtare e Gjuhës Amtare 

 

in nga Kryetari i Këshillit Evropian Donald Tusk  

Viti Evropian për Zhvillim: ngjarjet kryesore vijojnë 

PE: vendet anëtare vetë të vendosin për kufizimin dhe ndalesën e MG të mbjelljeve

Komisioni filloi të punojë për krijimin e unionit të tregjeve të kapitalit 

Komisioni dhe Parlamenti aprovojnë rregulla të reja për regjistrim të transparencës

50 vite nga Legjislacioni Farmaceutik në Evropë - dallimi në mirëqenien e 
pacientëve nëpër Evropë 

itor në Parlamentarium 

Shpërblimi për të rinj Karlo i Madh: afati për aplikim deri me 20 shkurt

 

 

 

 

A e dini se....? 
Sipas sipërfaqes Franca është më e madhja, ndërsa Malta është vendi më i vogël 

së realizohet në vendet anëtare të BE-së 

Bashkimi Evropian me 507.4 milion popullsi paraqet 7.2% të popullsisë botërore

Bashkimi Evropian importon më tepër se 50% energji për nevojat e veta

Tregtia mes vendeve anëtare të BE-së paraqet rreth 2/3 nga tregtia e përgjithshme e 

 

 

Data të rëndësishme ndërkombëtare 
 

Dita Botërore e Radios 

Dita Botërore e të Drejtës Sociale 

Ndërkombëtare e Gjuhës Amtare  
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Sipas sipërfaqes Franca është më e madhja, ndërsa Malta është vendi më i vogël 

Bashkimi Evropian me 507.4 milion popullsi paraqet 7.2% të popullsisë botërore 

Bashkimi Evropian importon më tepër se 50% energji për nevojat e veta 
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