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Përfaqësues të Sekretariatit për Çështje Evropiane për 
vizitë studimore në Zagreb  

 

Në kuadër të Twining projektit ."Përforcimi I mëtejshëm I kapaciteteve administrative dhe 
organizative në procesin e Integrimit Evropian. "Financuar nga IPA TAIB 2010, në Zagreb të 
Republikës së Kroacisë, Sekretarja Shtetërore në Sekretariatin për Çështje Evropiane z-nja Ana 
Bllazheska dhe pjesë e të  punësuarve në SÇE realizuan vizitë studimore. 
Gjatë ligjëratave në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Republikës së Kroacisë të punësuarit në 
Sekretariatin për Çështje Evropiane patën mundësinë të shkëmbejnë mendime dhe u njoftuan 
me punën e anëtarit më të ri të Bashkimit Evropian. 
më shumë 
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Pjesëmarrja e Sekretares shtetërore, Ana 
Blazheska në takimin e dytë koordinativ të 
donatorëve për vendet e Ballkanit Perëndimor 
 
Sekretarja shtetërore në Sekretariatin për Çështje Evropiane z-
nja Ana Blazheska ishte pjesëmarrëse e takimit të dytë 
koordinativ të donatorëve të vendeve të Ballkanit Perëndimor e 
cila u realizua në Sarajevë. 
Në takim pjesëmarrës ishin donatorë kryesor të cilët janë aktiv në vendet e Ballkanit Perëndimor 
si dhe përfaqësues nga organizatat ndërkombëtare dhe qeveri të rajonit. 
Ky takim koordinativ u organizua nga Këshilli për bashkëpunim rajonal me qëllim që të 
theksohen problemet prioritare me të cilat ballafaqohen vendet e rajonit. 
Sekretari gjeneral i Këshillit për bashkëpunim rajonal z. Goran Svilanoviq gjatë kohës së takimit 
theksoi se shpesh ndodh që më shumë donator të veçojnë mjete për fushë të njëjtë, ndërsa 
fushat tjera të anashkalohen. Mirë do të ishte, theksoi Svilanoviq të ju shmangemi 
mbivendosjeve, dhe donatorët në mënyre të barabartë ti mbulojnë gjitha nevojat e vendeve të 
rajonit.   
më shumë 

 
Sekretarja shtetërore për Çështje Evropiane Ana Blazheska për vizitë pune në Poloni 
më shumë 

Sekretarja shtetërore në Sekretariatin për Çështje Evropiane, Ana Blazheska - mysafire 
ligjëruese në sesionin e katërmbëdhjetë të POLITEA-s  
më shumë 

  

U nënshkrua Memorandum për bashkëpunim mes 
Sekretariatit për Çështje Evropiane dhe 
Akademisë së Shkencave dhe Arteve të 
Maqedonisë 
 
Sekretariati për Çështje Evropiane dhe Akademia e Shkencave 
dhe Arteve të Maqedonisë - ASHAM sot nënshkruan 
Memorandum për bashkëpunim në interes të përshpejtimit të 
integrimit të Republikës së Maqedonisë në Bashkimin Evropian. Gjithashtu u përbë edhe Këshilli 
për euroitegrime të ASHAM-së për avancimin e bashkëpunimit mes dy institucioneve në frymën 
e mirëkuptimit . 
Memorandumi, të cilin e nënshkruan Zëvendëskryetari i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë 
për Çështje Evropiane dr. Fatmir Besimi dhe Kryetari i ASHAM-së, akademik Taki Fiti parapanë 
të krijohet një platformë për sinergjinë mes potencialit shkencor, administratës dhe komunitetit të 
biznesit mes formave të ndryshme të bashkëpunimit. 
më shumë 
 
Zëvendëskryeministri Besimi kishte vizitë në teren në kampin e migrantëve ''Vinojug'' 
Gjevgjeli në lidhje me koordinimin e donatorëve  
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Misioni i programimit për kornizën investuese për 
Ballkanin Perëndimor 
 
