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Holanda - Kryesues me Këshillin  e Bashkimit  Evropian në 

gjashtë muajt e ardhëshëm 

 

Si kryetar i Këshillit të BE-së, parimet udhëzuese të Holandës gjatë  të njëjtës janë: Bashkimi i cili fokusohet 

në bazat, Bashkimi që fokusohet në zhvillim dhe vende pune nëpërmjet inovacionit, dhe Bashkimi i cili ka të 

bëjë me shoqërinë civile. Gjatë gjashtë-mujorit të presidencës së Holanda  do të përqëndrohet në katër 

fusha prioritare: 

 Migrimi dhe siguria ndërkombëtare 

 Evropa si inovtor dhe krijues I vendeve të punës  

 Mirë  financimi dhe stabiliteti I eurozonës 

 Politika e klimës progresive dhe energjisë më shumë 
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Ambasadori  I  Mbretëris së Holandës, z.V.Vuter Plomp 

për  vizitë në Sekretariatin për Çështje Evropiane 

 

  

Zëvendëskryeministri i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për Çështje Evropiane dr. Fatmir Besimi, 

realizoi takim me ambasadorin e Mbretërisë së Holandës në vendin tonë, z. V. Vuter Plomp. 

Në takim Besimi uroi marrjen e presidencës së BE-së nga ana e Mbretërisë së Holandës, duke ju dëshiruar 

zbatim të suksesshëm të programeve dhe mbështetje të forte në procesin e zgjerimit të BE-së. 

Zëvendëskryeministri shprehu kënaqësinë e bashkëpunimit të deritanishëm me vendin, për të cilin pret të 

vazhdojë edhe gjatë udhëheqësisë së tij me BE-në.  

Gjatë diskutimit veçmas u theksuan prioritetet urgjente në procesin e aderimit në Bashkimin Evropian, të 

përcaktuara edhe me Dialogun e Aderimit në Nivel të Lartë si që janë: liria e të shprehurit dhe mediat, 

gjyqësori, lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, marrëdhëniet ndëretnike, reformat në 

administratën publike, marrëdhëniet e mira ndërfqinjësore, bashkëpunimi rajonal si dhe zhvillimi ekonomik 

dhe punësimi. 

Zëvendëskryeministri Besimi potencoi edhe rolin e Maqedonisë në rrugën nga e cila lëvizin migrantët dhe 

angazhimin e vendit për bashkëpunim me BE-në për menaxhimin me krizën e migrantëve. Pikërisht kriza e 

migrantëve dhe refugjatëve tregon sa domethënëse është që vendet e Ballkanit Perëndimor sa më shpejtë 

të jenë të integruar në BE. 

Në fund të takimit Zëvendëskryeministri Besimi dhe ambasadori Vauter Plomp theksuan se bashkëpunimi 

mes Republikës së Maqedonisë dhe Mbretërisë së Holandës do të vazhdojë edhe në periudhën e 

ardhshëm, me një përkushtim më të madh për zbatimin e suksesshëm të reformave.  

më shumë 

 

 

 Takime pune 
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Vizitë pune e 

Zëvendëskryeministrit 

Besimi në Republikën e 

Turqisë 

 

Zëvendëskryetari i Qeverisë për 

Çështje Evropiane, dr. Fatmir 

Besimi, me 01 shkurt, qëndroi për 

vizitë pune njëditore në Republikën 

e Turqisë, gjatë së cilës realizoi 

takim pune me Ministrin për 

Çështje Evropiane dhe 

kryenegociatorin për anëtarësimin 

e Turqisë në BE, z. Vollkan Bozkër. 

Zëvendëskryeministri theksoi 

marrëdhëniet e mira miqësore dhe 

bilaterale mes Republikës së 

Maqedonisë dhe Republikës së 

Turqisë dhe shprehu interes për 

thellimin e mëtejmë të 

bashkëpunimit në tema të interesit 

të përbashkët. 

 

 më shumë 

Takim me ambasadorin e 

sapoemëruar të 

Republikës sëEstonisë në 

vendin tone, Daniel Erik 

Shaer 

 

Zëvendëskryetari i Qeverisë së 

Republikës së Maqedonisë për 

Çështje Evropiane dr. Fatmir 

Besimi, realizoi  takim me 

ambasadorin e sapoemëruar të 

Republikës së Estonisë në 

vendin tonë, Daniel Erik Shaer. 

