
U realizuan një sërë debate publike me rastin e marrjes së Raportit të  
Komisionit Evropian për progresin e Republikës së Maqedonisë 

Me rastin e marrjes së Raportit të Komisionit 
Evropian për progresin e Republikës së Maqedonisë 
në vitin 2014, Sekretariati për Çështje Evropiane në 
bashkëpunim me institucione të tjera shtetërore, 
bartëse të fushave të caktuara, me qëllim që të arrihet 
transparencë më e madhe dhe gjithëpërfshirje në 
proces, organizoi një sërë takime, konsultime dhe 
debate me sektorin civil, komunitetin akademik, 
përfaqësues të shoqatave dhe organizatave të 
mediave dhe përfaqësues të gjyqësorit. „Duhet 
të jemi të bashkuar që t’i tejkalojmë sfidat. Vetëm 
përmes partneritetit mund të kemi progres“ - 
tha Besimi dhe i ftoi për pjesëmarrje aktive dhe 
parashtrimin e propozimeve në SÇE për adresimin e konstatimeve të Raportit të KE-së, me çka do të arrihet 
inkluzivitet dhe transparencë më e madhe në përgatitjen e revizionit të NPAA-së. Në drejtim të prezantimit të 
konstatimeve nga Raporti i Komisionit Evropian, Zëvendëskryeministri Besimi kishte edhe paraqitjen e tij në 
Parlamentin e Republikës së Maqedonisë, në seancën e përbashkët të Këshillit Nacional për Eurointegrime 
dhe në seancën e 34, të Komitetit të Punës për Integrime Evropiane - KPIE.

Buletin Tetor 2014



Deklarata lidhur me Raportin e Progresit të Republikës së Maqedonisë 
nga Komisioni Evropian 

Dr. Fatmir Besimi, 
Zëvendëskryetar i Qeverisë së 
Republikës së Maqedonisë për 
Çështje Evropiane:

„Është e rëndësishme që 
Republika e Maqedonisë edhe 
këtë vit ka marr rekomandim 
për fillimin e negociatave me 
Bashkimin Evropian, gjë që është 
e rëndësishme për realizimin 
e mëtutjeshëm të procesit 
reformues. Kjo është gjithashtu 
edhe një konfirmim që zgjerimim 
betet në agjendën e Bashkimit 
Evropian. Me seriozitet të 
madh pranuam sugjerimet e 
Raportit të Komisionit Evropian 
dhe menjëherë  me angazhim 
maksimal vazhduam me 
agjendën reformuese të BE-së, 
me qëllim që të tregojmë progres 
në periudhën e ardhshme, 
sepse kjo është në interes të 
qytetarëve.“

Z. Aivo Orav, Ambasador i 
Bashkimit Evropian në Maqedoni: 

„Mesazhi kryesor që Komisioni 
Evropian dërgon përmes Raportit 
të Progresit konsiston me atë se 
tani është momenti. I gjithë rajoni 
po lëviz me shpejtësi të madhe 
drejt Evropës. Stacioni i radhës 
është takimi në dhjetor i Këshillit 
Evropian, kështu që ju drejtohem 
të gjithëve në vend, Qeverisë, 
opozitës dhe  shoqërisë civile, që 
të shfrytëzojnë këtë periudhë për 
të shënuar progres të caktuar. 
Kuptojmë pritjen gjashtëvjeçare 
pa fillim të negociatave, gjë 
që mund të jetë frustruese. 
Megjithatë, kjo nuk duhet të jetë 
justifikim për të mos i zbatuar 
reformat e nevojshme.“

Z. Ernesto Bellelli, Ambasador i 
Republikës së Italisë në Maqedoni:

„Raport Progresi i BE-së nga tetori 
i vitit 2014, paraqet një vlerësim të 
përcaktuar me kujdes për atë që 
Republika e Maqedonisë tani më e 
ka realizuar në procesin e aderimit 
dhe i thekson sfidat të cilat akoma 
qëndrojnë në një numër të caktuar 
të çështjeve kryesore. Dokumenti, 
i cili qartë e fokuson vëmendjen në 
drejtim të zgjidhjes së çështjeve 
prioritare, paraqet një „instrument 
të rëndësishëm pune”, sepse i 
ndihmon Qeverisë së Maqedonisë 
në ndërmarrjen e masave të 
domosdoshme. Gjithashtu, e 
konfirmon përkushtimin e Komisionit 
të BE-së që në të ardhmen të 
vazhdojë me pjesëmarrje aktive në 
këtë proces. Italia beson fuqishëmse 
e ardhmja e të gjitha vendeve të 
Ballkanit Perëndimor është në BE dhe 
prandaj presidenca e italianeme BE- 
zgjerimin e vendos si qëllim prioritar 
në programin e saj semestror.“



Promovohet Dokumenti Nacional Strategjik IPA II  

Zëvendëskryetari i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për Çështje Evropiane, Dr. Fatmir Besimi dhe 
Ambasadori i Bashkimit Evropian z. Aivo Orav, e promovuan Dokumentin Nacional Strategjik IPA II për vitet 
2014-2020. Gjithashtu, u nënshkrua Marrëveshja për Financimin e Programit Vjetor 2013, në kuadër të 
Programit IPA I, Program për Bashkëpunim Ndërkufitar mes Republikës së Maqedonisë dhe Republikës së 
Greqisë. 