Në Sekretariatin për Çështje Evropiane, me 7 mars 2016, u 
realizua Misioni i programimit për kornizën investuese në 
Ballkanin Perëndimor për programim të vitit 2016. 
Prezantimin e tij në takim e kishte Udhëheqësi i sektorit DG 
NEAR z. Vofgang Shlager i cili qëndron për vizitë punë në 
Republikën e Maqedonisë i cili në takim kishte shqyrtim të veçantë në Thirrjen për kofinancimin e 
projekteve infrastrukturore për kornizën investuese për Ballkanin Perëndimor (WBIF) për vitin 
2016. 
Zëvendëskryeministri i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për Çështje Evropiane Fatmir 
Besimi përshëndeti angazhimin dhe mbështetjen të cilën BE-ja jep në lidhje me përforcimin e 
kapaciteteve të vendeve të Ballkanit Perëndimor me qëllim për qasje në Bashkimin Evropian. më 
shumë 

  

U realizua takim në nivel të dytë(teknik) i komitetit 
Nacional për investime 
 

Sekretariati për Çështje Evropiane, realizoi takimin e dytë në 
nivel të komitetit Nacional për investime (NIC). Takimi u 
udhëheq nga Sekretarja Shtetërore Ana Blazheska dhe në të 
njëjtën pjesëmarrës ishin përfaqësues të Delegacionit të 
Bashkimit Evropiane, përfaqësues të institucioneve 
ndërkombëtare financiare, partnerë bilateral dhe komuniteti i donatorëve në mision të 
përhershëm në Republikën e Maqedonisë. 
Nga ana e Ministrisë për Transport dhe Lidhje u paraqit grant propozim projekti në kuadër të 
thirrjes së dytë për grante Investuese mes kornizës Investuese për vendet e Ballkanit 
Perëndimor 2016 (WBIF 2016), ndertin i binarëve hekurudhor Korridori 8 faza 2, (punët 
ndërtimore për seksionin Bellakocë- Kriva Pallankë (34km). Propozim projekti është lista e vetme 
të prioriteteve të projekteve në Republikën e Maqedonisë e cila përbëhet nga gjithsej 120 
projekte infrastrukturore. më shumë 
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Punëtori për të drejtat themelore në Maqedoni 
 
Më 24.02.2016 Sekretariati për Çështje Evropiane në mbështetje të 
Shoqërisë Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar (GIZ) realizoi 
punëtori për të drejtat themelore të njeriut në Republikën e 
Maqedonisë. 
Në punëtori morën pjesë përfaqësues të sektorit civil, fjalën hyrëse 
kishin Zëvendëskryeministri i Qeverisë për Çështje Evropiane d-r 
Fatmir Besimi, zëvendës ambasadori në Ambasadën e Republikës 
Federale të Gjermanisë në Maqedoni Z-Hans Helge Sander dhe drejtori i GIZ në Maqedoni z-James 
Makbet. 
Sekretariati për Çështje Evropiane (SEÇ) mbështetur nga ana e Projektit të bashkëpunimit bilateral 
gjermano-maqedonas "Mbështetje të Sekretariati për Çështje Evropiane" Zbatuar nga GIZ (Shoqëria 
Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar) ka analizuar rregullat kombëtare institucionale në fushën e të 
drejtave themelore. Rezultat I kësaj analize është hartimi I të gjithë aktorëve nacional të kyçura në fushën e 
të drejtave themelore, kompetencat e tyre, si dhe identifikimi i strukturave ekzistuese të koordinimit në këtë 
fushë. Kjo analize formon bazën për fillimin e kujdesit të duhur për të përcaktuar nivelin e pajtueshmërisë 
me BE-në. më shumë 

  

U realizua punëtori për përcaktimin e 
terminologjisë për kapitujt 23 dhe 24 nga e drejta 
e Bashkimit Evropian 
 