Zëvendëskryeministri Besimi 

uroi ambasadorin me rastin e 

emërimit të tij dhe i dëshiroi 

punë të suksesshme 

dhe  vazhdimin e 

bashkëpunimit mes dy 

vendeve. Gjithashtu shprehu 

kënaqësi në mbështetjen e 

Estonisë në aspiratat euro-

atlantike të vendit. 

më shumë 

 

Vizita e 

Zëvendëskryeministrit 

Besimi në Akademinë e 

Shkencave dhe Arteve të 

Maqedonisë  

 

Zëvendëskryeministri për 

Çështje Evropiane në Qeverinë 

e Republikës së Maqedonisë, 

realizoi takim në Akademinë e 

Shkencave dhe Arteve të 

Maqedonisë, ku kishte takim me 

Kryetarin e ASHAM, Akademik 

Taki Fiti. 

Në takim u diskutuan mundësitë 

për thellimin e bashkëpunimit 

mes Sekretariatit për Çështje 

Evropiane dhe ASHAM -në 

lidhur me procesin e integrimit të 

vendit në Bashkimin Evropian, 

duke krijuar strategji të 

potencialit shkencor dhe 

përvojës së ASHAM me 

strukturat institucionale dhe 

operative të administratës 

shtetërore. 

 

më shumë 

  

 

 

  

    Takim joformal i Zëvendëskryeministrit  Besimi me ministrat e punëve të jashtme të 
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vendeve anëtare të BE-së më shumë 
  

 

 

  

Sekretarja Shtetërore  Bllazheska për vizitë në pritjen dhe 

transit qendrën "Vinojug" në afërsi të Gjevgjelisë 

 

Në mënyrë për të mbledhur informata direkte mbi shpërndarjen e ndihmave në terren dhe për të 

përcaktuar     nevojat për vitin 2016,  sot Sekretarja Shtetërore në Sekretariatit për Çështje 

Evropiane znj Ana Blazeska vizitoi pritjen dhe transit qendrën "Vinojug" afër Gjevgjelisë dhe 

realizoi takim me përfaqësues të institucioneve  të ndryshme, shoqëritë civile dhe organizatat 

ndërkombëtare aktive në këtë fushë. 

më shumë 

 

 

 

Procesi reformues 

             

 Me datë 20.01.2016, Komisioni për Çështje Evropiane dhe Këshilli Kombëtar për 
Integrime Evropiane zhvilloi një takim, në të cilin, ambasadori i Mbretërisë së Holandës 
në Maqedoni, prezantoi programin dhe prioritetet për punën e presidencës holandeze në 
Këshillin e BE-së, për periudhën kohore janar - qershor 2016.  

  

 Me ndryshimet e fundit të Ligjin për Furnizime Publike, nga 1 janari 2016, Këshilli për 
Furnizime Publike është bërë organ i pavarur shtetëror në kuadër të përgjegjësive me 
kapacitet të personit juridik. Me ndryshimet nuk transferohen kompetencat nga BPP tek 
Këshilli ose anasjelltas. Ato i ndajnë kompetencat e të dy institucioneve, duke e pas 
parasysh faktin se Byroja dhe Këshilli nuk kanë mbivendosje të përgjegjësive.  

  

