
e-Buletini mujor i Sekretariatit për Çështje
Evropiane
Qeveria e Republikës së Maqedonisë
Nëntor/Dhjetor 2015

Konferenca Rajonale në temë : Qasja e Reformave për
Ballkanin Perëndimor

Në organizim të Sekretariati për Çështje Evropiane,në bashkëpunim me shoqërinë nacionale
Gjermane - GIZ, në kuadër të Fondit te hapur Rajonal për mbështetjen e Integrimeve
Evropiane, financuar nga Ministria Federale për zhvillim ekonomik dhe bashkëpunim, u
realizua Konferenca Rajonale me temë "Reforma Aderuese në Ballkanin Perëndimor"
(RABP).
Falën hyrëse në konferencë e kishin Zëvendëskryeministri Fatmir Besimi, Shefi i
Delegacionit të Bashkimit Evropian në Shkup, Sh. T. Aivo Orav dhe Zëvendës Ambasadori i
RF. të Gjermanisë z. Sander.
Në konferencë morën pjesë përfaqësues dhe ekipet e ekspertëve nga vendet e rajonit,
Komisioni Evropian, ambasadorët e vendeve të BE-së, përfaqësues të Ministrisë së Punëve
të Jashtme, Kuvendit Nacional dhe përfaqësues të Sekretariatit për Çështje Evropiane.Më
shumë



U realizua konferenca rajonale "
Migrimi në rrugën e Ballkanit -
koordinimi i donatorëve dhe sfidat
humanitare"
Në organizim të Sekretariatit për Çështje Evropiane, dhe në
bashkëpunim me Këshillin për bashkëpunim Rajonal (KBR)
u realizua e konferenca Rajonale në temë "Migrimi në rrugën ballkanike -koordinimi i
donatorëve dhe sfidat humanitare "
Në konferencë fjalën hyrëse e kishin Zëvendëskryetari i Qeverisë së Republikës së
Maqedonisë për Çështje Evropiane dr. Fatmir Besimi, shef i Delegacionit të Bashkimit
Evropian në Shkup, Sh.T Aivo Orav, Ministri i Punëve të Brendshme z. Oliver Spasovski dhe
Koordinatorja e Përhershme e Kombeve të Bashkuara,z-nja Luiza Vinton. Konferenca kishte
për qëllim ti bashkoj palët e interesuar në drejtim të përforcimit të rrjeteve, përmirësim i
kanaleve të komunikimit në lidhje me çështjen e migrantëve, shkëmbim i përvojave dhe
praktika më të mira mes subjekteve relevant të nivelit nacional, rajonal dhe ndërkombëtar me
qëllim që të kontribuohet në menaxhimin me sfidën e migrantëve/refugjatëve. më shumë

U mbajt Konferenca e dytë e donatorëve kushtuar sfidës së refugjatëve - migrantëve
më shumë

Fillon programi i BE-së për riparimin e dëmeve
nga vërshimet  "
Ejani të ndërtojmë përsëri dhe më mirë,
bashkë!
"

Nënshkruam marrëveshje financimi,e cila paraqet paqetin e
parë prej 10 milion eurosh prej Programit të BE-së për
riparimin e dëmeve nga vërshimet. 3 milionë eurot e para do të shfrytëzohen për rindërtimin
 e rrugëve të dëmtuara nga zonat e prekura, duke pasur parasysh rëndësinë e infrastrukturës
së transportit për jetën e përditshme të qytetarëve. Por mbështetja nga ana e  BE-së nuk
mbaron këtu. 7 milion eurot plotësuese së shpejti do të sigurohen për tejkalimin  e dëmeve
në infrastrukturën e ujit" tha Aivo Orav Shef i delegacionit të BE-së. më shumë

U nënshkrua marrëveshja për bashkëpunim
mes Sekretariatit për Çështje Evropiane dhe
Ambasadës së Republikës Popullore të
Kinës

