
Në pritje të Raportit të Komisionit Evropian

Prezantohet kontributi i Republikës së Maqedonisë

Në prag të Raportit të Progresit të Komisionit 
Evropian, Zëvendëskryeministri Besimi, realizoi një 
sërë takimesh me ambasadorët e vendeve anëtare 
të Bashkimit Evropian në Republikën e Maqedonisë, 
anëtarët e Këshillit Nacional për Eurointegrime 
në Parlamentin e Republikës së Maqedonisë, me 
përfaqësuesit e Drejtorisë së Përgjithshme për 
Zgjerim pranë Komisionit Evropian në Bruksel, si 
dhe me përfaqësuesit e mediave. 

Në kuadër të takimeve Zëvendëskryeministri Besimi 
informoi për arritjet kryesore në procesin e reformave 
dhe prioritetet kryesore të Planit të Veprimit të 
rëndësishme për procesin e aderimit në BE, si dhe 
për shkallën e harmonizimit të legjislacionit nacional 
me të drejtën e Bashkimit Evropian. Mes tjerash, 
bëri edhe një vështrim mbi aktivitetet më të fundit 
në fushën e gjyqësisë, luftës kundër korrupsionit 
dhe krimit të organizuar, lirisë së shprehjes, reformës zgjedhore, dialogut politik, reformës në administratën 
publike, marrëdhëniet ndëretnike, marrëdhëniet e mira  ndërfqinjësore dhe bashkëpunimit rajonal.

Buletin Shtator 2014



U realizuan një sërë “Takimesh 
koordinative BE/IPA” 

Në prag të Raportit vjeshtor të Komisionit 
Evropian dhe në kuadër të Agjendës së BE-
së 2014 të Sekretariatit për Çështje Evropiane, 
Zëvendëskryeministri Besimi realizoi takime pune 
në nëntë ministri shfrytëzuese të fondeve IPA dhe 
implementuese të NPAA.

Qëllimi kryesor ishte statusi i realizimit të 
reformave dhe aktivitetet e parashikuara me 
Programin Nacional për Miratimin e të Drejtës së 
Bashkimit Evropian (NPAA). Gjithashtu u bisedua 
edhe për shfrytëzimin e mjeteve në dispozicion 
përmes Instrumentit për Ndihmë Para-Aderuese 
- IPA, dhe të cilat janë tejet të rëndësishme për realizimin e reformave në të gjitha ministritë.

 

Austria mbështetëse e fuqishme e 
procesit eurointegrues 

Zëvendëskryeministri për Çështje Evropiane, Dr. Fatmir 
Besimi, në takim me Ministrin Federal për Evropë, Integrim 
dhe Punë të Jashtme të Republikës së Austrisë z. Sebastian 
Kurc, përshëndeti përkushtimin e Austrisë për përfshirjen e 
vendeve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian 
dhe mbështetjen për fillimin e negociatave aderuese 
me Republikën e Maqedonisë, të konfirmuar edhe në 
Konferencën e Berlinit për Ballkanin Perëndimor.

Bashkëpunimi rajonal

Maqedonia nismëtare e Konferencës mbi procesin e anëtarësimit në BE



Nisma e Maqedonisë për intensifikimin e bashkëpunimit përmes mbajtjes së „Konferencës Rajonale për Integrim 
Evropian“ hasi në përkrahjen e Nënkryetarit të Qeverisë së Malit të Zi dhe njëherësh Ministër i Punëve të 
Jashtme dhe Integrimeve Evropiane, z. Igor Lukshiq. Zëvendëskryeministri Besimi një mbështetje të fuqishme 
mori edhe në bisedimet me shefin e diplomacisë së Shqipërisë, z. Ditmir Bushati dhe Zëvendëskryeministrin 
e Qeverisë së Republikës së Shqipërisë z. Niko Peleshi.

Besimi: Gjuhët janë pasqyrim i diversitetit, vlerave dhe epërsive që do t’i 
fusim në BE!

Me rastin e Ditës Evropiane të Gjuhëve, Sekretariati për Çështje Evropiane e organizoi evenimentin në të cilin 
morën pjesë përfaqësues të korit diplomatik, organizatave joqeveritare dhe personalitete publike të vendit. Të 
pranishmit shkruan mesazhe për paqe, bashkëjetesë dhe prosperitet në gjuhë të ndryshme, duke e promovuar 
në këtë mënyrë diversitetin si vlerë dhe pasuri kulturore të vendeve evropiane. 

2.3 miliardë euro nga Programi i BE-së KOSME, nga ky vit në dispozicion 
edhe për Maqedoninë 
Ministri i Ekonomisë, z. Bekim Neziri, së bashku me Eurokomisionerin për Industri dhe Sipërmarrje, Nelli 
Feroçi, nënshkruan në Bruksel Marrëveshjen për pjesëmarrjen e Republikës së Maqedonisë në Programin 
KOSME të Bashkimit Evropian, për periudhën 2014-2020. Fjala është për program për konkurrencë të 
ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, me një buxhet prej rreth 2.3 miliardë euro. Qëllimi i programit është 
nxitja e konkurrencës së kompanive përmes sigurimit të qasjes më të mirë tek financat, shërbimeve te biznesit 
për promovimin e sipërmarrësisë, të sipërmarrësve ekzistues dhe potencial dhe organizatave të biznesit që 
mbështesin zhvillimin e bizneseve.

 
Lajme nga BE
• Komisioni i Junkerit: Ekip i fuqishëm dhe me përvojë përballë ndryshimeve

• Skocia vendosi të qëndrojë me Britaninë e Madhe

• Dëgjimet publike të kandidatëve për komisionerë: Formati dhe programi i tyre

• Seanca dëgjimore e Johanes Han para Komitetit për Punë të Jashtme të Parlamentit Evropian



A e dini se...?
• Pjesa më e madhe e Buxhetit të BE-së akordohet për mbështetjen e rritjes së vendeve të punës.Një pjesë 

e konsiderueshme i dedikohet bujqësisë dhe zhvillimit rural evropian.

• 22 Shtatori shënoi kulmin e Javës Evropiane të Lëvizshmërisë, kur të gjithë pjesëmarrësit  
organizuan „Ditë pa automobil në qytetin tim“. Motoja e Javës Evropiane të Lëvizshmërisë. për vitin 2014 
ishte „Rrugët tona, zgjedhja jonë“.

• Pjesa më e madhe e gjuhëve evropiane u përkasin tri grupeve të përgjithshme: gjermane, romane dhe 
Sllave

Datat të rëndësishme ndërkombëtare
• 1 Tetori - Dita Ndërkombëtare e të Moshuarve

• 2 Tetori - Dita Ndërkombëtare Kundër Dhunës

• 5 Tetori - Dita Ndërkombëtare e Mësuesit

• 17 Tetori - Dita Ndërkombëtare e Çrrënjosjes së Varfërisë

• 24 Tetori - Dita e Kombeve të Bashkuara


