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Me rastin e Ditës së Evropës, Sekretariati për Çështje 
Evropiane në mënyrë tradicionale edhe këtë vit organizoi 
''BE Mëngjes'' me ambasadorët e vendeve anëtare të BE-
së dhe zëvendëskryeministrat e mëparshëm për Çështje 

Evropiane  

 

Më shumë  

http://www.sep.gov.mk/sq/content/?ID=940#.V3D6xPl9670
http://www.sep.gov.mk/


  

Konferenca shkencore ''Republika e 
Maqedonisë në rrugën drejt Bashkimit 
Evropian (2020) '' 
 
Akademia e Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë bashkë 
me Sekretariatin për Çështje Evropiane me mbështetjen e 
GIZ-it realizuan konferencë shkencore ''Republika e 
Maqedonisë në rrugën drejt Bashkimit Evropian (2020) - 
Përvojat, sfidat dhe perspektivat". 
Më shumë 

  

Prezantimi i Programit nacional të reviduar për 
miratimin e të Drejtës së BE-së (NPAA), para 
ambasadorëve të vendeve anëtare të BE-së 
 
Zëvendës kryetari i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë 
për çështje evropiane Dr. Arbër Ademi, në fillim shkurtimisht 
foli për situatën aktuale politike, duke theksuar nevojën për 
gjetjen e një zgjidhjeje të shpejtë për dalje nga kjo situatë. 
Gjithashtu ai theksoi se alternativa jonë e vetme për sigurimin e të ardhmes evropiane të 
vendit është sigurimi i zgjedhjeve kredibile demokratike, rezultatet e të cilave do të jenë të 
pranueshme gjerësisht. 
Më shumë 

  

Zëvendëskryeministri Ademi në hapjen e 
Programit "Ditët e Evropës në Komunën e 
Çairit" 
   
Zëvendëskryeministri për Çështje Evropiane z. Arbër Ademi 
sot morri pjesë në hapjen e programit "Ditët e Evropës në 
Komunën e Çairit" i cili organizohet nga Instituti për Studime 
Politike Ndërkombëtare dhe Komuna e Çairit. 
Zëvendëskryeministri Ademi përshëndeti organizimin e këtij eventi i cili inicon festimet për 66 
vjetorin e Bashkimit Evropian. 
Më shumë 

  

http://www.sep.gov.mk/sq/content/?ID=935#.V3ER_Pl9670
http://www.sep.gov.mk/sq/content/?ID=932#.V3ES__l9670
http://www.sep.gov.mk/sq/content/?ID=933#.V3ETh_l9670


Takime pune 

 
 

Takim i Zëvendëskryeministrit Ademi me 
Euro deputeten Petir 
  

Zëvendëskryeministri Ademi u falënderua 
për iniciativën e z-nj Petir dhe angazhimin e 
saj personal për rikthimin e grupit Miqtë e 
Maqedonisë në Parlamentin Evropian, 
sepse në atë mënyrë do të mund të 
promovohen qëndrimet dhe interesat tona. 
Gjatë takimit bashkëbiseduesit iu referuan 
gjendjes aktuale politike si dhe 
bashkëpunimit bilateral të vendit me 
Republikën e Kroacisë. 
Më shumë 

Takim i Zëvendëskryeministrit Ademi me 
z-nj Luiza Vinton 
 

Zonja Vinton uroi Zëvendëskryeministrin 
Ademi për emërimin e tij në funksionin e ri 
me shpresë për avancim të bashkëpunimit 
të deritanishëm. 
Në fillim të takimit Zëvendëskryeministri 
Ademi theksoi se UNDP është partner i 
rëndësishëm i vendit tonë dhe  
është mbështetës i vazhdueshëm në shumë 
fusha të rëndësishme, si qeverisja 
demokratike, kyçja sociale, mjedisi jetësor 
dhe energjetika. 
Gjatë takimit u diskutua edhe për aktivitet 
aktuale të cilat UNDP i ndërmerr lidhur me 
realizimin e projektit për sanimin e dëmeve 
nga përmbytjet me fonde IPA. 
Më shumë 

 

   

Takim i 
Zëvendëskryeministrit 
Ademi me ambasadorin e 
Italisë Beleli 
  
Gjatë takimit, 
Zëvendëskryeministri 
Ademi dhe ambasadori 
Beleli diskutuan për ngjarjet 
aktuale politike në vend pas 
vendimit të Gjykatës 
Kushtetuese për pezullimin 