Zëvendëskryetari i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë
Dr. Fatmir Besimi dhe Ambasadori i Republikës Popullore të
Kinës Ven Xhenshun nënshkruan dy marrëveshje të reja për
bashkëpunim ekonomik dhe teknik, me të cilat do të sigurohen mjete të pakthyeshme për
financimin e projekteve në interes të dy shteteve.
Në bashkëpunimin e suksesshëm të deritanishëm, janë realizuar më shumë projekte në
fushat e arsimit, trajnime/seminare në RP të Kinës në fushat e interesit për Republikës së
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Maqedonisë, si dhe siguruan pajisje për mbrojtje dhe shpëtim. Si fund në serinë e projekteve
të suksesshme të realizuara do të përmendet edhe ndërtimi i Sh.F. Rajko Zhinzifov në
komunën Kisella Vodë. më shumë

Takimet e realizuara

Besimi: Komisari Han pret
që t'u përmbahemi
rekomandimeve në raportin
e KE-së

Zëvendëskryetari i Qeverisë së
Republikës së Maqedonisë
Fatmir Besimi, në Bruksel kishte
takim me eurokomisarin për
negociata dhe zgjerim Johanes
Han, i cili, sipas deklaratës së
Zëvendëskryeministrit pas
takimit, ka porositur se për
shtetin e Maqedonisë është me
rëndësi që t'u përmbahen
rekomandimeve që në progres-
raportin e fundit ia dha Komisioni
Evropian. më shumë

Besimi: Bullgarinë e
shohim si partner dhe mik
të rëndësishëm

Mbështetje e plotë për rrugën
euroatlantike të Maqedonisë,
theksoi sërish  Ministri Bullgar i
Punëve të Jashtme, Daniel
Mitov pas takimit me
Zëvendëskryeministrin për
Çështje Evropiane Fatmir
Besimi. Në takim është
diskutuar për bashkëpunimin
mes dy vendeve për euro-
integrime, bashkëpunim
bilateral dhe rajonal.
më shumë

Pjesëmarrja e sekretares
shtetërore, Ana
Bllazheska në
konferencën rajonale:
"Rezultatet në
shfrytëzimin e ndihmës
para aderuese  të BE - IPA
2007-2013"

Zbatimi i projekteve të financuara
nga IPA fondet e BE-së
kontribuon si në arritjen e
standardeve evropiane në fushat
kyçe të shoqërisë, ashtu edhe në
progresin e vendeve të Ballkanit
Perëndimor drejtë anëtarësimit në
BE.
më shumë

Sekretarja shtetërore në Sekretariatin për Çështje Evropiane Blazheska në
vizitë pune në Bruksel më shumë
Takim I realizuar I sekretares shtetërore Blazheska me përfaqësuesit e Këshillit
Evropian për punë të jashtme

më shumë

Kreu i sapoemëruar i Misionit të OSBE -së takohet me Zëvendëskryeministrin
Besimi

më shumë



U mbajt takimi i fundit për këtë vit i Komitetit
Nacional për Investime

Sekretariati për Çështje Evropiane, sot realizoi takimin e
dytë dhe të fundit për këtë vit me Komitetin Nacional për
Investime (NIC). Fjalën e tyre në këtë takim e kishin
Zëvendëskryeministri për Çështje Evropiane d-r. Fatmir
Besimi Zëvendëskryeministri dhe Ministri i financave, z.
Zoran Stavrevski, Euro ambasadori SH.E. Aivo Orav dhe Ministri për Transport dhe Lidhje z.
Vllado Misajllovski. Të pranishëm në takim ishin ambasadorët e Bashkimit Evropian,
përfaqësuesit e lartë të Institucioneve Ndërkombëtare Financiare, partnerët bilateral dhe
komuniteti i donatorëve me mision të përhershëm në Republikën e Maqedonisë.
më shumë

