e-Buletini mujor i Sekretariatit për Çështje
Evropiane
Qeveria e Republikës së Maqedonisë tetor
2016

Ademi në hapjen e konferencës "Republika e
Maqedonisë - 10 vite nga CEFTA 2006"

"Bashkëpunimi ekonomik mes vendeve të rajonit rrit konkurrencën e ekonomisë tonë dhe e
përgatit për tu përballur me presionin e konkurrencës në kuadër të BE-së dhe theksoi se
pjesëmarrja jonë aktive në trupat e CEFTA-s është në përputhje me prioritetet strategjike të
Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për anëtarësim në BE, realizim të rritjes dinamike
ekonomike dhe rritjes së standardit jetësor" - tha Zëvendëskryeministri Ademi, në fjalën e tij

në konferencën ''"Republika e Maqedonisë - 10 vite nga CEFTA 2006"
më shumë

Ademi në përmbylljen e projektit "Sistemi i
qëndrueshëm për BE trajnime" :300 nëpunës shtetëror
të trajnuar, bashkëpunimi me Mbretërinë Norvegjeze
vazhdon
Në fjalën e tij drejt të pranishmëve, Zëvendëskryeministri
Ademi theksoi bashkëpunimin bilateral 12 vjeçar mes
Maqedonisë dhe Norvegjisë, e cila ka mbështetje për
funksionim më të mirë të institucioneve, treg efikas të
energjetikës, shoqëri të integruar përmes arsimit të integruar, dhe shume fusha tjera si dhe
njoftoi se bashkëpunimi do të vazhdojë edhe më tej me projekte të tjera. Njëra nga ato do të
ishte krijimi i Platformës së ndjekjes, bashkëpunimit dhe mbështetjes e cila do t'i unifikojë
institucionet kyçe të mbuluara me Reformat Urgjente Prioritare, në udhëheqje të SÇE-së,
nënvizoi Ademi.
më shumë

Takime Pune

Zëvendëskryeministri Arbër Ademi
realizoi takim me ambasadorin e ri
Francez Kristian Timonie

Zëvendëskryeministri Arbër Ademi
realizoi takim me ambasadorin e ri të
Sllovenisë Milan Jazbec

Ademi theksoi rëndësinë e mbështetjes
Franceze për institucionet tona në veçanti
bashkëpunimin me Sekretariatin për Çështje
Evropiane, e cila është e një rëndësisë të
veçantë sa i përket fushës së IPA fondeve dhe
komunikimit. Lidhur me gjendjen politike Ademi

Zëvendëskryeministri i Qeverisë së Republikës
së Maqedonisë përgjegjës për Çështje
Evropiane, Dr. Arbër Ademi më date
25.10.2016 realizoi takim me ambasadorin e
sapoemëruar të Republikës së Sllovenisë, d-r
Milan Jazbec. Zëvendëskryeministri Ademi dhe

shkurtimisht njoftoi Ambasadorin Timone me
aktivitetet kyçe të realizuara në periudhën e
kaluar, në përputhje me detyrimet që dalin nga
Marrëveshja Politike dhe njëherit dy
bashkëbiseduesit, theksuan rëndësinë e
organizimit të zgjedhjeve parlamentare
demokratike dhe të besueshme.
Zëvendëskryeministri theksoi se Qeveria mbetet
e përkushtuar edhe për përmbushjen e
detyrimeve të cilat dalin nga Reformat Urgjente
Prioritare si dhe për implementimi e plotë të
Marrëveshjes Kornizë të Ohrit.

Ambasadori Jazbec u dakorduan se dy vendet
kanë marrëdhënie bilaterale të shkëlqyera të cilat
karakterizohen me bashkëpunim të suksesshëm
dhe shumëvjeçar pa çështje të hapura. Në këtë
kontekst Zëvendëskryeministri Ademi theksoi se
Republika e Maqedonisë është miku i mirë i
vendit dhe mbështetës i rëndësishëm në më
shumë sfera, në veçanti në procesin e integrimit
euro-atlantik. Ademi theksoi se vendi, por edhe
për rajonin të mbeten në perspektivë evropiane.
më shumë

më shumë

Takim i zëvendëskryeministrit Arbër Ademi me ambasadorin e Republikës së Italisë në
Republikën e Maqedonisë Karlo Romeo
më shumë

Zëvendëskryeministri Arbër Ademi në takim me ambasadorin e Norvegjisë Arne Sanes
Bjernstad
më shumë

U prezantuan mundësitë e ofruara nga bashkëpunimi i vendosur mes Sekretariatit për
Çështje Evropiane dhe Kolegji Evropian - Natolin
më shumë

IPA Projekte

Hapja e Tuining projektit 'Mbështetje
plotësuese për përforcimin e
mëtutjeshëm të kapaciteteve të BE-së
dhe IPA-s për Qendrën e Trajnimeve të
SÇE-së"

Ademi në promovimin e projektit
"Rehabilitim dhe zgjerim i rrjetit të
kanalizimit në Komunën e Kumanovës"

Në hapje fjalë hyrëse kishin
Zëvendëskryeministri i Qeverisë së Republikës
së Maqedonisë përgjegjës për Çështje
Evropiane, Dr. Arbër Ademi, z. Nikola Bertolini
nga Delegacioni i BE-së dhe z. Marko Akvatiçi
nga ambasada e Gjermanisë, ndërsa projektin
para të pranishmëve e prezantoi Daniela Hajd,
eksperte nga Republika Federale e Gjermanisë.
''Qëllimi kryesor i projektit Tuining light është
përforcimi i kapaciteteve të Qendrës për trajnime
të SÇE-së në menaxhimin e cikleve për trajnim,
përmirësim të kapaciteteve institucionale të SÇEsë, kapacitetin profesional të nëpunësve
shtetëror të cilët punojnë në fushën që ka të bëjë
me BE-në dhe IPA, si dhe mbështetje e rrolit
udhëheqës të SÇE-së në procesin e përgatitjes
së mëtutjeshëm të aderimit të Maqedonisë në
BE'', theksoi Ademi.