Me 31.03.2016 Sekretariati për Çështje Evropiane në 
mbështetje të Shoqërisë Gjermane për bashkëpunim 
ndërkombëtar (GIZ) organizoi punëtori për përcaktimin e 
terminologjisë për kapitujt 23 ( gjyqësori dhe të drejtat 
themelore) dhe 24 ( drejtësia, liria dhe siguria) nga e drejta e 
Bashkimit Evropian. 
Në punëtori pjesëmarrës ishin grupet punuese të NPAA për kapitujt 23 dhe 24, koordinatorë të 
kapitujve 23 dhe 24 të Sekretariatit për Çështje Evropiane si dhe përkthyesit, revizorët gjuhësor 
dhe koordinatorët të procesit të përgatitjes së versionit nacional të së drejtës së Bashkimit 
Evropian nga sektori për përgatitjen e versionit nacional të se drejtës së Bashkimit Evropian në 
Sekretariatin për Çështje Evropiane. Fjalët hyrëse kishin këshilltarja shtetërore në SÇE z.nja 
Ljilja Trpkovska, përfaqësues i GIZ z. Mihael Samec dhe Prof dr. Simon Sazdov si ekspert i 
gjuhës maqedonase. më shumë 

Sot në organizim të Sekretariatit për Çështje 
Evropiane u realizua prezantimi për ''Erazmus +'' 
në Universitetin e Evropës Juglindore 
 
Në hapësirat e Universitetit të Evropës Juglindore në Tetovë 
Sekretariati për Çështje Evropiane në bashkëpunim me Agjensionin 
Nacional për programe evropiane arsimore dhe mobilitet, realizuan 
prezantim për Programet e Unionit, respektivisht programin - ''Erazmus 
+'' 
Në ngjare fjalën e tij kishte Zëvendëskryeministri dr. Fatmir Besimi, Drejtori i Agjensionit për programe 
arsimore evropiane dhe mobilitet z. Darko Dimitrov, si dhe prorektori për bashkëpunim ndërkombëtar në 
Universitet dr. Blerim Reka.  
Në fillim të ligjëratës së tij Zëvendëskryeministri Besimi theksoi se programet e Unionit paraqesin një sërë 
aktivitete integruese të miratuara nga BE-ja me qëllim të rritjes të bashkëpunimit mes vendeve anëtare dhe 
vendeve të cilat nuk janë anëtarë, që sa më mirë të njihen me metodat dhe politikat e BE-së dhe me atë të 
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mundësohet shkëmbim dhe praktika të mira. më shumë 

  

Takime pune 

 

 

 

 

Takim i 
Zëvendëskryeministrit 
Besimi me Ministrin për 
Evropë, Integrim dhe Punë të 
Jashtme të Austrisë z. 
Sebastian Kurc 
 
Mbështetja e Austrisë është 
thelbësore për Republikën e 
Maqedonisë, e njëjta është 
përforcuar edhe me miratimin e 
Planit akcional Austri-Maqedoni, 
gjatë vizitës Tuaj në vendin tonë, 
në shkurt të këtij viti" potencoi 
zëvendëskryeministri Besimi. 
Marrëdhëniet bilaterale mes 
Republikës së Maqedonisë dhe 
Republikës së Austrisë 
karakterizohen me miqësi dhe 
mirëkuptim si dhe dialog dinamik 
në nivel të lartë. Të dyja palët 
tregojnë interes për promovim të 
vazhdueshëm të marrëdhënieve 
dhe bashkëpunimit, në fusha të 
ndryshme. më shumë 

Takimi i 
Zëvendëskryeministrit 
Besimi me Ministrin për 
Evropë të Britanisë së 
Madhe 
   
