
Takim i Komitetit të Përbashkët Parlamentar midis 
Republikës së Maqedonisë dhe BE-së 

Në Strasburg, Zëvendëskryetari i Qeverisë për Çështje Evropiane, Fatmir Besimi deklaroi se politika e zgjerimit 
është e një rëndësie të veçantë, si për Republikën e Maqedonisë ashtu edhe për Bashkimin Evropian. Procesii 
bashkimit të Kontinentit Evropian nuk do të përfundojë pa integrimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Mekëtë 
rast, Besimi i informoi anëtarët e Komitetit të Përbashkët për reformat që po zbatohen në vend, shkallëne 
realizimit të Agjendës së BE-së dhe rezultatet konkrete të arritura.

Në Parlamentin Evropian, Besimi, mes tjerash, realizoi takim edhe me Sekretarin e Përgjithshëm të Këshillit të 
Evropës, Torbjorn Jaglan, eurodeputetin dhe raportuesin për Republikën e Maqedonisë Ivo Vajgl dhe deputetë 
të tjerë të Parlamentit Evropian, në të cilat potencoi se Republika e Maqedonisë është vend i cili më së gjati 
në rajon zbaton agjendën evropiane dhe sipas rezultateve të arritura, Maqedonia tanimë është e gatshme për 
fillimin e negociatave për anëtarësim në BE.

26-27 nëntor 2014  

Buletin Nëntor 2014



IPA 2 para Komisionit për Çështje Evropiane në Parlamentin e Republikës 
së Maqedonisë

Instrumenti për Ndihmë Paraaderuese 2014-2020, 
apo i njohur si IPA 2, është dëshmi e fuqishme për 
partneritetin dhe përkrahjen e fuqishme që Republika 
e Maqedonisë e merr nga Bashkimi Evropian - theksoi 
Besimi.

Përmes këtij instrumenti, Republika e Maqedonisë 
do të ketë në dispozicion gjithsej 664.2 milion euro 
për realizimin e prioriteteve konkrete dhe strategjike 
në më shumë fusha, midis të cilave demokracia dhe 
qeverisja, sundimi i së drejtës dhe të drejtat e njeriut, 
mjedisi jetësor dhe aksionet klimatike, transporti, 
konkurrenca dhe inovacionet, arsimi, punësimet dhe politika sociale, mekanizmat horizontale për bashkëpunim 
ndërinstitucional, bujqësia dhe zhvillimi rural.

17 nëntor  2014

Besimi: Në Agjendën e BE-së nuk bëhet fjalë për orientimet tona të djathta 
apo të majta politike por për atë se a kemi progres apo regres në rrugën 
tonë drejtë BE-së

Në Parlamentin e Republikës së Maqedonisë, 
Zëvendëskryetari i Qeverisë së Republikës së 
Maqedonisë, Dr. Fatmir Besimi, para anëtarë 
ve të Komisionit për Çështje Evropiane dhe 
përfaqësuesve të bashkësisë ndërkombëtare, 
ua prezantoi arritjet dhe shkallën e realizimit të 
Programit Nacional për Miratimin e të Drejtës 
së Bashkimit Evropian - NPAA, rishikimin e 
tremujorit të tretë për vitin 2014. „Periudha 
në vazhdim është shumë e rëndësishme për 
procesin e integrimit evropian të Republikës së 
Maqedonisë, posaçërisht në aspekt të adresimit 
të rekomandimeve kyçe në fushat prioritare të 
Raportit të Komisionit Evropian për progresin e vendit. Në këtë drejtim filloi rishikimi i Programit Nacional për 
Miratimin e të Drejtës së Bashkimit Evropian - NPAA, rishikimi për vitin 2015, ku do të definohen aktivitetet 
afatshkurtra dhe afatmesme që do të bazohen në rekomandimet e Raportit të Komisionit Evropian. Rishqyrtimi 
pritet të përfundojë dhe të miratohet deri në fund të këtij viti“ - theksoi Besimi. 12 nëntor 2014