Takim i 
Zëvendëskryeministrit 
Ademi me SH. T. z. Fatos 
Reka 
  
Zëvendëskryeministri i 
Qeverisë së Republikës së 
Maqedonisë përgjegjës për 
Çështje Evropiane, Dr. 
Arbër Ademi sot 
12.05.2016 realizoi takim 
me SH.T. z. Fatos Reka 

Takim i 
Zëvendëskryeministrit 
Ademi me ambasadorin e 
Republikës së Kosovës 
në Republikën e 
Maqedonisë z. Ylber Hysa 
Ambasadori Hysa uroi 
Zëvendëskryeministrin 
Ademi për marrjen e 
funksionit duke shpresuar 
kështu në avancimin e 
mëtutjeshëm të arritjeve të 

http://www.sep.gov.mk/sq/content/?ID=934#.V3EUCPl9670
http://www.sep.gov.mk/sq/content/?ID=1943#.V3EVMPl9670


e përkohshëm të efekteve 
juridike të cilat dalin nga 
Vendimi për shpërbërjen e 
Kuvendit.Bashkëbiseduesit 
theksuan se në periudhën e 
ardhshme është e 
rëndësishme të merren 
hapa për përmbushjen e 
plotë të detyrimeve nga 
marrëveshja politike në 
mënyrë inkluzive dhe 
transparente. Gjithashtu u 
potencua se është e 
nevojshme që fokusi të 
vihet edhe në përmbushjen 
e detyrimeve nga Reformat 
Urgjente Prioritare. 
Më shumë 
 

Ambasador i Republikës së 
Shqipërisë në Republikën e 
Maqedonisë. Ambasadori 
Reka uroi 
Zëvendëskryeministrin 
Ademi për marrjen e 
funksionit duke shpresuar 
kështu në avancimin e 
mëtutjeshëm të arritjeve të 
deritanishme si në aspekt 
të procesit të integrimit, por 
edhe në aspekt të 
bashkëpunimit bilateral dhe 
rajonal. Gjatë takimit 
bashkëbiseduesit diskutuan 
për gjendjen aktuale politike 
në vend si dhe për thellimin 
e bashkëpunimit bilateral 
mes dy vendeve. 
Më shumë 

 
 

deritanishme si në aspekt 
të procesit të integrimit, por 
edhe në aspekt të 
bashkëpunimit bilateral dhe 
rajonal. Gjatë takimit nga 
ana e bashkëbiseduesve u 
konstatua se Republika e 
Maqedonisë dhe Republika 
e Kosovës kanë 
marrëdhënie të shkëlqyera 
miqësore. Si prioritete me 
interes të përbashkët edhe 
më tej mbeten ndërtimi i 
marrëdhënieve të mira 
fqinjësore, intensifikimi i 
bashkëpunimit rajonal dhe 
multilateral dhe shfrytëzimi 
më efikas i fondeve 
evropiane për projektet 
aktuale dhe të reja si dhe 
zhvillimi i mëtejmë i 
bashkëpunimit ekonomik. 
Më shumë 

  

  

Takime pune të Sekretares Shtetërore Ana Blazheska 
 

U realizua komiteti i dytë I Përbashkët mes 
Republikës së Maqedonisë dhe Malit të Zi 
  
Me 10 dhe 11 maj 2016 në Bar, të Malit të Zi u realizua 
komiteti i Përbashkët mes Republikës së Maqedonisë dhe 
Malit të Zi në të cilën pjesëmarrës ishin delegacione nga më 
shumë institucione të Republikës së Maqedonisë të 
udhëhequr nga Sekretarja Shtetërore në Sekretariatin për 
Çështje Evropiane, Ana Blazheska. Komiteti i përbashkët 
mes Republikës së Maqedonisë dhe Malit të Zi është në kuadër të Marrëveshjes për 
bashkëpunim mes Qeverive të Republikës së Maqedonisë dhe Malit të Zi në procesin e 
integrimeve evropiane. Realizimi i Komitetit të dytë të përbashkët mes Republikës së 
Maqedonisë dhe Malit të Zi paraqet edhe një konfirmim për bashkëpunim të vazhdueshëm 
dhe mbështetje reciproke në rrugën e integrimeve evropiane për institucioneve në Maqedoni 
dhe në Mal të Zi të fushave të interesit të përbashkët. 
Më shumë 