Të dy palët theksuan se 
bashkëpunimi mes Republikës 
së Maqedonisë dhe Britanisë 
së Madhe karakterizohet me 
dialog të hapur dhe konstruktiv 
dhe me bashkëpunim të thellë 
e të vazhdueshëm në fusha të 
ndryshme me interes të 
përbashkët. Theks i veçantë 
është vënë në mbështetjen për 
përpjekjet për integrim të vendit 
në BE në veçanti në pjesën për 
reforma në administratën 
publike, si dhe partneritet 
strategjik me Britaninë e 
Madhe me shpresë për 
bashkëpunimi të frytshëm në të 
ardhmen. 
Besimi theksoi se procesi i 
eurointegrimeve mbetet 
prioritet kyç i vendit dhe i 
qytetarëve të Republikës së 
Maqedonisë . në takim u 
diskutuan edhe gjendja aktuale 
politike si dhe statusi i 
reformave dhe aktiviteteve të 
cilat ndërmerren për realizimin 
e Reformave Urgjente 
Prioritare. më shumë 

 

Zëvendëskryeministri 
Besimi pranoi në takim 
Sekretarin Gjeneral në 
Ministrinë për Punë të 
Jashtme të Republikës së 
Italisë 
 

Në takim u theksuan marrëdhëniet e 

mira bilaterale mes dy vendeve, ku 

u theksua edhe mbështetja e hapur 

dhe e sinqertë i Republikës së Italisë 

për aspiratat tona euroatlantike, ku u 

potencua edhe angazhimi i Italisë në 

procesin e zgjerimit të BE-së e cila 

nuk do të kompletohet, pa kyçjen e 

gjitha vendeve të Ballkanit 

Perëndimor. 

Gjatë takimit u diskutua gjendja 

aktuale politike në vend, në të cilën 

Zëvendëskryeministri Besimi 

theksoi rëndësinë e shfrytëzimit të 

periudhës së ardhshëm për 

plotësimin e gjitha parakushteve të 

nevojshme për organizimin e 

zgjedhjeve të lira dhe demokratike, 

në përputhje me standardet 

ndërkombëtare. 

Lidhur me detyrimet e vendit në 

procesin euroatlantik, Besimi 

theksoi realizimin e Reformave 

Urgjente Prioritare, të cilat janë të 

rëndësisë së veçantë, duke pasur 

parasysh se pas zgjedhjeve, vendi 

do të merr edhe një Raport nga 

Komisioni Evropian në bazë të së 

cilës do të përcaktohet perspektiva e 

mëtejme e Maqedonisë. më shumë 
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Takim i Zëvendëskryeministri Besimi me drejtorin e 
sapoemëruar në zyrën e Bankës Botërore në Republikën e 
Maqedonisë 
   
Mbështetja e deritanishme nga ana e Bankës Botërore dhe partneriteti 
ynë strategjik shumëvjeçar është e rëndësisë së veçantë për 
Republikën e Maqedonisë, theksoi Zëvendëskryeministri Besimi, në 
veçanti mes lidhjeve kreditore për ndërtimin e infrastrukturës rrugore 
gjithashtu edhe konkurrenca e ekonomisë tonë. Zëvendëskryeministri 
Besimi afirmoj edhe strukturën për koordinim të financimit të projekteve të mëdha infrastrukturore, si 
platformë e përbashkët e Qeverisë, BE-së, Bankës Botërore dhe institucioneve tjera financiare. Në takim u 
diskutuan edhe projektet të cilat financohen nga IPA fondet, ndërsa realizohen në partneritet me Bankën 
Botërore, duke përfshirë edhe në pjesën e infrastrukturës rurale dhe riparimin e dëmeve të përmbytjeve të 
viteve të kaluara. 
më shumë 

   

  

 

Procesi reformues 

 Ndryshime plotësuese  janë miratuar në Kodin Zgjedhor për të shtyrë datën e zgjedhjeve më 5 
qershor 2016 për atë qëllim    

 Më 12 shkurt të vitit 2016 mediat kanë nënshkruar Kartën e raportimit etik gjatë zgjedhjeve, bazuar 
në parimet bazë të punës së gazetarëve 

 Kuvendi i RM-së në shkurt të vitit 2016 ka  miratuar 2 ligje nga NPAA Revision 2016 

 Rritja e kredive jofunksionale (NPL) pësoi ramje  me 8.3% në vitin 2014 në 4.7% në vitin 2015, i 
cili ka kontribuar në përmirësimin e cilësisë së portofolit të kredisë. Shkalla e NPL u  ul nga 11.3% 
në 2014 në 10.8% në vitin 2015, rreziku i kredisë është i përqendruar kryesisht në portofolin e 
korporatave. 