Zëvendëskryeministri i Qeverisë së Republikës
së Maqedonisë përgjegjës për Çështje
Evropiane dhe Koordinator Nacional për IPA, Dr.
Arbër Ademi sot kishte fjalën e tij në promovimin
e projektit "Rehabilitim dhe zgjerim i rrjetit të
kanalizimit në Komunën e
Kumanovës". Zëvendëskryeministri si
Koordinator Nacional për IPA theksoi se mes IPA
I janë realizuar ose janë në realizim e sipër
projekte të ndryshme nga sektori i mjedisit
jetësor në vlerë prej rreth 70 milion euro dhe
njoftoi se mes IPA II 2014 - 2020, sipas
dokumentit strategjik Nacional për këtë sektor
janë paraparë mjete në vlerë prej 113 milion
euro.

më shumë

më shumë

Përmbyllja e tuining projektit "Përforcim i mëtutjeshëm i kapaciteteve organizative dhe
institucionale për procesin e integrimit evropian"
më shumë

Aktivitetet e sekretares shtetërore

Sekretariati për Çështje Evropiane dhe
Agjencioni për aviacionin civil nënshkruan
memorandum për bashkëpunim

Konferencë në temë '' Ndikim i sigurisë
globale sfida në Evropë dhe Ballkanin
Perëndimor dhe mënyra e menaxhimit'' që
realizohet në kuadër të bashkëpunimit me
Mbretërinë Norvegjeze

''Përgatitja e versionit Nacional të së drejtës së
BE-së është proces kompleks e cila është në
funksion të harmonizimit dhe transponimit të së
drejtë së Bashkimit Evropian në sistemin
Nacional të së drejtës, në të njëjtën kohë edhe si
proces e cila duhet të ju përgjigjet sfidave të

Sekretariati për Çështje Evropiane ishte nikoqir i
Konferencës në temë ''Ndikim i sigurisë globale
sfida në Evropë dhe Ballkanin Perëndimor dhe
mënyra e menaxhimit'' që realizohet në kuadër të
projektit ''Sistemi i qëndrueshëm për trajnime të
BE-së'' financuar nga Mbretëria Norvegjeze.

shumta, nga aspekti gjuhësor, profesional, dhe
aspekti ligjor'', theksoi Sekretarja Shtetërore Ana
Blazheska, duke shtuar se përkthimi i akteve
ligjore të BE-së paraqet të mirë të përbashkët
për çdo qytetar të Republikës së Maqedonisë,
për komunitetin e biznesit, për sektorin civil, për
institucionet shtetërore. Gjithashtu Sekretarja
Shtetërore Blazheska, theksoi edhe rëndësinë e
bashkëpunimit mes dy institucioneve në pjesën e
trajnimit të punëtorive, si dhe në pjesën e
shfrytëzimit të fondeve Evropiane dhe zhvillimin
e ndihmës bilaterale.

Hapjen e konferencës e bëri Sekretarja
Shtetërore në Sekretariatin për Çështje
Evropiane Ana Blazheska, ndërkaq fjalët e tyre
hyrëse kishin Ministri i Punëve të Jashtme Nikola
Poposki, Ministri i Mbrojtjes, Zoran Jolevski,
Ministri i Punëve të Brendshme Oliver Spasovski
dhe Ambasadori i Mbretërisë së Norvegjisë Arne
Sanes Bjernstad.

më shumë

më shumë

Sekretariati për Çështje Evropiane nikoqire e konferencës në temë '' Përgatitja e
versionit Nacional të së drejtës së Bashkimit Evropian - gjendja momentale dhe sfidat''
më shumë

BE Lajme



Eurodeputetët shprehin mbështetje për nismën e re të Komisionit për Solidaritet të
Korpusit të BE-së
Për kremtimin e pesëvjetorit të Parlamentariumt, Parlamenti organizon garën
#ThisIsMy5 foto

A e dini se...?



Mes shpresës dhe frikës: ardhmëria e komuniteteve hebreje në Evropë
Çmimin Sakharov për lirinë e mendimit jepet çdo vit nga Parlamenti Evropian

Ditët Ndërkombëtare





2 Nëntor - Dita Ndërkombëtare për t'i dhënë fund mosndëshkimit për krimet kundër
gazetarëve
14 nëntor - Dita botërore e diabetit
20 Nëntor - Dita universale e fëmijëve
21 nëntor - Dita botërore e televizionit




25 nëntor - Dita ndërkombëtare për eliminimin e dhunës ndaj grave
29 Nëntor - Dita ndërkombëtare e solidaritetit me popullin palestinez

Ju falënderojmë!

