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U mbajt konferenca rajonale në Mal të Zi

Në fjalën e tij Zëvendëskryeministri Besimi përkujtoi se Maqedonia ishte vendi i parë nga
rajoni e cila nënshkroi Marrëveshjen për Stabilizim dhe Asociim dhe deri tani ka marrë
gjashtë rekomandime të njëpasnjëshme për rifillimin e negociatave për anëtarësim ,edhe
pse ende nuk ka marrë një datë për negociata. Ajo kishte ndikim në reformat lidhur me BE-
në, sidomos në dy vitet e fundit. Me dialogun e rinovuar politik në vend edhe përkundër
gjitha sfidave, fokusi i anëtarësimit në BE me të edhe reformat në atë proces, mbeten
prioritet. Takimi për dialogun në nivel të lartë, është një sinjal plotësues për përkushtimin në
integrimin evropian. më shumë

Vizitë pune në Bruksel

Në takime u diskutuan ngjarjet e fundit në vend duke nisur nga arritja e marrëveshjes



politike, zbatimi i draft planit të aktiviteteve për realizimin e reformave urgjente prioritare, si
dhe përshtypjet nga Dialogu për Aderim në nivel të lartë i cili u realizua në Shkup.
Zëvendëskryeministri Besimi theksoi rolin e Komisionit Evropian si partner strategjik i vendit
në procesin e integrimit evropian dhe potencoi se tani më tepër se kurrë është i nevojshëm
vendim i Këshillit me të cilin do të jepet një perspektivë e qartë Evropiane për vendin dhe
vendim për fillimin e hapjes se negociatave për aderim, apo Kapitujt 23 dhe 24 në këtë
fazë.më shumë

Ligjërata e ekspertit hungarez z. Zalai Çaba në Sekretariatin për
Çështje Evropiane

Nga përgatitja e Raportit për progresin deri në kalimin e
konkluzionit të Këshillit: cikli vjetor i pakos për zgjerimin e
BE-së, nga perspektiva e vendit anëtar" është tema në të
cilën z. Zalai Çaba, ekspert hungarez mbajti ligjëratën në
hapësirat e Sekretariatit për Çështje Evropiane.
Fjalën hyrëse para të pranishmëve e mbajti Sekretarja
shtetërore z.nja Ana Blazheska ku dhe theksoi rëndësinë e
këtij intervali kohor të  procesit në përgjithësi.më shumë

Punëtori rajonale për terminologji në fushën e BE-së

Hapjen e punëtorisë e bëri Sekretarja Shtetërore në Sekretariatin për Çështje Evropiane, z-
nja Ana Blazheska, e cila theksoi rëndësinë e ofrimit më kualitativ në terminologji lidhur me
aktet ligjore të Bashkimit Evropian si parakusht i rëndësishëm për krijimin e burimeve të
sigurta në të ardhmen për drejtat dhe detyrimet e qytetarëve.
Qëllimi kryesor i punëtorisë është këmbimi i përvojës mes vendeve të rajonit në lëmin e
ndërtimit të terminologjisë nga fusha e Bashkimit Evropian, e plotësuar me këshilla nga
përfaqësues të Komisionit Evropian dhe Këshillit të bashkimit Evropian.më shumë

Takime Bilaterale

Zëvendëskryeministri Besimi u takua me Takim i Zëvendëskryeministrit Besimi
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Sekretarin Shtetëror për Çështje
Evropiane të Francës z. Dezir

Franca e përkrah Maqedoninë për zbatimin
e reformave që do të mundësojnë vendin të
dalë nga kriza politike dhe të avancojë në
rrugë drejt inkuadrimit në BE, por gjithashtu
solidarizohet me atë edhe në ballafaqimin
me urgjencën që e imponon kriza
migruese. Më e rëndësishme për këtë
është plotësimi i marrëveshjes nga 2
qershori dhe 15 korriku. Ky është mesazhi
që transmetoi sekretari shtetëror për
çështje evropiane në MPJ-në francez Arlem
Dezir në pres konferencën në Shkup pas
takimit me zëvendëskryeministrin Fatmir
Besimi. më shumë

me Ministrin e Punëve të Jashtme të
Bosnjës dhe Hercegovinës

Në takim u bisedua për ngjarjet e fundit në
vend duke filluar nga arritja e marrëveshjes
politike, zbatimi i draft planit të aktiviteteve
për realizimin e reformave urgjente
prioritare, Dialogu për Aderim në nivel të
lartë i cili u realizua në Shkup si dhe për
brifingun lidhur me raportin e progresit për
Republikën së Maqedonisë i cili u mbajt në
Bruksel.më shumë