  

 Kuvendi i Republikës së Maqedonisë miratoi Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për të 
Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta 

 Nënkomiteti i 12 për Transport, Mjedis, Energji dhe Zhvillim Rajonal mbajtur në  Bruksel më 23 
shkurt 2016  
  

 Qeveria ka miratuar një strategji të re për të konkurrim  dhe Planin  e  Veprimit të  Republikës së 
Maqedonisë 2016-2020  
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 Takimi i parë  për IPA, projektin Reformat e sistemit  për  furnizim të ujit, grumbullimin     dhe 
trajtimin në nivel lokal, të mbajtur më 02.04.2016 në Shkup 

  Më 3 shkurt 2016 është  mbajtur Nënkomitetit për Tregun e Brendshëm dhe Konkurrencën në 
Shkup 

  

Aktivitetet për  përgatitjen e Strategjisë së re RAP për  periudhën 2016-2021,filloi  duke përfshirë krijimin e 
një grupi pune me përfaqësues nga institucionet relevante,  institucionet akademike  dhe ekspertë 
nga  SIGMA. 

  

Projektet  e kofinansuara nga BE-ja nën kompetencën e Drejtorisë së 
doganave 

 

 

 

Përfundimi i përgatitjeve për 
qasjen në Konventë të një 
procedure të përbashkët 

transiti dhe për thjeshtimin e 
procedurave të tregtisë së 

mallrave 
  

Financuar nga: 

Bashkimi  Evropian, IPA 2010 
Qëllimi i projektit:. për të 

siguruar harmonizimin e 
mëtejmë të legjislacionit doganor 
dhe procedurave me acquis; 
përforcimi i kapaciteteve 
administrative dhe operative të 
Drejtorisë doganore me qëllim të 
zbatimit të legjislacionit doganor 
dhe për të përfunduar përgatitjet 
për qasje në Konventën në një 
procedurë të përbashkët transiti 
dhe Konventa mbi thjeshtimin e 
formaliteteve në tregtinë e 
mallrave; për të siguruar 
zbatimin efektiv të legjislacionit 
doganor; për të përmirësuar 
organizimin, menaxhimin dhe 
kapacitetin operativ të Drejtorisë 
së doganës; për të lehtësuar 

Harmonizimi i legjislacionit 
dhe procedurave me 

legjislacion dhe praktikat më 
të mira të BE-së në fushën e 

akcizave 
     

Financuar nga: Bashkimi 

Evropian dhe kofinancim 
nacional, IPA 2010 
Qëllimi i 
projektit: Harmonizimi i 

mëtejshëm i legjislacionit me të 
drejtën e  BE-së në fushën e 
akcizave; përforcimin e 
kapaciteteve administrative dhe 
operative të Drejtorisë së 
doganave me qëllim të zbatimit 
të duhur të ligjeve që lidhen me 
akcizë; përmirësimin e 
kapaciteteve organizative dhe 
operative; thjeshtësimin i 
tregut  dhe ofrim 
rrjeteve  ndërkombëtare të 
mekanizmave të kontrollit të 
duhur dhe të IT  sistemit.  
Shuma e 
përgjithshme: 947,368  Euro 
Buxhet për partnerin e RM-

"  
Zhvillimi i infrastrukturës 
kufitare mes Greqisë dhe 
Maqedonisë- BORDER IN" 

