
„BE Mëngjes“ 
me rastin e Ditës së Evropës, 9 Мај

Zëvendëskryeministri Besimi ishte nikoqir i „BE Mëngjesit“, të organizuar për nder të shënimit të 9 Majit - Ditës 
së Evropës, në të cilin mori pjesë kori diplomatik, Zëvendëskryeministri Xhaferri, Ministri Popovski dhe ish-
zëvendëskryeministrat për Çështje Evropiane. Fjalë përshëndetëse kishte Zëvendëskryeministri Besimi dhe 
Euroambasadori Orav.   

Besimi, duke cituar Shumanin, theksoi se: „Paqja në botë nuk mund të ruhet pa bërë përpjekje kreative 
proporcionale me rreziqet që e kërcënojnë.“ Nevoja për „Përpjekje proporcionale kreative“ për vendosjen e 
paqes dhe stabilitetit jehon edhe 64 vjet më vonë. 9 maj 2014

Fjalimi i Besimit në Akademinë Solemne të organizuar 
nga Universiteti Shtetëror i Tetovës me rastin e Ditës 
së Evropës 9 Maj
„Universiteti Shtetëror i Tetovës është tempull i dijes që përgatit gjeneratat e reja 
që nesër do të jenë pjesë e të ardhmes së përbashkët Evropiane.“ 

Zëvendëskryeministri për Çështje Evropiane, Dr. Fatmir Besimi, kishte fjalën e 
tij në akademinë solemne në Universitetin Shtetëror të Tetovës në shënimin e 9 
Majit - Ditës së Evropës. 9 maj 2014.

Buletin Maj 2014



„Të dashur fëmijë, sot e festojmë ditëlindjen e një 
familje të madhe, e cila kujdeset për paqen dhe 
lumturinë, familje pjesë e së cilës do të jeni edhe 
ju.

“Zëvendëskryeministri për Çështje Evropiane, 
Dr. Fatmir Besimi, fjalim në shënimin e Ditës së 
Evropës në Sheshin“Jadran”.

 

 

Shkup 9 maj 2014 .

Forum i ish-zëvendëskryeministrave: Integrimi Evropian prioritet i 
rëndësishëm për Republikën e Maqedonisë
Në kuadër të aktiviteteve për shënimin e Ditës së Evropës - 9 Maj dhe  
si vazhdimësi e takimeve të mbajtura, sot Zëvendëskryeministri 
Besimi u takua me ish-zëvendëskryeministrat për Çështje 
Evropiane në Forumin i cili paraqet një mundësi të shkëlqyer për 
këmbimin e mendimeve, ideve dhe përvojave.

Në takim, të pranishmit bashkërisht potencuan se integrimet 
evropiane janë prioritet i rëndësishëm për Republikën e 
Maqedonisë, e në këtë drejtim u theksua edhe përcaktimi i 
fuqishëm i vendit për integrim sa më të shpejtë në BE. 

6 maj 2014 

Zbatimi i Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit / Takime të organeve 
institucionale në kuadër të MSA 

Nënkomiteti për Statistikë dhe Çështje Ekonomike-Financiare (NSÇEF) 
Në Klubin e Deputetëve në Shkup u mbajt takimi i dhjetë i Nënkomitetit për Statistikë dhe Çështje Ekonomike 
- Financiare midis Republikës së Maqedonisë dhe Komisionit Evropian. Temat që u diskutuan në Nënkomitet 
ishin: politika ekonomike, reforma strukturore, politika fiskale, politika monetare, tregu i punësimit, politikat e 
nxitjes së konkurrencës, kontrolli i brendshëm publik financiar, statistika. Anëtarët e delegacionit të Maqedonisë, 
këmbyen ngjarjet e fundit në Republikën e Maqedonisë në këto sfera, me përfaqësues të Komisionit Evropian 
dhe njëkohësisht u informuan për zhvillimet e reja të politikave relevante evropiane. Takimi i dhjetë edhe një 
herë konfirmoi rëndësinë e NSÇEF si organ i rëndësishëm për dialog institucional me Komisionin Evropian, 
përmes së cilit përfaqësuesit e institucioneve të Maqedonisë, fitojnë pasqyrë të qartë për reformat që janë të 
nevojshme, me qëllim që vendi ynë në të ardhmen të fitojë statusin e ekonomisë funksionale të tregut.