Raporti i Komisionit Evropian para Odave ekonomike  

Temë kryesore e diskutimit në takim ishte Raporti i Komisionit Evropian për progresin e Republikës së 
Maqedonisë për vitin 2014 dhe Strategjia e zgjerimit 
me theks të veçantë mbi kriteret ekonomike në Raport.
Me qëllim të informimit dhe shfrytëzimit më të mirë të 
mjeteve nga instrumentet evropiane për mbështetje 
financiare, me iniciativën e Sekretariatit për Çështje 
Evropiane, të pranishmit u dakorduan për mbajtjen e 
prezantimeve dhe punëtorive publike në bashkëpunim 
me institucionet kompetente shtetërore, përfaqësues të 
Delegacionit të Bashkimit Evropian në Shkup dhe me 
përfaqësues të Odave Ekonomike.     20 nëntor  2014

 



Bashkimi Evropian në Maqedoni - Kafe Pauzë me Ambasadën Italiane

Në hapësirat e Info Qendrës RM-BE, Sekretariati për Çështje Evropiane, në bashkëpunim me Ambasadën 
Italiane, mbajti takimin e parë nga një sërë ngjarjesh të parapara në kuadër të projektit „Bashkimi Evropian 
në Maqedoni - Kafe Pauzë me Ambasadën Italiane“. Qëllimi kryesor i kësaj ngjarjeje është afrimi i vlerave të 
BE-së dhe vendeve anëtare të tyre deri tek qytetarët e Republikës së Maqedonisë, përfshirja e të rinjve në 
promovimin e vlerave të BE-së, ofrimi i mundësisë së përfshirjes të çdo qytetari, si dhe bashkëpunimi joformal 
më i ngushtë me mediat.

06 nëntor 2014 

Takime të realizuara me Ambasadorin e Mbretërisë së Spanjës dhe 
Ambasadorin e Mbretërisë së Norvegjisë

Në takime u bisedua për procesin e integrimit evropian të Republikës së Maqedonisë, arritjet kryesore dhe 
sfidat me të cilat ballafaqohet vendi, të shënuara në Raportin e tetorit të Komisionit Evropian, për aktivitetet të 
cilat ndërmerren në drejtim të arritjes së progresit plotësues deri në mbajtjen e Këshillit të dhjetorit të BE-së.

Besimi me Ambasadorin e ri të Mbretërisë së Spanjës, Sh.E. 
Ramon Abaroa Karanza

Besimi me Ambasadorin e Mbretërisë së Norvegjisë, Sh.E. Nils 
Ragnar Kamsvog



Besimi në Takimin e gjashtë të punës për inkluzionin e romëve dhe romëve 
refugjatë
„Republika e Maqedonisë, duke e ndjekur kursin politik të hartuar nga Bashkimi Evropian, në vazhdimësi afrohet 
kah vendet të cilat tregojnë gatishmëri për zbatimin e parimeve për mbrojtjen aktive të të drejtave të romëve, 
jo vetëm si obligim moral për shtetin, por edhe për zbatimin e obligimit të rregulluar ligjor për përkujdesje ndaj 
këtij komuniteti... Në kuadër rajonal Maqedonia, në shkallë të konsiderueshme, e ka rritur nivelin e trajtimit 
të pakicave në përgjithësi“ – theksoi Zëvendëskryetari i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, Dr.Fatmir 
Besimi.

Mes tjerash, ai e theksoi synimin dhe përkushtimin e veçantë tëRepublikës së Maqedonisë që përmes buxhetit 
dhe përmes Fondeve BE/IPA, të kontribuohet në realizimin eprioriteteve që dalin nga Dekada e Romëve.

13 nëntor 2014  

Mbështetje nga Agjencia Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar (GIZ) 
për procesin eurointegrues të Maqedonisë

 

U mbajt punëtori në Ohër për miratimin e NPAA-së, 
rishikim për vitin 2015

Programi Nacional për Miratimin e së Drejtës së 
Bashkimit Evropian për vitin 2015, që duhet të 
miratohet deri në fund të këtij viti, do ta definojë 
strategjinë e procesit eurointegrues të Maqedonisë. 
Më tepër se 100 ekspertë nga administrata shtetërore 
ishin të përfshirë në krijimin e revizionit të NPAA-
sëpër vitin 2015. Mihael Samec (GIZ) theksoi se 
ekspertët ndërkombëtar ishin të impresionuar nga 
fryma evropiane e pjesëmarrësve, profesionalizmi 
dhe cilësia e lartë e dokumenteve të përgatitura që 
janë pjesë e NPAA.