Me instrumentin IPA II, Republikës së Maqedonisë do t’i ndahen gjithsej 664,2 milionë euro (rreth 300 euro për 
banorë), për realizimin e prioriteteve konkrete strategjike në më shumë fusha.

Marrëveshja për Financim për vitin programues 2013, në kuadër të Programit IPA I, për Bashkëpunim 
Ndërkufitar midis Maqedonisë dhe Greqisë, mundëson shfrytëzimin e 1,59 milionë eurove shtesë. Maqedonia 
dhe Greqia tanimë kanë nënshkruar gjashtë marrëveshje të këtilla, me çka financohen më shumë se 50 
projekte aktive me buxhet të përgjithshëm prej 11,4 milionë euro.

30 tetor 2014

Programe të reja të Unionit, mundësi të reja për Maqedoninë 

  

Për periudhën programore 2014-2020, qytetarët e Republikës së Maqedonisë mund të marrin pjesë në 
Programet e Unionit, siç janë: “Horizont 2020”, “Evropa Kreative”, COSME, “Erasmus+”, Programi për Punësim 
dhe Inovacione Sociale, Evropa për Qytetarët, “Shëndetësi”, “Jetë+”, “Dogana 2020”, “Tatime 2020” etj. Me 
qëllim të arritjes së informimit dhe pjesëmarrjes më të madhe në Programet e Unionit, Sekretariati për Çështje 
Evropiane organizon ngjarje promovuese dedikuar studentëve, universiteteve dhe subjekteve të tjera, të cilët 
mund të kenë pjesëmarrje aktive në këto projekte.

Çfarë bote duam në vitin 2030 - Shënohet Dita e KB
Në shënimin e Ditës së Kombeve të Bashkuara Zëvendëskryeministri Besimi theksoi se KB luan rol të 
rëndësishëm në ballafaqimin me sfidat më të mëdha me të cilat përballet e gjithë bota dhe njëherësh mesazhet 
që i dërgoi në lidhje me pritshmëritë për vitin 2030 ishin: Maqedonia në BE! Botë me më shumë barazi dhe më 
shumë mundësi. Botë me më shumë solidaritet dhe me më shumë dashuri. Botë në të cilën do të jetojmë në 
liri më të madhe dhe ku do të ketë më shumë paqe!  

24 tetor 2014 

 

Prezantim i Programeve të Unionit në bashkëpunim me 
Grupacionin Lattanzio dhe Ambasadën Italiane

Prezantimi i Programeve të Unionit dhe Bursave Gabriella 
Konevska-Trajkovska në Universitetin „Shën. Kirili dhe 
Metodi“



Eurokode për konkurrencë më të madhe të kompanive ndërtimore
Në Shkup u mbajt punëtoria e dytë për ndërtimin e kapaciteteve për përpilimin e anekseve nacionale të 
eurokodeve në Rajonin e Ballkanit, në organizim të Qendrës së Përbashkët për Hulumtim pranë Komisionit 
Evropian.

Kompanitë ndërtimore të Maqedonisë do të jenë më konkurrente dhe do të kenë më shumë mundësi për 
pjesëmarrje në projekte ndërkombëtare pas aplikimit të eurokodeve - standarde nga fusha e ndërtimtarisë në 
Bashkimin Evropian.

4 nëntor 2014 

Lajme nga BE
• Parlamenti Evropian zgjodhi Komisionin e ri Evropian

• Çfarë do të punojë ekipi i ri i Junkerit

• U miratua pakoja e zgjerimit për vitin 2014

• Shqyrtimi i përmbajtjes së Instrumentit për Ndihmë Paraaderuese IPA II 2014-2020

• Liderët e BE-së vendosën objektivat klimatike dhe energjetike

• Banka Qendrore Evropiane e ndërmori kontrollin e supervajzorëve bankar në BE

• Varfëria: Komisioni miratoi Programin Lituanez i cili mundëson shfrytëzimin e 77.000.000 euro nga   
Fondi për Ndihmë Evropiane për më të Varfrit

• Komisioni Evropian e miratoi „Marrëveshjen për partneritet“ me Kroacinë për shfrytëzimin e fondeve 
strukturore dhe investuese të BE-së për rritjen e vendeve të punës për periudhën 2014-2020

• Ndahet çmimi i BE-së për letërsi për vitin 2014

• Denis Mukvege, fitues i çmimit për lirinë e mendimit „Saharov“ 2014

A e dini se...?
• BE është prodhuesi kryesor i verës 

• Nga 19 janari i vitit 2013, të gjitha patentat e shoferit të lëshuara nga vendet e BE-së janë të    
unifikuara

Data të rëndësishme ndërkombëtare

• 10 Nëntori - Dita Botërore e Shkencës për Paqe dhe Zhvillim

• 14 Nëntori - Dita Botërore e Diabetit

• 16 Nëntori - Dita Ndërkombëtare e Tolerancës

• 20 Nëntori - Dita Ndërkombëtare e Filozofisë

• 25 Nëntori - Dita Ndërkombëtare e Eliminimit të Dhunës ndaj Femrës

 


