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U realizua takimi i 12 i Këshillit për Stabilizim dhe Asociim mes
Republikës së Maqedonisë dhe Bashkimit Evropian

Këshilli për stabilizim dhe asociim shqyrtoi ngjarjet kyçe të periudhës së kaluar në lidhje me
përmbushjen e kritereve politike. Këshilli për Stabilizim-Asociim diskutoi për krizën e zgjatur
politike në vend, si dhe për çështjet serioze dhe sistematike në lidhje me sundimin e së
drejtës, në lidhje me ndjekjen e komunikimeve. Përshëndeti marrëveshjen që udhëheqësit e
katër partive kryesore politike e arritën më 15 korrik, me ndërmjetësimin e Bashkimit
Evropian për t"i dhënë fund krizës politike dhe bëri thirrje që marrëveshja të realizohet
shpejtë dhe me vullnet të mirë, duke përfshirë edhe reformat me prioritet emergjente për
çështjet sistemike nga sundimi i ligjit ku të gjitha palët janë të angazhuar. Më shumë



Zëvendëskryeministri Besimi në takimin e Ministrave në Luksemburg
Nuk do mund të mos përfitoja nga rasti të falënderoj për
përfshirjen dhe gjithë mbështetjen që mori Maqedonia nga
ana e Bashkimit Evropian,veçanërisht nga komisari Han, në
drejtim të arritjes së marrëveshjes nga ana e partive politike,
me të cilën ju dha fund krizës politike,e cila e pengonte
rrugën e integrimit evropian të Republikës së Maqedonisë.
Qeveria e Republikës së Maqedonisë me seriozitet qasi
drejt të gjitha vërejtjeve, rekomandimeve dhe raporteve të dhëna nga ana e BE-së,
konkretisht në bazë të së cilës përgatiti Plan me aktivitete për zbatimin e reformave urgjente
me prioritet, për të cilët ishin konsultuar dhe ranë dakord partitë politike, plan i cili definon
aktivitetet tona të ardhshme në drejtim të arritjes së rezultateve - theksoi Besimi. Më shumë

U mbajt takimi i parë i komitetit Nacional i investimeve
Komiteti Nacional i Investimeve (KNI) është organ këshillëdhënës ku në mënyrë transparente
diskutohet për projektet strategjike infrastrukturore,me qëllim që përmes shkëmbimit të
mendimeve eksperte nga ana e përfaqësuesve maqedonas dhe institucioneve
ndërkombëtare të arrihet koordinim më i madh i të gjithë palëve që janë të interesuar për
financimin e projekteve investuese në sektorët transport, energjetikë, sociale dhe mjedisit
jetësor. Më shumë

Realizim i procesit reformues
Republika e Maqedonisë u bë pjesë e sistemit transit të Bashkimit Evropian
U miratua ligji për procedurën e përgjithshme administrative
Maqedonia për herë të pestë rangohet në grupin e shteteve TIER 1, në
përputhje me Raportin e fundit të Departamentit Shtetëror për trafikimin e
qenieve njerëzore
Kampanja e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për bashkëjetesë
ndëretnike dhe ndërfetare

IPA Projekte
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Zbatimi i Tuining projektit
"Përforcimi i kapaciteteve institucionale për
procesin e eurointegrimeve"

Financuar nga: Bashkimi Evropian
Qëllimi i projektit:Mundësi për këmbimin e
përvojave mes institucioneve që shfrytëzojnë
projektin dhe vendet anëtare të BE-së në drejtim të
procesit integrues dhe sigurim për koordinim më
efikas të gjitha aktiviteteve lidhur me BE-në,
përmirësim i pajtueshmërisë me legjislacionin e BE-
së, si dhe fokusim në menaxhimin e procesit të
përkthimit.
Vlera e përgjithshme: 1,7 milion euro
Zbatuar nga: konzorciumi i tre vendeve anëtare të BE-së: Gjermania, Polonia dhe Kroacia
Shfrytëzuesi kyç: Sekretariati për Çështje Evropiane
Institucione të tjera të mbështetura nga projekti: Ministria e Punëve të Jashtme,
Sekretariati për Legjislacion, Sekretariati Gjeneral.
Kohëzgjatja: 21 muaj nga janari i vitit 2015 Më shumë

Aktivitetet kryesore të realizuara në muajin korrik:
Bordi drejtues i dytë i Tuining Projektit
Punëtori për vlerësimin e mangësive - Gap assessment
Punëtori - Futja e modelit të BE kompetencave
Punëtori - Zbatimi i BE legjislacionit,procesit dhe planifikimit

U Promovua Tvining projekti i ri për  përforcimin institucional të kapaciteteve për
politikën e sigurisë së ushqimit, veterinarisë dhe fitosanitarisë