Në datat e njëjta në Bruksel u mbajt Mbledhja e dhjetë e Nënkomitetit për Tregti, Industri, Doganë dhe Tatim. 
Në kuadër të tij u diskutua lëvizja e lirë e mallrave, ndërmarrjet dhe politika industriale, turizmi, tatimi, unioni 
doganor dhe çështjet tregtare.

Me mbajtjen e këtyre dy nënkomiteteve u rrumbullakësua cikli i dhjetë i mbledhjeve të organeve të punës në 
kuadër të Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit

20 dhe  21 maj 2014



Nënkomitetet e Komitetit të Punës për Integrimin Evropian (NKPIE)
Gjatë muajit maj 2014 u mbajtën dy mbledhje të Nënkomitetit të Komitetit të Punës për IntegriminEvropian 
(NKPIE). Në mbledhje u ftuan udhëheqës të Grupeve të punës për përgatitje të NPAA, udhëheqës të Sektorëve 
për BE dhe persona të institucioneve për kontakt për NPAA. Mbledhjet i udhëhoqi Sekretari Shtetëror i SÇE-
së, Jovan Andonovski.

Në këto mbledhje u shqyrtua statusi i realizimit të ligjeve, akteve nënligjore dhe aktiviteteve të përgjithshme 
nga Programi Nacional për Miratimin e të Drejtës së BE-së (NPAA 2014), të parapara për realizim në tremujorin 
e parë të vitit 2014. Gjithashtu, u shqyrtua edhe shkalla e plotësimit të detyrimeve që dalin nga MSA.

7 dhe 27 maj 2014 

Autobusi i BE-së pjesë e fushatës informative „BE për së afërmi“

Përfaqësues të delegacionit të Bashkimit Evropian, 
ambasadorë të disa vendeve anëtare të BE-së, 
përfaqësues të Qeverisë, përfaqësues të IPARD, si dhe të 
organizatës lokale joqeveritare Lëvizja Evropiane, student 
dhe përfaqësues të mediumeve vizituan dhjetë fshatra në 
gjithë vendin në periudhën prej 12 deri 23 maj me Autobusin 
udhëtues të BE-së.

Përmes kësaj fushate informative, qytetarët e mjediseve 
rurale patën mundësi të vendosin komunikim të drejtpërdrejtë 
me ekipin e BE Bus-it, dhe të parashtrojnë pyetje lidhur me 
Bashkimin Evropian, si dhe për mundësitë për financim në 
kuadër të programit IPA dhe programeve të tjera për ndihmë 
financiare të BE-së. 12 mај 2014

A e dini se...?
• Mbi 76% e buxhetit të BE-së menaxhohet nga vendet anëtare.

• Në institucionet e BE-së janë të punësuar më shumë se 40 000 meshkuj dhe femra nga të gjitha 28 vendet 
anëtare të BE-së.

• Organizata Evropiane për Sigurinë e Ushqimit (EFSA) është e formuar në janar të vitit 2002, pas një sërë 
krizash me ushqimin në vitet e fundit të 90-ve dhe është organizatë evropiane e pavarur e themeluar 
nga Buxheti i BE-së, e cila funksionin veçmas nga Komisioni Evropian, Parlamenti Evropian dhe vendet 
anëtare të BE-së.

Lajme nga BE
• Bashkimi Evropian e shënon 10 vjetorin e zgjerimit të tij më të madh historik të vitit 2004

• Rritje e zhvillimit në sektorin privat në vendet në zhvillim

• Çka mendojnë qytetarët evropian për Unionin?

• Partitë e qendrës së djathtë, sipas votimeve, kanë fituar numrin më të madh të vendeve në PE, por edhe 
partitë opozitare, euroskeptikët arritën rezultate të mira



Data të rëndësishme në muajin Qershor:
• 1 Qershor - Dita Globale e Prindërve

• 1 Qershor - Dita Ndërkombëtare e Fëmijëve

• 4 Qershor - Dita Ndërkombëtare e Fëmijëve Viktima të Dhunës  

• 5 Qershor - Dita Botërore e Mjedisit Jetësor

• 12 Qershor - Dita Botërore Kundër Keqpërdorimit të Fëmijëve nëPunë 

• 20 Qershor - Dita Botërore e Refugjatëve