  

http://www.sep.gov.mk/sq/content/?ID=1939#.V3EWbPl9670
http://www.sep.gov.mk/sq/content/?ID=936#.V3EW8_l9670
http://www.sep.gov.mk/sq/content/?ID=1942#.V3EXYPl9670
http://www.sep.gov.mk/sq/content/?ID=939#.V3EZJvl9670


Takim i rregullt me përfaqësues të IPA 
strukturës dhe përfaqësues të Delegacionit të 
BE-së 
 

Në hapësirat e Sekretariatit për Çështje Evropiane sot u 
mbajt takim i rregullt me përfaqësuesit e IPA strukturës dhe 
përfaqësues të Delegacionit të Bashkimit Evropian. Takimin 
e udhëhoqi Zëvendëskryeministri i Qeverisës së Republikës 
së Maqedonisë përgjegjës për çështje evropiane, Dr. Arbër Ademi në funksion të 
Koordinatorit Nacional për IPA. 
Më shumë 

  

U realizua prezantim në temë: "Hyrje në 
procesin e Integrimeve Evropiane dhe 
përgatitja e versionit nacional acquis 
communautaire" 
 

Me 11.05.2016 Sekretariati për Çështje Evropiane realizoi 
prezantim në temë: ''Hyrje në procesin e Integrimit Evropian 
dhe përgatitja e versionit nacional acquis communautaire'' 
në të cilën para studentëve të Departamentin për përkthim dhe interpretim pranë Fakultetin 
Filologjik ''Blazhe Koneski'' në Universitetin ''Shën Kirili dhe Metodi'' nga Shkupi u prezantua 
pasqyrim i shkurtë i marrëdhënieve mes Republikës së Maqedonisë dhe Bashkimit Evropian, 
u përshkrua procesi i integrimit Evropian, procesi i krijimit të versionit të së drejtës së 
Bashkimit Evropian dhe rëndësia e saj , koordinimi, strukturat dhe dinamika me të cilat 
zhvillohet ky proces i rëndësishëm. 
Më shumë 

 

   

Debati me temë: "Barazia Gjinore" 
 
Sekretariati për Çështje Evropiane nën dritën e festimit të 
ditës së Evropës, 9 maj realizoi debat të ciklit Yjet e BE-së 
në temë: ''Barazia Gjinore'', në të cilën debatuan studentët e 
Fakultetit Juridik në Universitetin e Tetovës, në hapësirat e 
së cilës u realizua e njëjta. Para fillimit të debatit për 
studentët fjali hyrëse kishin Zëvendëskryeministri Ademi dhe 
dekani i Fakultetit Juridik prof. Dr. Ferat Polisi, të cilët theksuan rrolin e debateve në 
zhvillimin e shoqërive demokratike. 

http://www.sep.gov.mk/sq/content/?ID=1937#.V3EZmvl9670
http://www.sep.gov.mk/sq/content/?ID=937#.V3EaePl9670


Më shumë 

  

 

Reforma sektoriale në BE 

  
  

  

IPA projekte 

"Mbështetje për preventivë efikase dhe 
lufta kundër  korrupsionit" 
 
Financuar nga: Bashkimi Evropian 
Qëllimi I projektit: Përmirësimi i kuadrit ligjor 
dhe institucional për luftën kundër 
korrupsionit, përmirësimin e sistemit për 
menaxhimin e konfliktit të interesave, 
ngritjen e kapaciteteve të institucioneve për 
parandalimin dhe represionin, financimin e 
partive politike dhe fushatave zgjedhore, 
ndjekjeve penale dhe gjykimeve për 
korrupsion dhe menaxhim të pronës së 
konfiskuar. 
Shuma e përgjithshme: 1.4 milion Euro. 
Kohëzgjatja: korrik  2014- tetorë 2016 
Përfituesi kryesor: Komisioni shtetëror për 
parandalimin e korrupsionit 
Më shumë 

Përfundimi i procesit për aderim në 
Konventën për procedurë të 
përgjithshme tranzite dhe Konventën për 
thjeshtimin e formaliteteve në tregtinë 
me mallra" 
 
