
Më 10  nëntor këtë vit, Komisioni Evropian 
e prezantoi Pakon e dokumentit për zgjerim 
për 2015, përbërë nga Strategjia për 
Zgjerim e BE dhe raportet për vendet e 
Ballkanit Perëndimor dhe Turqi. 

Komisioni këtë vit vendosi qasje të forcuar 
në vlerësimin e të drejtave themelore dhe 
acquis nga kapitulli lidhur me sferën. 
Strategjia për Zgjerim të BE është 
shumëvjeçar dhe pranon mandatin e 
Komisionit aktual, deri në vitin 2019.  Në 
Strategjinë, Komisioni sërish në procesin e 
aderimin e theksimit të vlefshmërisë të 
parimit të çështjeve bazike (fundamental 
first). Edhe më tej çështje prioritare janë: 
Sundimi i së drejtës, të drejtat themelore, 
forcimi i institucioneve demokratike, duke 
përfshirë edhe reformën në administratën 
publike, zhvillimi ekonomik dhe 
konkurrencën. 

Në raportet shumëvjeçare, Komisioni 
Evropian vlerësoi në cilën shkallë në të 
cilën gjenden vendet e Ballkanit Perëndimor 
dhe Turqisë në procesin e plotësimit të 
obligimit të anëtarësimit në BE dhe jep 
rekomandim që duhet të bëhet dhe të 
përgjigje të sfidave të mbetura. Në raportet 
janë siguruar drejtime të qarta për masa 
afatshkurta dhe afatgjatë të cilat vendet 
duhet t'i ndërmarrin. Komisioni këtë vit 
shfrytëzoi vlerësime të harmonizuara me 
çka u rrit mundësia për zbatim mes 
vendeve si dhe të përmirësohet 
transparenca në procesin e aderimit. 

Në vitin e kaluar është arritur progres i 
madh, gjithsesi edhe më tej janë prezent 
sfidat kryesore. Në lidhje me sundimin e së 
drejtës, sistemet e jurisprudencës nuk janë 
mjaftueshëm të pavarur dhe efikase. Është 
e nevojshme përpjeke serioze në luftën 
kundër krimit të organizuara dhe 
korrupsion, në veçanti për përcaktimin e 
rezultatit nga hetimi dhe aktgjykimet 
përfundimtar. Garantimi i lirisë së shprehjes 
është sfidë  e veçantëп. 
tek vendet janë shënuar rezultate negative.  
Reforma e administratës publike duhet të 
vazhdojë me vendosmëri që të sigurohen 
kapacitetet e nevojshme administrative dhe 
të zgjidhen fenomenet në politizimin e lartë 

dhe mungesë e transparencës. Është e 
nevojshme bashkëpunim me 
organizatat e shoqërisë civile që të 
forcohet zbatimi i reformave në të gjitha 
nivelet e shoqërisë. Shumë nga vendet 
nga procesi për zgjerim ballafaqohen 
me sfida të numërta në lidhje me 
menaxhimin ekonomik dhe 
konkurrencë. Komisioni në veçanti e 
theksoi rëndësinë për bashkëpunim 
rajonal dhe nxitjen e zhvillimit ekonomik 
rajonal dhe lidhshmërinë. Komisioni e 
theksoi edhe nevojën për marrëdhënie 
të mira fqinjësore dhe zgjidhjen e 
çështjeve bilaterale. 

Në raport të Republikës së Maqedonisë, 
në konkluzat dhe rekomandimet në 
Strategjinë për Zgjerim të BE, Komisioni 
mes tjerash e theksoi si vijon: " Duke 
pasur parasysh progresin e 
deritanishëm në zbatimin e 
marrëveshjes politike nga qershori/
korriku, Komisioni është i përgatitur të 
japë rekomandimin e tij për hapjen e 
negociatave aderuese me Republikën  e 
Maqedonisë. Gjithsesi, kjo do të 
kushtëzohet me zbatimin e 
vazhdueshëm të marrëveshjes politike 
nga qershori/korriku dhe progresi i 
konsiderueshëm në zbatimin e 
prioriteteve urgjente të reformës. Kjo 
çështje duhet sërish të zgjidhet pas 
zgjedhjeve". 