 Në pajtim me ndryshimet e Kodit Zgjedhor i cili ka hyrë në fuqi në nëntor të vitit 2015, 
Agjencia për shërbime mediale audio dhe audio-vizuele përgatiti dhe miratoi 
metodologjinë për mbikëqyrjen dhe mbulimin mediatik të zgjedhjeve nga ana e 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001M3uHQjTYBBdExKH4_bnKM3wBt6NDuS51fHUSlAWf5AZdlc8Ox4AjoiY6xQmHOzB9_fjDspOVAMUOm_R513iuqP4yDmphd5V8K3jmMOFed514Hw1ialRpw2XYhyRzvJNLkS64E0hs8_9Ow4OzVNjzMvgm-7cHt0LUdXu-SvkI1V0C8PVGA4np-qjAqAELtHgXQuw9mBdRez7IGdm2tQMWFSklmMLMXFhR&c=X7EpFaAEq5pzApRCWdMaY1HYlBiZJr0wKJbbMx5hfR9k8OMk-OjZ2w==&ch=V52buoXtgrrCuaKoqWCvRqq1xQSutVGgpKVIQOefVLHL6xPX6XlXjQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001M3uHQjTYBBdExKH4_bnKM3wBt6NDuS51fHUSlAWf5AZdlc8Ox4AjoiY6xQmHOzB9vX8y9grdZ9LusW1p6szMdg_eFZeSDgHPSbhHQkFHIeAq2WHpZyMvlD2JPAGTejTP_fCbrAX83BNL9z4tiSaEIrLYZHzRa4ubpZsS-PskUQOq-I54UgZ8oxG_-z2Z1BHOG4QzVER0W8wfMHqzN41eyvaw-40Kqz6P&c=X7EpFaAEq5pzApRCWdMaY1HYlBiZJr0wKJbbMx5hfR9k8OMk-OjZ2w==&ch=V52buoXtgrrCuaKoqWCvRqq1xQSutVGgpKVIQOefVLHL6xPX6XlXjQ==


shërbimeve radio-televizive, gjatë gjithë procesit zgjedhor.  

  

 Republika e Maqedonisë, në përputhje me zbatimin e Rregullores së Komisionit (KE) nr. 
2016/15 nga 7 janarit 2016, ka hyrë në listën e vendeve të autorizuara për të eksportuar 
tabaka të vezëve në tregjet e Bashkimit Evropian, pas miratimit të programit të kontrollit 
të Salmonelës në tufat e Gallus gallus të Komisioni Evropian 

 

 

 

 

EU Bisedime, 

 bashkëpunim me sektorin civil 

Tema: Reformat urgjente prioriatare 

Bisedë me Rrjetin 23 

 

  më shumë 

 

 

  Punëtoria IPA 
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Sekretariati për Çështje Evropiane në bashkëpunim me shoqërinë Gjermane për bashkëpunim 

ndërkombëtare  (GIZ) në Gjevgjeli realizuan IPA punëtori dyditore. 

Qëllimi i punëtorisë është që përmes punës së përbashkët të përcaktohen dhe të ndahen 

mësimet e nxjerra nga shfrytëzimi i mjeteve të IPA-s nga viti i kaluar dhe të gjendet mënyrë për 

përcaktimin e aktiviteteve të cilat do ti ndihmojnë në krijimin e të ashtuquajturit Plani akcional i 

sistemit të menaxhimit të decentralizuar me mjetet IPA për vitin 2016 

më shumë 

 

 

                                             IPA projekte 

 

"Përforcimi i buxhetit të 

afatit të mesëm për 

administrim efektiv me 

financat publike". 

 

Financuar nga : BE, 

Përforcimi i zbatimit të të 

drejtave nga pronësia 

intelektuale ". 

 

Financuar nga : BE 

Mbështetje për qasje deri te 

e drejta e mbrojtjes së të 

dhënave personale" 

 

Financuar nga  

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001M3uHQjTYBBdExKH4_bnKM3wBt6NDuS51fHUSlAWf5AZdlc8Ox4AjoiY6xQmHOzB9ObEY_J2ZI9Pnz8s1GhpHm_MsqEg0K47gYY3ctYcrwg5sdUWB_vagrHSoHVIoJ4oJUyzNudaoEnV_5EvBT96FxGZc2_hK5wUVCUDfH6Iwu4lul_22LRbRfm1W-c0BMyrNdSGIwUigTOsoE0MU7cm-SHCjcnrZ-W7m&c=X7EpFaAEq5pzApRCWdMaY1HYlBiZJr0wKJbbMx5hfR9k8OMk-OjZ2w==&ch=V52buoXtgrrCuaKoqWCvRqq1xQSutVGgpKVIQOefVLHL6xPX6XlXjQ==


Programi kombëtar IPA , 

komponenti I - TAIB 2011 

Qëllimi i Projektit: 