Financuar nga: Bashkimi Evropian 
Qëllimi I projektit: Harmonizimi i 
mëtejshëm i legjislacionit kombëtar me 
legjislacionin e BE-së në fushën e 
doganave, si dhe forcimin e kapaciteteve 
administrative dhe operative të Drejtorisë së 
doganës në procesin e përmbushjes së 
standardeve të BE-së në këto fusha 
Shuma e përgjithshme: 0.95 milion Euro. 
Kohëzgjatja: 1 shtator 2014 -31 maj  2016. 
Përfituesi kryesor: drejtoria e doganave 
 

Më shumë 
 

  

BE Lajme  

 Komisioni Evropian emëron Drejtor të ri general në Departamentin për Bashkëpunim 
dhe Zhvillim Ndërkombëtar 

 Komisioni Evropian ka propozuar regjim pa viza për qytetarët e Kosovës 

 25 vjet nga MEDIA programi 

 Raporti i Komisionit Evropian për situatën e të drejtave të fundamentale në BE 

 Rregulla të reja për tërheqjen e studentëve të cilët nuk vijnë nga vendet e BE-së për 
studiues dhe praktikantë në BE 

http://www.sep.gov.mk/sq/content/?ID=938#.V3Efcfl9670
http://eeas.europa.eu/delegations/the_former_yugoslav_republic_of_macedonia/press_corner/all_news/news/2016/2016-05-04_corruption_mk.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/the_former_yugoslav_republic_of_macedonia/press_corner/all_news/news/2016/2016-05-04_corruption_mk.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1661_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1661_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1626_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1709_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1799_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160504IPR25749/New-rules-to-attract-non-EU-students-researchers-and-interns-to-the-EU
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160504IPR25749/New-rules-to-attract-non-EU-students-researchers-and-interns-to-the-EU


  

 

A e dini...? 
 Pirja e duhanit është përgjegjëse për vdekjen e 700.000 personave çdo vit në BE 

 61% e të rinjve në BE nuk duan të studiojnë, trajnohen ose punojnë në një vend tjetër të 
BE-së, ndërsa 32% do donin ta bëni këtë 

 Duke filluar nga viti 2008 PE çdo vit e ndanë shpërblimin qytetari Evropian për projekte 
dhe iniciativa që do të lehtësonin bashkëpunimin ndërkufitar dhe avancimin e 
mirëkuptimit reciprok në kuadër të BE-së 

 9 muaj u lejohet studentëve dhe hulumtuesve të cilët nuk vijnë nga BE-ja të qëndrojnë në 
shtetet anëtare të BE-së dhe 9 muaj të tjera pas mbarimit të studimeve / kërkimeve 
derisa të gjejnë punë ose të fillojnë biznesin e tyre. 

  

Ditët ndërkombëtare  
  

 12 qershor dita Botërore kundër keqtrajtimit të fëmijëve 

 14 qershor dita Botërore e dhuruesve të gjakut 

 20 qershor dita Botërore e refugjatëve 

 26 qershor dita Ndërkombëtare e OKB-së për përkrahjen e viktimave nga torturat. 

  

Ju falënderojmë! 
    

 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160518STO27901/700000-deaths-a-year-tackling-smoking-in-the-EU
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160513IPR27443/Most-young-Europeans-feel-marginalised-by-the-crisis-says-Eurobarometer-poll
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160513IPR27443/Most-young-Europeans-feel-marginalised-by-the-crisis-says-Eurobarometer-poll
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160603STO30201/European-Citizen's-Prize-50-people-and-organisations-honoured
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160603STO30201/European-Citizen's-Prize-50-people-and-organisations-honoured
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160603STO30201/European-Citizen's-Prize-50-people-and-organisations-honoured
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160504IPR25749/New-rules-to-attract-non-EU-students-researchers-and-interns-to-the-EU
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160504IPR25749/New-rules-to-attract-non-EU-students-researchers-and-interns-to-the-EU
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160504IPR25749/New-rules-to-attract-non-EU-students-researchers-and-interns-to-the-EU
http://www.un.org/en/events/childlabourday
http://www.who.int/campaigns/world-blood-donor-day/2016/en/
http://www.un.org/en/events/refugeeday/
http://www.un.org/en/events/torturevictimsday/