 
http://ec.europa.eu/enlargement/
index_en.htm 
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Euroambasadori z. Aivo Orav oficialisht 
e dorëzoi Raportin e Komisionit Evropian 
për Republikën e Maqedonisë për vitin 
2015 në kryetarin të Kuvendit të 
Republikës së Maqedonisë z. Trajko 
Velanoski. Në pranim dorëzimin e 
Raportit u ftuan dhe morën pjesë edhe 
nënkryetarët e Kuvendit të Republikës 
së Maqedonisë, koordinatorët e grupeve 
parlamentare dhe kryetari i Komisionit 
për Çështje Evropiane, Komisioni për 
Politike të Jashtme, Këshilli Nacional për 
Evrointegrime dhe Komiteti Parlamentar 
i Përzier RM dhe BE. 

 

Këshilli Nacional për Eurointegrime më 
23 nëntor këtë vit organizoi debat publik 
për Strategjinë për Zgjerim të Komisionit 
Evropian. Qëllimi i organizimit të debatit 
publik ishte rëndësia e dokumentit 
strategjik afatmesëm për politikat e 
zgjerimit të BE e cila përfshin periudhë 
të mandatit të Komisionit Evropian dhe 
duke pasur parasysh qasjen e re të 
vendosur në njoftimin vjetor për progres.  
Në debat publik ishin të ftuar dhe 
merrnin pjesë kryetarët dhe anëtarët e 
Komisionit për Çështje Evropiane, 
Komisioni për Politike të Jashtme dhe 
Komiteti Parlamentar i Përzier RM dhe 
BE, përfaqësues nga institucionet dhe 
organizatat të shoqërisë civile të cilët 
punojnë në sferën e integrimeve 
evropiane. Në debatin publik merrnin 
pjesë edhe përfaqësues nga ambasadat 
të vendeve anëtare të BE në Republikën 
e Maqedonisë dhe nga ambasadat në 
vendet nga procesi për zgjerim të BE. 
Në debatin Publik të Këshillit u drejtua z. 
Fatmir Besimi, zëvendëskryetar u 
Qeverisë së Republikës së Maqedonisë i 
ngarkuar për Çështje Evropiane. Edhe 
krahas sfidave me të cilat në moment 
ballafaqohet Bashkimi Evropian, lajmi i 
mirë është që zgjerimi vazhdon të jetë 
në agjendën e Komisionit Evropian. Në 
debat u theksua   

 
se Strategjia për zgjerim të BE i vë 
vendet nga rajoni në sistem të zbatimit, 
por gjithsesi mbetet qasja individuale, 
respektivisht vlerësimi i progresit të 
arritur. Sferat kryesore në të cilën 
Komisioni Evropian pret progres në 
Republikën e Maqedonisë janë: 
Vazhdimi i reformave në sistemin e 
jurisprudencës dhe administratës 
publike, implementimi i legjislacionit, 

zbatimi i tërësishëm i rekomandimeve 
nga "Prioritetet të reformave urgjente të 
KE" që të përmirësojë projektim të 
tërësishëm, transparencë dhe zbatimin 
e buxhetit, si dhe të ndërmerren hapa 
vendimtar drejt zgjidhjen e çështjes së 
emrit. Duke pasur parasysh mendimin, 
propozimet, rekomandimet dhe 
komentet të cilat u shprehën në debatin 
publik, Këshilli Nacional për 
Eurointegrime në mbledhjen e tetë, 
miratoi konkluza. 

 

Në pajtim me praktikën e vendosur 
edhe këtë vit Raporti i Komisionit 
Evropian ishte shqyrtuar në mbledhje të 
më shumë trupave e punuese të 
Kuvendit.  

