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U mbajt Samiti I Vjenës për Ballkanin Perëndimor

Më 27 gusht, kryetarët e qeverive, ministrat për punë të jashtme dhe ministra të ekonomisë të
Shqipërisë, Bosnjës dhe Hercegovinës, Kosovës, Maqedonisë, Malit të Zi, Serbisë, Kroacisë,
dhe Sllovenisë u takuan në një samit në Vjenë, në kuadër të procesit të nisur të Berlinit.
Temat kyçe ishin: infrastruktura dhe lidhja, bashkëpunimi rajonal, të rinjtë dhe sfidat e
refugjatëve.më shumë
Vjenë, 26-27 gusht të vitit 2015.

Deklarata finale
Maqedonia dhe Serbia kërkojnë angazhim më të madh nga BE-ja rreth krizës së emigrantëve

Takim I realizuar mes Besimit dhe ministrave Mitov dhe Bushati



Zëvendëskryeministri i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për Çështje Evropiane dr.
Fatmir Besimi, realizoi takime pune me Ministrin e Punëve të jashtme të Republikës së
Bullgarisë Sh.T. z. Daniell Mitov dhe Ministrin e Punëve të Jashtme të Republikës së
Shqipërisë Sh.T. z. Ditmir Bushati.
Në takimet përveç potencimit të zhvillimit pozitiv të bashkëpunimit bilateral u theksua
rëndësia e vazhdimit të mëtejshëm të bashkëpunimit rajonal, i ndihmuar edhe nga procesi i
Berlinit në drejtim të lidhshmërisë më të madhe si dhe nevojën për përmbushjen e shpejtë të
standardeve të BE-së dhe anëtarësimin e të gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimor në
Bashkimin Evropian, gjë që do të sjell një te ardhme më të mirë, paqe, stabilitet, zhvillim më
të mirë ekonomik dhe progres.
24 korrik 2015

Implementimi I procesit të reformës
 Kuvendi miratoi ligjin për ndërprerjen e procesit të lustrimit
 Shënimi i 14 vjetorit të Marrëveshjes Kornizë të Ohrit më konferencë mbi

temën: "Modeli I pajtimit evropian - Marrëveshja e Ohrit".

Projektet bashkë-financuara nga BE-ja në kompetencë të
Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave

Sektori për Bashkimin Evropian



''Futja e ndër-pajtueshmërisë në pagesat
direkt në bujqësi në Republikën e

Maqedonisë ''

Financuar nga: Bashkimi Evropian dhe
bashkëfinancimi kombëtar; IPA 2009
Qëllimi i projektit: Hyrje graduale  e ndër-
pajtueshmërisë të pagesave direkt .
Vlera totale: 950,000 Euro
Kohëzgjatja: Shtator të vitit  2014 - dhjetor të
vitit 2015
Zbatuar nga: një konsorcium i dy shteteve
anëtare të BE-së Gjermania dhe Italia;
Përfituesit kyç të projektit janë:Ministria e
Bujqësisë Pyjeve dhe ekonomisë së Ujërave
dhe Agjencia për përkrahje financiare të
Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

'' Futja e masave IPARD të reja  të cilat
duhet  të zbatohen në kuadër të IPARD II

Financuar nga: BE-ja dhe bashkëfinancimi
kombëtar;
Qëllimi i projektit: Sigurimi i asistencës për
Futjen e masave të reja në programin IPARD
dhe ngritja e kapaciteteve për zbatimin e masave
e reja në fokus qasja LEADER, shërbime
këshillimore dhe krijimi i një Rrjeti nacional Rural;
mbështetja e procesit për programimin e IPARD
2014-2020.
Vlera totale: 948. 750 euro.
Kohëzgjatja: shkurt të vitit 2015.- Qershor të vitit
2016.
Zbatuar nga: Konsorcium i  Shtetit Anëtar i BE-
së- Polonia dhe partner i Maqedonisë.
Përfituesit kyç të projektit janë: Ministria e
Bujqësisë Pyjeve dhe ekonomisë së Ujërave dhe
Agjencia për përkrahje financiare të Bujqësisë
dhe Zhvillimit Rural.

Lajme nga BE-ja

 Ballafaqimi me migracionin dhe ofrimin e sigurisë financiare në Evropë: 2.4 miliard
euro si mbështetje të shteteve anëtare

 BE-ja dhe Vietnami arritën marrëveshje për tregti të lirë
 Deklaratë e Euro-grupit n lidhje me programin evropian për të shpëtuar Greqinë

A e dini se...?
Në vitin 2014, nëpërmjet ndihmës së saj humanitare dhe departamentit të Mbrojtjes Civile
të Komisionit Evropian ka ndihmuar 121 milionë viktima në katastrofa natyrore dhe
katastrofa të tjera në më shumë se 80 vende

 BE-ja ndihmën e saj humanitare e siguron në partneritet me më shumë se 200 organizata
humanitare, duke përfshirë dhe organizatat jo-qeveritare dhe ndërkombëtare, të
Kombeve të Bashkuara dhe të Kryqit të Kuq.

 Në vitin 2014, BE-ja ka qenë partneri i dytë tregtar i Vietnamit, pas Kinës (pa përfshirë
tregtinë në kuadër të Shoqatës së Kombeve të Azisë Juglindore), që përfaqëson 10%nga
tregtia e përgjithshme e Vietnamit.

Datat e rëndësishme ndërkombëtare

 08 shtator Dita ndërkombëtare e arsimimit



 15 shtator Dita ndërkombëtare e demokracisë
 21 shtator Dita ndërkombëtare e paqes
 27 shtator Dita Botërore e turizmit


