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U implementuan më shumë se 450 
projekt e të BE-së

Që nga viti 2007 deri në vitin 2013, përmes Instrumentit 
për Ndihmë Para-Aderuese - IPA, në Republikën e 
Maqedonisë janë implementuar mbi 450 projekte. 
Bëhet fjalë për projekte të mëdha infrastrukturore, 
projekte për ambientin jetësor, si dhe grante të vogla 
të destinuara për OJQ-të, ndërmarrje të vogla dhe të 
mesme, reforma në gjyqësor etj.  

 

Buletin Korrik 2014



Takime që shënuan muajin
U mbajt mbledhja e 11 e KSA

Në Këshillin për Stabilizim dhe Asocim u theksua 
se Marrëveshja e Stabilizim Asocimit mbetet thelbi 
i marrëdhënieve mes Bashkimit Evropian dhe 
Republikës së Maqedonisë deri në aderimin tonë 
në BE dhe parashikon kornizë kontraktuese sipas të 
cilës do të bashkëpunojmë në të ardhmen.

Federika Mogerini për vizitë në 
Maqedoni

„Zgjerimi i Bashkimit Evropian është prioritet i 
presidencës italiane me Unionin“ - theksoi Ministrja e 
Punëve të Jashtme të Republikës së Italisë

 

Fillimi i negociatave me BE do t’i përshpejtojë reformat

Zëvendëskryeministri Besimi para përfaqësuesve të 
Komisionit Evropian e prezantoi Programin e Reviduar 
Nacional për Miratimin e të Drejtës së Bashkimit 
Evropian (NPAA) për vitin 2014.

Integrimet e rëndësishme për 
stabilitetin politik dhe prosperitetin 
ekonomik 

U realizua takim mes Zëvendëskryeministrit Besimi 
dhe Sekretarit të Përgjithshëm Ekzekutiv të Shërbimit 
Evropian për Punë të Jashtme, z. Pier Vimont.



I dërguari special i OKB- së për çështjen e emrit, z. Nimic, në Maqedoni
     

 

SHPALLJA E KONKURSIT PËR SHPËRNDARJEN E BURSAVE „GABRIELLA 
KONEVSKA -TRAJKOVSKA“ NË FUSHËNE TË DREJTËS, EKONOMISË 
DHE POLITIKAVE TË BE JASHTË VENDIT PËR VITIN AKADEMIK 2014/2015

 

U prezantua kuadri ligjor për IPA II

Përfaqësues të Drejtorisë së Përgjithshme për 
Zgjerim, realizuan sesion informativ me temë: „IPA 
II Model - Marrëveshje Kornizë“, para IPA strukturës 
nacionale operative dhe nëpunësve shtetërorë të cilët 
do të angazhohen në implementimin e Instrumentit për 
Ndihmë Para Aderuese - IPA II.

 

Kryeministri Gruevski: 

„Vështirë është pas takimit të 
djeshëm të thuhet nëse mund të 
kemi ndonjë ndryshim. 

Nuk shoh sinjale serioze nga 
pala tjetër, të cilat referojnë në 
atë se mund të ketë lëvizje. Nga 
informacionet që posedojmë, ata 
janë të fokusuar në situatën e tyre 
të brendshme dhe nuk merren 
me këtë çështje. Nimic do të ketë 
detyrë të vështirë. Shpresoj që në 
të ardhmen e afërt do të ketë më 
shumë sukses.“

30.07.2014 .

Ndërmjetësuesi Nimic:

„Siç e dini, në të kaluarën kam 
prezantuar ide, disa prej të cilave 
kanë qenë të pranuara nga njëra 
palë, ndërkaq disa të tjera janë 
pranuar nga pala tjetër. Unë 
mendoj se kjo është një çështje 
që të gjithë dëshirojnë të zgjidhet. 
Duke e pasur parasysh dëshirën 
e përbashkët për zgjidhjen e 
çështjes dhe atë se ka ide të cilat 
mund të jenë bazë për një zgjidhje, 
unë mendoj se kjo çështje mund të 
zgjidhet“, deklaroi z. Nimic.

29.07.2014

Kryetari Ivanov: 

„Si deri tani ashtu edhe më tej 
Republika e Maqedonisë në 
mënyrë aktive, konstruktive e me 
vullnet të mirë do të marrë pjesë në 
këtë proces, me qëllim të gjetjes së 
një zgjidhjeje të pranueshme për të 
dyja palët për dallimin rreth emrit.“

29.07.2014 .



Lajme nga BE
• Italia merr presidencën me Këshillin e BE-së

• Junker zgjidhet Kryetar i KE-së: Premton Evropë më sociale dhe Komision më politik

• Shulc rizgjidhet kryetar i PE-së. Premton se do të luftojë për më shumë kompetenca

• Numër rekord studentësh marrin pjesë në Programin Erasmus

• Valutë e vetme: Nga 1 janari i vitit 2015 Lituania bëhet vendi i 19 i eurozonës

A e dini se...?
• Trembëdhjetë vende – anëtare të BE-së prodhojnë duhan – me disa rajone në Itali, Greqi, 

• Spanjë dhe Bullgari, të cilët janë mjaft aktiv.

• Prodhimi i pambukut në Evropë paraqet vetëm një përqind të prodhimit të pambukut në botë

• Bionergjia përbën më shumë se dy të tretat e energjisë së ripërtritshme të BE-së

• Bashkimi Evropian është prodhuesi më i madh në botë i panxharsheqerit dhe është importuesi 

• kryesor i kallamit të papërpunuar të sheqerit për rafinim

Data të rëndësishme në muajin Gusht
• 12 gusht - Dita Ndërkombëtare e Rinisë

• 19 gusht - Dita Botërore e Humanizmit

• 30 gusht - Dita Ndërkombëtare e Viktimave të Zhdukjeve të Dhunshme