 

Komisioni për Çështje Evropiane në 
mbledhjen 22 mbajtur më 24 nëntor 
këtë vit debatoheshe për Raportin e 
Komisionit Evropian për Republikën e 
Maqedonisë për vitin 2015. Fjalë hyrëse 
kishte Shefi i Delegacionit të BE në 
Republikës së Maqedonisë, ambasadori 
Aivo Orav, dhe zëvendëskryetari i 
Qeverisë së Republikës së Maqedonisë 
i ngarkuar për Çështje Evropiane z. 
Fatmir Besimi, të cilët u ndalën në 
vlerësimin e të punuarës, të shënuara 
në Raport. Në debat deputetët shprehën 
mendime dhe qëndrim në lidhje me 
reformat e nevojshme të BE theksuar në 
rekomandimet nga "Prioritetet e 
reformave urgjente të KE" 
parasegjithash në jurisprudencë, 
sundimin e së drejtës dhe të drejtat 
fundamentale, reforma zgjedhore, 
administrata publike. 

 

www.sobranie.mk 
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plenar 10-11 nëntor 2015, Bruksel 

Në sesion plenar të Parlamentit Evropian, më 11 nëntor 
këtë vit ishte përfaqësuar propozim iniciativë 
parlamentare, sipas të cilës kandidatët për eurodeputet 
duhet të jenë oficialisht të emëruar  më së paku 12 javë 
para zgjedhjeve. Iniciativa përpiqet për prag të 
detyrueshëm për marrjen e vendit në Parlamentin 
Evropian, të cilat lëvizin prej 3% deri 5% nga votat, që 
do të zbatohen në  njësi zgjedhore të caktuara në një 
vend ose njësi zgjedhore me më shumë se 26 vende. 
Të gjithë qytetarët e BE të cilët jetojnë jashtë mund të 
votojnë në zgjedhjet në BE për shkak që votimi 
elektronik, online dhe me postë duhet të jenë të 
arritshme në të gjitha vendet anëtare të BE. 

Në mbledhjen plenare shqyrtohen rejtingu i firmave e të 
cilat sigurojnë internet qasje , në veçanti operatorët 
mobil, i mundësojnë shfrytëzuesve qasje deri tek 
përmbajtja e caktuara, shërbime ose aplikacione pa 
pSesioni agesë ose pa akuza për shfrytëzim specifik të 
të dhënave. Parlamenti e miraton ligjin e parë për 
mbrojtje të internetit të hapur ( internet neutralitet) më 
27 tetor 2015 e cila ka të bëjë në tërë territorin e BE. 

Deputet i thirrën vendet anëtare t'i plotësojnë premtimet 
dhe t'i përmbushin obligimet në lidhje me aksionet e BE 
për migracion, të cilat janë marrë vesh nga lideri i BE. 
Më 6 nëntor këtë vit Komisioni theksoi se fondet e reja 
të formuara për Afrikë dhe Siri janë më të vogla për  
2.22 miliardë euro nga kontributet nacionale të pritura 
nga vendet anëtare. Fondi rajon i BE për Siri ka 
mungesë prej 467,6 milion euro, kurse tek Fondi i 
Emergjencës për Afrikën mungojnë edhe 1,75 miliardë 
euro, sipas të dhënave të publikuara nga Komisioni. 

Për rriten e ekonomisë në komunikacionin ajror të BE  
duhet të sigurohen kushte të barabarta, njëkohësisht 
duke e respektuar shkallën e lartë të sigurisë dhe 
standarde social thuhet në rezolutën e miratuar nga 
ana e Parlamentit. Parlamenti, gjithashtu kërkoi 
Komisioni t'i rishikojë rregullat ekzistuese, me qëllim të 
ballafaqimit më efikas me praktikat të cilat e prishin 
tregun, siç janë subvencionet dhe ndihma shtetëror e 
ndarë në aviokompanitë nga vendet të cilat nuk janë 
anëtare të BE. 

Parlamenti disa herë e thirri për ripërtëritjen e rregullave 
të vazhdueshme për mirëmbajtjen e evidencës së 
sigurisë në tregun e ndryshueshëm dhe rritës të tregut 
të aviacionit. 