Përmirësimin e efikasitetit 

të planifikimit afatmesëm 

buxhetor, buxhetin 

programor dhe klasifikimin 

buxhetor, si dhe raportimin 

fiskal në përputhje me 

standardet ESA 

Vlera e përgjithshme:1.100.000 

euro 

Kohëzgjatja: dhjetor  2015 - 

nëntor  2017 

Përfituesi kryesor:  Ministria e 

financave, Sektori për buxhet 

dhe fonde  

 më shumë 

  

 

Qëllimi i projektit :Sigurim 

i harmonizimit të 

mëtejshëm të legjislacionit 

nacional me legjislacionin 

e BE-së, ndërtimin e 

kapaciteteve, rritjen e 

ndërgjegjësimit në fushën 

e zbatimit dhe mbrojtjes së 

të drejtave nga pronësia 

intelektuale. 

Vlera e përgjithshme: 

1.398,093 euro 

Kohëzgjatja : 19 muaj 

Partneri kryesor i projektit: 

Zyra daneze për patenta 

dhe marka tregtare  

Përfituesi kryesor :Enti 

Shtetëror për Pronësi 

Industriale dhe drejtoria 

Doganore 

 

më shumë 

  

 

:BE 

Qëllimi i projektit 

:Përmirësimin e kuadrit të 

përgjithshëm ligjor dhe 

institucional për mbrojtjen e 

të dhënave personale, në 

përputhje me praktikat më 

të mira të BE-së, për të 

ofruar siguri për qytetarët, 

ata të mundësi të ushtrojnë 

të drejtat e tyre të 

mbrojtjes në mënyrë 

efektive. 

Vlera e 

përgjithshme:900,000 euro 

Kohëzgjatja :24 muaj, 

nëntor 2015- nëntor 2017 

Përfituesi kryesor: 

Drejtoria për mbrojtjen e të 

dhënave 

 

më shumë 

 

 

 

 

 

                                                 BE Lajme  

 Konsultim elektronik publik për skemën e lëvizshmërisë "Puna yte e parë prej EURES" 
dhe mundësitë për masat e ardhshme të BE-së për lëvizjen e lire të punës për të rinjtë 
në BE 

 Dita Evropiane për mbrojtjen e të dhënave 

 Erasmus +: Më shumë mundësi dhe më mirë për brezat e ardhshëm në Evropë 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001M3uHQjTYBBdExKH4_bnKM3wBt6NDuS51fHUSlAWf5AZdlc8Ox4AjoiY6xQmHOzB9H1zdQR0kMkozL24r955k8ZLuAY6ZAFFLA1ByqPce9KYsuTYk78j3VTyflxMGzqOJYA7E3NwaM1aCd-CmVed1Lj2Qu8yFJEMoVIlyeA70VZIlUgiFy5JQcCZ_y5YyWBElOac1F8qGj7nPaQRT28zk8GB70sG8Lx_v4hlvk-gxIQYHOK8LI0by5hk7agOAQSgkL2cb8VGl1F0MIMSiJjHYgj9OOtO9oaoD566wyZ46I2YAg1zxSb7t9LajRWfiY_B6vHEho86PHn12BRqoXickJZquDm-HlsFg&c=X7EpFaAEq5pzApRCWdMaY1HYlBiZJr0wKJbbMx5hfR9k8OMk-OjZ2w==&ch=V52buoXtgrrCuaKoqWCvRqq1xQSutVGgpKVIQOefVLHL6xPX6XlXjQ==
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 Lajmëro projekt për çmimin për të rijnë Karli i Madh për vitin 2016 

 Me çka do të merret Parlamenti Evropian në vitin 2016? 

 Është publikuar program kombëtar të presidencës Holandeze me Këshillin e BE-së 

 

 

 

                                                        A e dini se ? 
  

 1,83 milion është numri i kalimeve ilegale për në BE, të zbuluara gjatë vitit 2015 

 Nga 590 ishuj në BE, 228 janë shumë të vegjël me më pak se 50 banor 

 18% është përqindja e pjesëmarrjes në punë jo formale në BPV në BE 

 

 

 

Ditët Ndërkombëtare   

 4 shkurt dita Botërore e kancerit  

 13 shkurt dita Botërore e radios  

 20 shkurt dita Botërore e drejtësisë sociale 

 21 shkurt Ndërkombëtare e gjuhës amtare  

 

 

Ju falemnderojmë 
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