Strategjia e zgjerimit nga Komisioni Evropian, Raporti për
progresin e Republikës së Maqedonisë dhe diskutim rreth hapave

të ardhshëm me shoqëritë civile

Me rastin e publikimit të Strategjisë së zgjerimit nga
Komisioni Evropian dhe Raporti për progresin e Republikës
së Maqedonisë, në Sekretariatin për Çështje Evropiane u
mbajt diskutim me përfaqësuesit e shoqërive civile në temë :
"Strategjia e zgjerimit nga ana e Komisionit Evropian,
Raporti për progresin e Republikës së Maqedonisë dhe
diskutim rreth hapave të ardhshëm".
Nga ana e përfaqësuesve të shoqërive civile u përshëndet
mbajtja e këtij diskutimi, gjithashtu u theksuan mendimet
dhe qëndrimet në pikëpamjen e sfidave të nënvizuara në Raport.
Nga ana e Sekretariatit për Çështje Evropiane, u njoftuan se në periudhën e ardhshme do të
vazhdojnë me diskutime të ndara me sektorin civil në lidhje me gjetjet kryesore të Raportit.
më shumë
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Debat në temë "Arsimi dhe të rinjtë në vendin
tonë apo jashtë vendit"

Sekretariati për Çështje Evropiane mbajti debatin e parë të
ciklit "Yjet e BE-së" me temë "Edukimi dhe rinia në vendin
tonë ose jashtë vendit ", në të cilën debatuan studentët e
Universitetit të Evropës Juglindore në Shkup, i cili u mbajt ne
hapësirat e këtij universiteti. Para fillimit të debatit,
studentëve iu drejtua Zëvendëskryeministri Besimi dhe Dekani i Universitetit të Evropës
Juglindore Prof. Endru Gudspid, i cili theksoi rolin e debateve në zhvillimin e shoqërive
demokratike. më shumë

Vizitat institucionale për ndjekjen e statusit të realizimit të Reformave
Urgjente prioritare

Mbledhje për reformat në administratë dhe media më shumë
Takim i Zëvendëskryeministrit Besimi dhe ministrit Spasovski më shumë
Zëvendëskryeministri Besimi për vizitë në Ministrinë e Drejtësisë më shumë
Vizitë institucionale e Sekretariatit për Çështje Evropiane në Komisionin
Shtetëror Zgjedhor më shumë
Besimi për vizitë në Komisionin antikorrupsion më shumë

Projektet e kofinancuara nga IPA - PBN me Bullgarinë në komunën e
Gjevgjelisë

Promovimi I turizmit të qëndrueshëm
dhe mbrojtja e mjedisit jetësor përmes
partneritetit.
"STEP UP"

Financuar nga: Bashkimi Evropian dhe
kofinansim nacional, IPA Program Ndërkufitar
mes Republikës Bullgarisë dhe Republikës së
Maqedonisë 2007-2013.
Qëllimi I projektit: Qëllimi i këtij projekti është
që të sigurojë zhvillimin rajonal  të balancuar dhe
efikas të dyja komunave partnere përmes

Kulturë,traditë dhe histori e përbashkët-
urë drejtë të ardhmes tone evropiane-
"CCTH"

Financuar nga: Bashkimi Evropian dhe
kofinancim nacional, IPA Program Ndërkufitar
mes Republikës së Bullgarisë dhe Republikës së
Maqedonisë 2007-2013.
Qëllimi I projektit: 1. Bashkëpunim aktiv mes
Komunës Bansko dhe Komunës se Gjevgjelisë
duke promovuar zhvillimin ekonomik të zonës
ndërkufitare me  aktivitete të turizmit kulturor,
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mbrojtjes efektive dhe përdorimit të burimeve
natyrore që disponon me integrimin e tyre në
paketën e turizmit rajonal.
Vlera e përgjithshme: 499 873,91 €
Buxheti për partnerin e Republikës së
Maqedonisë :173 839,00€
Kohëzgjatja: Prill 2013-Prill 2015
Zbatuar nga: Republika e Maqedonisë :1.
komuna e Gjevgjelisë Republika e Bullgarisë:1
komuna e Razllogut.

2. Realizim i bashkëpunimit efektiv ndërkufitar në
fushën e shkëmbimit kulturor dhe aktiviteteve të
përbashkëta.
Vlera e përgjithshme: 298. 963,17 €
Buxheti i paraparë për partnerin e Republikës së
Maqedonisë: 144.462,74 €.
Kohëzgjatja: Dhjetor 2013-Dhjetor 2015
Zbatuar nga: Republika e Maqedonisë , komuna
e Gjevgjelisë, Republika e Bullgarisë komuna
Bansko Bullgari.