 
 

Sesioni plenar 16-23 nëntor 2015, Strazbur 

Më 14 nëntor parlamenti dhe Këshilli arritën 
marrëveshje për Propozim buxhetin për vitin 2016 tek 
eurodeputetët më 25 nëntor këtë vit e miratoi me 516 
vota "për". 179 "kundër" dhe 8 "të përmbajtur". 
Propozim buxheti për vitin e ardhshëm përfshin 155 
miliardë euro në ngarkim dhe 143.9 miliardë euro në 

pagesa. 

Kryetari i Parlamentit Evropian Martin Shulc, në 
ceremoninë në Strazbur theksoi se Mustamg është fitues 
i LUX shpërblimit për film të Parlamentit Evropian për 
vitin 2015. 

Sigurimi në kompanitë e sigurimit do të jetë më lehtë dhe 
më e sigurt për largimin e rregullave të BE për 
informacione dhe këshilla të cilat i jep personeli i shitjes. 
Për mbrojtjen e klientit në lidhje me pafuqinë financiare 
të ndërmjetësuesit të sigurimit për bartjen e premisë ose 
kërkesave mes siguruesit dhe klientit, ndërmjetësuesit, 
do duhet të ndërmerren masa adekuate. Masa e tillë 
mund të jetë shembull të jetë kapacitet financiar në 
shumë prej 4% nga përmbledhja në të gjitha premi 
vjetore të zbatuara, po jo më pak se 18,750 euro. 

Parlamenti miratoi rezolutë për tatimim fer dhe korporativ 
në BE përgatitur nga Elisa Fereira, eurodeputet nga 
Portugalia dhe Majkëll Teurer,  eurodeputeti nga 
Gjermania, me 508 vota për, 108 kundër dhe 85 të 
përmbajtur. 

Deputet i thirrën vendet-anëtare të BE të harmonizojnë 
në njoftimin e detyrueshëm shtet-shtet nga ana e 
kompanive multinacionale për fitim dhe tatim, baza 
tatimore korporatave e konsoliduar e përbashkët, 
definicione të përbashkëta për kushte tatimore dhe 
transparencë më e madhe dhe përgjegjësi në lidhje të 
sekretit të tyre deri tani tatime nacionale "aktgjykime" për 
kompanitë. 

Sulme terroriste në Paris edhe një herë e shprehu 
nevojën urgjente për aksion të koordinuar nga ana e 
vendeve anëtare dhe BE për parandalimin e radikalizimit 
dhe luftë kundër terorizmit, thuhet në rezolutën e 
miratuar. Në rezolutën u vendosën propozime konkrete 
për strategji gjithëpërfshirëse për ballafaqim me 
ekstremizmin, e cila do të zbatohet në veçanti në burgjet, 
në internet dhe përmes arsimi dhe përfshirjes sociale. 
Rezoluta për parandalim të radikalizmin dhe rekrutimin e 
qytetarëve në Evropë nga ana e organizatave terroriste, 
përgatitur nga Rashida Dati, eurodeputet nga Franca u 
miratua me 548 vota "për", 110 "kundër" dhe 36 " 
përmbajtur". 

 

 
http://www.europarl.europa.eu/news/en 
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Gjykata Kushtetuese e Spanjës më 11 
nëntor këtë vit suspendoi rezolutën 
parlamentare në Katalonia me të cilën 
ishte shënuar fillimi i procesit për marrjen 
e pavarësisë së rajonit. Rezoluta është 
suspenduar deri në miratimin e vendimit 
nga ana e Gjykatës Kushtetuese, por 
nga Katalonia menjëherë kanë theksuar 
se procesi do të vazhdojnë dhe se me 
atë do të mbrohet "demokracia në 
Katalonia". 

 

Të gjithë 11 gjykatësit të Gjykatës 
Kushtetuese janë pajtuar të pranuara të 
shqyrtojnë ankesë në të cilën Rezoluta e 
Katalonisë e parashtroi Qeveria e 
Spanjës.  Ky vendim solli deri në 
suspenzion automatik të rezolutës e 
miratuar dy ditë më parë, kurse 
gjykatësit kanë paralajmëruar se me mos 
respektimin e vendimit për suspendim, 
qeveria në Kataloni ekspozohen në 
rrezik nga shkelja e saj, Qeveria në 
Madrid e përshëndeti vendimin e 
Gjykatës Kushtetuese.  