U realizuan takime të zëvendëskryeministrit Besimi me ambasadorët e sapoemëruar
të vendeve anëtare të BE-së në RM

 Takim i Zëvendëskryeministrit Besimi me z-nj Renate Kobler më shumë

 Takim i Zëvendëskryeministrit Besimi me z. Vilem Vuter Plomp më shumë

 Takim i Zëvendëskryeministrit Besimi me znj. Danijella Barishiq më shumë

Zbatimi i procesit reformues
Ligj për Sigurinë e Trafikut Rrugor

Kuvendi i Republikës së Maqedonisë miratoi Ligjin për siguri në trafikun rrugor, me të
cilin pjesërisht janë harmonizuar disa masa të BE-së. Me këtë Ligj parashikohen
vendime të reja lidhur me aftësimin e kandidatëve për shofer, shoferë, auto shkolla
dhe qendra testuese si dhe për leje vozitjeje, respektivisht shqyrtim i profesionalizmit
të shoferëve - instruktorë. Me vendimin e propozuar tejkalohet mënyra e
deritanishme e zbatimit te provimit për lejen e vozitjes dhe rritet niveli i cilësisë së
trajnimit të kandidatëve për vozitës, respektivisht shoferë - instruktorë. më shumë

IPA Projekte
"Mbështetje për implementimin e barazisë gjinore"

E financuar nga: BE

Qëllim i projektit: rritja e efikasitetit për përgatitje të vendeve për qasje në BE dhe për
sigurimin e efikasitet të programeve të BE-së në vend. Barazia gjinore është parim



thelbësor i Bashkimit Evropian, ndërsa avancimi i barazisë gjinore dhe eliminimi i
diskriminimit gjinor, janë kërkesa kyçe në legjislacionin evropian për barazinë gjinore.
et mënyra e deritanishme e zbatimit te provimit për lejen e vozitjes dhe rritet niveli i cilësisë
së trajnimit të kandidatëve për vozitës, respektivisht shoferë - instruktorë.

Vlera e përgjithshme: 900.000 euro

Kohëzgjatja: njëzetenjë muaj edhe atë nga muaji maj 20015 deri në shkurt të vitit 2017.

Partneri udhëheqës i projektit: Mbretëria e Bashkuar, me përkrahje të Qeverisë së
Portugalisë dhe Rumanisë.

Përfituesi kryesor: Ministria për punë dhe politikë sociale

Lajme nga BE

 Plani akcional i tregjeve të kapitalit, të Unionit, dhe përkrahja e buxhetit të BE-së në
krizën e refugjatëve

 Komisioni Evropian e përshëndet agjendën KB-së për zhvillimin e qëndrueshëm
 Kriza e refugjatëve: Komisioni Evropian është i kënaqur me rezultatet e samitit
 Komisioni Evropian përcaktoi pozicionin e saj në prag të Samitit humanitar Botëror

të vitin 2016
 Papunësia afatgjate: Evropa merr masa të ndihmojë 12 milion të papunët afatgjatë

që të kthehen në punë
 Komiteti ekonomik dhe social Evropian: emërim i anëtarëve të rij për pesë vitet e

ardhshme
 Buxheti i BE-së për vitin 2016: Këshilli është i gatshëm të negocioj më Parlamentin

Evropian
 Bëhu Aktiv: Filloi java Evropiane e sportit

A e dini se ...?
 2015 është viti vendimtar për barazinë gjinore dhe përforcim i pozitës së grave dhe

vajzave në shoqëri
 Papunësia afatgjate prek 12.1 milion njerëz (5% të popullsisë aktive të BE-së), 61% e

tyre janë të papunë për më shumë se dy vjet
Në vitin 2014, më pak se 40% e emigrantëve të paligjshëm të cilëve u është urdhërua të
largohen nga BE-ja në fakt edhe u larguan

 340.000 migrant dhe refugjat arritën në territorin e BE-së, në periudhën janar - korrik
2015. Pjesa më e madhe ishin Sirian dhe Afgan.

 Tre vite pas diplomimit përqindja e meshkujve të cilët janë punësuar është më i madh
nga ajo e femrave

 748 milion njerëz kanë qasje për ujë të pijshëm
 Krijimi i një tregu plotësisht funksional digjital të vetëm mundë të rrit prodhimin e

brendshëm bruto të BE-së edhe deri më 500 miliardë euro në vit



Datat e rëndësishme ndërkombëtare

 16 tetor - Dita Botërore e ushqimit
 17 tetor - Dita ndërkombëtare e çrrënjosjes së varfërisë
 20 tetor - Dita Botërore e statistikës
 24 tetor - Dita e KB-së
 27 tetor - dita Botërore e trashëgimisë audiovizuele

Ju Falënderojmë