Financuar nga: Bashkimi Evropian
Qëllimi i projektit: të fusë dhe të shkëmbejë në mbarë BE-në  praktikat më të mira që kanë
të bëjnë me legjislacionin e BE-së dhe nevojat specifike të vendit përfitues, me qëllim që
përfundimisht të përmirësojë kapacitetet e autoriteteve kompetente për politikat e sigurisë së
ushqimit, veterinarisë dhe fitosanitarisë.
Vlera e përgjithshme: 1,35 milion euro
Përfituesit kyç të projektit janë: Agjencia  e Ushqimit dhe Veterinarisë, Ministria e
Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Zyra Fitosanitare, Inspektorati Shtetëror i
Bujqësisë dhe Laboratori Shtetëror fitosanitare
Kohëzgjatja: maj 2015- nëntor 2016 Më shumë

Konferencat e  përfundimtare të projekteve:

Asistencë për Agjencinë IPARD për përgatitje të akreditimit përmasën - Investime në
infrastrukturën rurale"

Financuar nga: Bashkimi Evropian
Qëllimi i projektit: Përmirësimi  në menaxhimin dhe implementimin efikas dhe efektiv të
programit IPARD dhe në përgatitjen e shtetit përfitues për implementim efektiv të fondeve
strukturore pas aderimit.
Vlera e përgjithshme: rreth 250.000 euro
Kohëzgjatja: dhjetor të vitit 2014-  qershor të vitit 2015
Përfituesit kyç të projektit janë: Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave
dhe Agjencia për përkrahje financiare të bujqësisë dhe zhvillimit rural. Më shumë
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 "Përforcim i kapaciteteve për zbatimin efektiv të legjislacionit të BE-së në
kornizat e lëvizjes së lire të punëtorëve"

Financuar nga: Bashkimi Evropian
Qëllimi i projektit: përgatitja e institucioneve nacionale për plotësimin e suksesshëm të
detyrimeve për implementim efektiv të legjislacionit të BE-së në sferën e lëvizjes së lirë të
punëtorëve.
Vlera e përgjithshme: 1 milion euro
Kohëzgjatja: shkurt të vitit 2014 -  gusht të vitit 2015
Përfituesit kyç të projektit janë: Ministria e Punës dhe Politikës Sociale dhe Agjencia për
Punësim Me shume

Projektet bashkë-financuara nga BE-ja në kompetencë të
Ministrisë së Transportit dhe lidhjeve

Sektori për Bashkimin Evropian

Ndërtime në aksin e autostradës Demir Kapi -
Smokvicë Projektet aktuale në infrastrukturën hekurudhore:

Projektet aktuale në infrastrukturën
rrugore:

Ndërtimi i një aksi të ri të autostradës
Demir Kapi - Smokvicë,në nivel të
autostradës,me vlerë të punimeve
ndërtimore prej 210 milion euro;

Rehabilitimi i aksit të autostradës Veles-
Katllanovë, si pjesë e Korridorit 10, vlera e
punimeve ndërtimore prej 5.7 milion euro,

Përgatitja e Studiove dhe plan veprimi
për të përmirësuar sigurinë nëpër

Ndërtime në stacionin hekurudhor -
Shkup

Rehabilitimi dhe përmirësimi i stacionit
hekurudhor në Shkup, me vlerë prej 2,2
milion euro;

Riparim me rindërtimin  e aksit Manastir -
Kremenicë, si pjesë e  degës 10d,
Korridorit 10, në vlerë të punimeve
ndërtimore prej  18,9 milion euro;

Përgatitja e projektit themelor  dhe
dokumentacionit të tenderit për
ndërtimin dhe mbikëqyrjen e aksit të ri



korridoret e autostradave me vlerë 0.14
milion euro;

Rehabilitimi dhe përmirësimi i aksit të
autostradës Smokvicë- Gjevgjeli si pjesë
e Korridorit 10 me vlerë prej 4.1 milion euro.

hekurudhor Kërçovë-kufirit me R. e
Shqipërisë, si pjesë e Korridorit 8 me vlerë
prej 7,7 milion euro;

Rehabilitimi, rindërtimi dhe përmirësimi i
stacioneve hekurudhore më të mëdha të
Korridorit 10 dhe degës 10d, sipas
praktikave më të mira në BE me vlerë prej
1.9 milion  euro.

"Evropa në rajonin tim ", gara fotografike - Komisioni Evropian

Lajme nga BE

 Prioritetet e Presidencës së Luksemburgut u diskutua nga ana e komiteteve të
Parlamentit Evropian

 Rifillim investimeve; ndryshim i mekanizmit për stabilizim financiar; mbështetje për
punëtorët dhe refugjatët

 Fillim i ri për rritje dhe punësim në Greqi: Komisioni mobilizoi më shumë se 35
miliardë euro nga buxheti i BE-së

 Konkluzionet e Këshillit mbi migracionin

A e dini se ...?
 Nga viti 2007, çmimi vjetor i filmit LUX i Parlamentit Evropian vë në qendër të vëmendjes

filmat të cilat shkojnë në debat publik Evropian
 7 milionë njerëz janë të punësuar nga industritë kulturore dhe kreative evropiane
 Evropa është më e varur nga importi i resurseve më shumë se çdo rajon tjetër në Botë
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Data të rëndësishme ndërkombëtare

 12 gusht - dita ndërkombëtare e rinisë
 19 gusht - dita botërore e humanizmit
 29 gusht - dita ndërkombëtare kundër eksperimenteve nukleare

Ju falënderojmë