Projektet e kofinancuara nga IPA - PBN me Greqinë të financuara në
komunën e Gjevgjelisë

Zhvillim i mekanizmave për
qëndrueshmërinë e menaxhimit me
pellgjet lumore si masë paraprake
kundër fenomeneve rrëmbyese

Financuar nga: Bashkimi Evropian dhe
kofinancim

nacional, IPA Programi ndërkufitar mes Greqisë
dhe Republikës së Maqedonisë 2007 - 2013.
Qëllim i projektit: të përgatiten shoqëritë të
përballen me rëndësinë rajonale ndërkufitare
ndaj fenomeneve rrëmbyese mes zhvillimit të
mekanizmit për mbikëqyrje publike.
Vlera e përgjithshme: 914.883,17 €
Buxhet i paraparë për partnerët e
Maqedonisë: 190.652,00 €
Zbatuar nga: Republika e Maqedonisë: 1.
Komuna e Gjevgjelisë,
Republika e Greqisë: 1. Agjencia për zhvillim
Pella. 2. Komuna Pella, 3. Komuna Termi

Aktivitete të përbashkëta për menaxhim
efikas me ujin e qytetit në rajonin
ndërkufitar / AQUA-M

Financuar nga: Bashkimi Evropian dhe
kofinancim nacional, IPA program ndërkufitar
mes Greqisë dhe Republikës së Maqedonisë
2007 - 2013
Qëllim i projektit: promovim dhe mbrojtja e
resurseve natyrale në fushat e lumit Vardar -
Aksios mes zhvillimit të rrjetit për mbrojtje të
ambientit jetësor në zonat ndërkufitare.
Vlera e përgjithshme: 787.413,95 €
Buxheti i paraparë për partnerët e
Maqedonisë: 342.047,95 €
Kohëzgjatja: 27.05.2015 - 31.07.2016
Zbatuar nga: Republika e Maqedonisë: 1.
Komuna e Gjevgjelisë
Republika e Greqisë: 1. Komuna Peonija, 2.
Ndërmarrja komunale për ujësjellës dhe
kanalizim i Peonisë.

Lajme nga BE-ja



 Parlamenti Evropian miratoi buxhetin për vitin 2016: Migracion dhe punësim
 Samiti përsëri hapi marrëdhëniet mes BE-së dhe Turqisë
 Funksionimi i unionit energjetik është në rrugë të mirë
 Hynë në fuqi rregullat e reja për mbrojtjen viktimave të veprave penale në BE
 Qasja e përbashkët në menaxhimin me kufijtë e jashtëm të Evropës
 U miratua buxheti i BE-së për vitin 2016 për qëllime humanitare
 Ceremonia përmbyllëse e vitit Evropian për zhvillim

A e dini se ...?
 E formuar në vitet e 90-ta,Evropol u bë agjenci e plotë e BE-së në vitin 2010.
 10 milion fëmijë janë refugjatë dhe rreth 19 milionë fëmijë në mbarë botën kanë qenë të

zhvendosur nga vendi i tyre si pasojë e konfliktit.
 Sipas Eurostat, rreth 26 milionë fëmijë (të gjitha nën moshën 18 vjeç) ishin në rrezik nga

varfëria dhe përjashtimi social në vitin 2014, që përfaqëson 27.7% të të gjithë fëmijëve në
BE

 Gjermania, Franca, Britania e Madhe dhe Italia janë vendet e BE-së të cilat janë
konsumatorët më të mëdhenj të ushqimit organik, kurse Italia, Spanja dhe Polonia janë
prodhuesit kryesorë të ushqimit organik në BE.

Datat e rëndësishme ndërkombëtare

 1 dhjetor - dita botërore e Sida-s
 3 dhjetor - dita ndërkombëtare e personave me aftësi të kufizuara
 9 dhjetor - dita ndërkombëtare e luftës kundër korrupsionit
 10 dhjetor - dita ndërkombëtare e të drejtave të njeriut
 20 dhjetor - dita ndërkombëtare e solidaritetit njerëzor
 27 janar - dita ndërkombëtare e përkujtimit të viktimave te Hollokausit

Ju falënderojmë
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