26-28 nëntor

 

Përgatitja e versionit nacional të ACQUIS, një 
bashkëpunim i realizuar mes Republikës së 
Maqedonisë dhe Kosovës

Përgatitja e versionit nacional ACQUIS paraqet 
hap të rëndësishëm në procesin e eurointegrimeve 
të Maqedonisë. Përforcimi i kapaciteteve të 
të punësuarve në këtë fushë bëhet përmes 
bashkëpunimit bilateral mes Maqedonisë 
dhe Gjermanisë, në kuadër të projekteve të 
implementuara nga GIZ. Përfaqësues nga Ministria 
për Integrime Evropiane të Kosovës ishin për vizitë 
pune në SÇE me qëllim të këmbimit të përvojave 
dhe praktikave të punës në pjesën e përgatitjes së 
versionit nacional të ACQUIS.



TAIEX mision i zbatuar në Shkup
Sekretariati për Çështje Evropiane ishte nikoqir i misionit TAIEX të 
Sektorit të Komisionit Evropian i udhëhequr nga znj. Kjara Pelino, 
përgjegjëse për Maqedoninë. Pelino, gjatë vizitës, realizoi takim me 
personin Nacional për kontakt për TAIEX, personat lokal për kontakt 
në institucionet e Republikës së Maqedonisë si dhe me përfaqësues 
të Delegacionit Evropian në Shkup. Tema kryesore ishte shfrytëzimi 
i deritanishëm i TAEX fondeve nga ana e Republikës së Maqedonisë 
si dhe planifikimi i nevojave për vitin e ardhshëm.

24 nëntor 2014

 

Lajme nga BE
• Papa Francis në Parlamentin Evropian dërgoi mesazh „deri tek të gjithë qytetarët e Evropës“

• Plani investicional prej 315 miliard euro për rritjen e ekonomisë të BE-së

• Faturat e papaguara i ndërprenë bisedimet për buxhetin e BE-së

• Junker i definoi 10 prioritetet e BE-së: kërkon mbështetje ndërinstitucionale

• Tri dekada nga misionet e vëzhgimit të Parlamentit Evropian

• PE ratifikoi Marrëveshjen për Asociim me Moldavinë

• U propozuan rregulla të reja me të cilat do t‘i jepet fund falimentimit të bankave të mëdha

• Nuk ka më qese plastike të cilat do ta ndotin mjedisin tonë 

A e dini se ... ?
• Në korrik të viti 2010, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara krijoi entitetin e grave të

• KB-së për barazi gjinore dhe fuqizimin e grave

• Në Evropë 23 milion ndërmarrje të vogla (NVM) paraqesin 99% nga numri i përgjithshëm i ndërmarrjeve 
në Evropë, që sigurojnë 67% të vendeve të punës dhe krijojnë 85% vende të reja të punës

• Me një pjesëmarrje të përgjithshme prej 16,5% të eksport-importit në botë Bashkimi Evropian paraqet 
tregtinë më të madhe botërore

• Edhe pse popullsia ne BE paraqet vetëm 7% të popullatës botërore, tregtia në BE me pjesën tjetër të botës 
paraqet përafërsisht 20% nga eksport-importi botëror

 

Data të rëndësishme ndërkombëtare
• 1 Dhjetor - Dita Botërore e Sidës

• 3 Dhjetor - Dita Ndërkombëtare e Personave me Aftësi të Kufizuara

• 5 Dhjetor - Dita Ndërkombëtare e Vullnetarëve

• 10 Dhjetor - Dita e të Drejtave të Njeriut

• 15 Dhjetor - Dita Ndërkombëtare e Emigrantëve

  

  