Rindërtimi i ndërtesës 
administrative dhe objektet 

ndihmëse të  P.K. Bogorodicë 
    

Qëllim i përgjithshëm: pika e 

kalimit kufitar Bogorodicë është 
pikë kalim  i dytë më i madhi në 
vend, e cila mesatarisht çdo vit e 
përdorin mbi 3 milion udhëtar  në 
të dy drejtimet, ndërkohë që 
nëpërmjet saj drejtohen  mbi 
200.000 automjete të mallrave. 
Nisur nga e lartpërmendura  , 
aktivitetet e  këtij projekti  kanë 
kontribuar në 
funksionalizmin  më të madh, 
kushte më të mira pune dhe 
strehim, si dhe kursimin  për 
mirëmbajtjen e vazhdueshme 
dhe funksionimin e objekteve në 
vendkalimin kufitar Bogorodicë , 
si dhe pajisjet e vendosura  për 
rregullimin e komunikacionit - 
platformat  elektronike 



tregtinë dhe për të siguruar 
rrjetin ndërkombëtar të furnizimit, 
të mbështetur nga kontrollet e 
duhura  mekanizmin dhe 
sistemet e informacionit. 
Shuma e 
 përgjithshme:947,368.00 Euro 
Kohëzgjatja :21 Muaj 

1.09.2014-31.05.2016 
Përfituesi 
kryesor:  Administrata e 

financimit e Republikës së 
Sllovenisë  
 

së:  47,368 
Kohëzgjatja: 21 Muaj( Mars 

2015-Nëntor 2016) 
Zbatuar nga:  Agjensioni për 

integrime evropiane dhe 
zhvillim ekonomik(Agency for 
European Integration and 
Economic Development )  

 

ofrojnë  cilësi të 
rritur  të  shërbimeve dhe 
kryerjen e kontrollit të 
automjeteve dhe udhëtarëve që 
kalojnë kufirin, ose sinjalizim më 
të mirë, kalim më të sigurt dhe 
më të lehtë të kufirin shtetëror. 
Financuar nga: Bashkimi 

Evropian dhe Qeveria e 
Republikës së Maqedonisë 
Shuma e 
përgjithshme: 1.200.000,00 € 
Buxhet për partnerët nga 
Republika e Maqedonisë: 

187.000,00 € (nga të cilat 
159.000 euro  janë  grant nga 
BE-ja, ndërkohë që mjetet e 
mbetura janë pjesë - financuese 
e Qeverisë së Republikës së 
Maqedonisë) 
Kohëzgjatja: Gusht 2013-

Gushtë 2014 
Përfituesi kryesor: 

Vetëqeverisja lokale e 
Republikës së  Greqisë 
përgjegjës për ndërtimin e 
vendkalimeve kufitare në këtë 
rajon (partner udhëheqës, 
overall leading partner) dhe 
Drejtoria e doganave të 
Republikës  së  Maqedonisë.      

  

  

BE- Lajme 

 Reagim i shpejtë në raste të krizës në kuadër të BE -së: mjet i ri i propozuar për ndihmë 
emergjente 

 BE në 2015: Publikohet raport i përgjithshëm mbi aktivitetet e BE-së 

 BE-ja dhe Turqia u dakorduan në lidhje me përgjigjen evropiane për krizën e migrantëve 
-refugjatëve 

  

 

A e dini se....? 
 84% e qytetarëve të BE-së e konsiderojnë të nevojshme të theksojnë prejardhjen e 

qumështit 

 Më shumë se 1 milion fëmijë çdo vit janë të përfshirë në procedurën penale në BE (sipas 
vlerësimit të Komisionit Evropian) 

 Ekzistojnë 13.7 milionë qendra blegtorale në BE 
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 Çdo vit, 430.000 evropian vdesin para kohe për arsye të ndotjes së ajrit 

  

Ditët Ndërkombëtare 
 22 Prill Dita Ndërkombëtare e planetit Tokë 

 23 Prill Dita e Gjuhës Angleze  

 23 Prill Dita Botërore e librit dhe drejtës autoriale  

 26 Prill Dita Botërore e pronësisë intelektuale   

 28 Prill Dita Botërore për sigurim dhe shëndet në punë 

  

Ju Falënderojmë! 
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