 

Parlamenti i Katalonisë më 9 nëntor këtë 
vit miratoi rezolutë me 9 pika me të cilën 
" solemnisht shpallet procesi i Shtetit 
Katalonas në lloj të Republikës". 
Konspiracionistët e pavarësisë 
planifikojnë procesi të mbarojë në vitin 
2017. Në këtë tekst theksohet se 
Parlamenti në Katalonia është i "sovran" 
dhe se nuk mund t'i nënshtrohen në 
vendimet e Gjykatës Kushtetuese i cili 
konsiderohet për "jolegjitim" dhe "pa 
kompetenca". 

 

Kryeministri i Spanjës, Marijano Rahoj 
ashpër e kritikoi rezolutën, duke theksuar 
se " ato të cilët e kanë miratuar duan të 
vënë fund demokracisë dhe shtetit juridik 
dhe të thyejnë vetëm në Spanjë{. 

Qeveria kërkoi nga gjykata të japë 
njoftim oficial për rezolutën të 21 
funksionarëve katalonas dhe në atë 
mënyrë t'i paralajmërojë për pasojat të 
cilat mund t'i pësojnë në rastet të mos e 
respektojnë vendimin e gjykatës. 

 
 

 
KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË  

KËRKESË PËR PAVARËSINË E KATALONISË 

Përndryshe, Rahoj premtoi se do të jetë i 
vëmendshëm në marrjen e hapave në 
lidhje në këtë krizë. Më 10 nëntor, 
kryeministri i Spanjës ka biseduar me 
shefin e opozitës socialiste, Perdo 
Sançez, i cili një ditë më vonë në TV5 
privat ka deklaruar se pajtohet me Rahoj, 
se duhet të mbrohet Kushtet dhe ligjet. 

 

Në kohën kur Qeveria ka përgatitur 
përgjigje të tyre, prokuroria detyrimisht për 
çështje nacionale shpalli raport në të cilën 
theksoi se funksionarët katalonas 
ballafaqohen me rrezik nga ndjekja 
penale për mosdëgjueshmëri. Në 
dokumentin theksohet se është e 
mundshme të jenë të dënuar për rebelim 
prej 15 vite burg, kurse policia është e 
obliguara për veprat e tilla të njoftojë 
prokurori publik.  

 

Nënkryetari i Qeverisë Katalonase Neus 
Munte mënjeherë pas vendimit të 
Gjykatës Kushtetuese, tha se "vullneti 
politik i qeverisë është të lëvizë përpara 
në zbatimin e përmbajtjes së vendimit". 

 

Gjykata Kushtetuese e vitit 2010 në 
mënyrë sistematike ka sjellë vendime jo të 
volitshme për përkrahësit e paravarësisë 
së Katalonisë ose autonomi më të madhe 
për rajonin. Krahas kësaj, në vitin 2010 
siç ka kërkuar Rahoj si lider i atëhershëm 
i opozitës, i ka ulur kompetencat. Gjykata 
Kushtetuese në vitin 2014 e ka ndaluar 
mbajtjen e referendumit për vetëvendosje 
në Kataloni. 

 

Katalonia ka 7,5 milion banorë dhe 
sipërfaqe prej rreth 32.000 kilometra 
katror. Në BPV e Spanjës Katalonia merr 
pjesë me 20%. 

 
http://www.bbc.com/news/world-europe-
29478415 

« Parlamenti katalonjas më 9 

nëntor 2015 miratoi rezolutë 

me 9 pika e cila "solemnisht 

shpall ngritjen e procesit për 

shtet Katalonas në lloj të 

Republikës 

» 

http://www.bbc.com/news/world-europe-29478415
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Partia në pushtet e drejtësisë dhe zhvillim 
(AKP) e presidentit turk Rexhep Taip 
Erdogan arriti sërish të fitojë shumicën 
absolute, të cilën e kishte humbur 
paraprakisht në zgjedhjet në qershor këtë 
vit.  

 

AKP bindshëm fitoi në zgjedhjet e 
jashtëzakonshme në Turqi, të cilat u 
mbajtën më 1 nëntor këtë vit, ka fituar 
pothuajse 50% nga votat. 

 

AKP do të ketë 315 deputet dhe shumica 
në përbërjen e re të parlamentit i cili është 
përbërë nga 550 anëtarë. 

 

Partia e drejtësisë dhe zhvillimit nuk arrit 
të fitojë " super shumicë" prej 330 
deputetëve me çka do të mundeshe pa 
referendum, ta ndryshojë Kushtetutën. 

Anketat para mbajtjes së votimit i jepnin  
përparësi partisë të themeluar nga 
presidenti i Turqisë, mes 40%- më pak 
nga e nevojshmja për shumicë 
parlamentare, por gjithsesi pritet shumë 
shpejt rezultatet e njëjta si dhe të 
zgjedhjeve parlamentare në qershor   

 

 
këtë vit, prej para pesë muajve, por 
gjithsesi rezultatet i befasuan pjesën 
më të madhe të qytetarëve turq. 

Nga 7 qershori deri më sot, Turqia 
udhëhiqej nga qeveria e përkohshme, 
nga partia e Erdoganit dhe Davutoglu e 
cila në zgjedhjet në qershor pasuan 
rënie befasuese, dhe për herë të parë 
në 13 vite nuk arriti të mbledhë vota të 
mjaftueshme për shumicë bindëse  

 

Pakënaqësia nga gjendjet me të drejtat 
demokratike dhe liria e shprehjes, 
lëshoi para frikës nga jostabiliteti i 
serisë së re të trazirave mes pushtetit 
dhe Kurdëve, pas sulmit të 
përgjakshëm në Ankara prej 10 tetorit, 
sulmi vetëvrasës kur u vranë 102 
njerëz me çka u bë akti terrorist më i 
përgjakshëm në historinë e Turqisë 
moderne.  

 
http://www.euractiv.com/sections/global
-europe/erdogans-akp-wins-majority-
crucial-election-319068\ 

FITIMI I PARTISË QEVERITARE TË ZGJEDHJEVE NË TURQI 

BE SAMITI I LA VALETA DEDIKUAR KRIZËS SË MIGRANTËVE 

Më 11 dhe 12 nëntor këtë vit La Valeta  në 
Malta, u mbajt Samit dedikuar në krizën e 
emigrantëve, në të cilën një vend i mbledh 
shefat evropian dhe afrikan të shteteve dhe 
qeverive, në përpjekje të forcohet 
bashkëpunimi dhe të ballafaqohen me sfidat 
aktuale nga migrimi. 

Në samit u theksua se migrimi është 
përgjegjësi e përbashkët e vendeve të 
origjinës transit dhe destinacionet. BE dhe 
Afrika punojnë në frymën e partneritetit me 
qëllim të gjinden zgjidhje të përbashkëta për 
sfidat nga interesi i dyanshëm. 

Liderët të cilët marrin pjesë në samit miratuan 
deklaratë politike dhe plani aksionar me 
qëllim: 

1. Zgjedhjen e arsyeve themelore të migrimit 
ilegal dhe shpërnguljen e detyrueshme; 

2. Përmirësimin e bashkëpunimit për 
migrimin legal dhe mobilitet; 

3. Të forcohet mbrojtja e emigrantëve dhe 
kërkuesve të azilit; 

4. Parandalim dhe luftë kundër migrimit 
ilegal, kontrabandim të emigrantëve dhe 
tregti me njerëz; 

5. Bashkëpunim i afërt për përmirësimin e 
bashkëpunimit të kthimit, readmision dhe 
reintegrim. 

Në samit u arrit marrëveshje për listën prej 
16 masave konkrete të cilat duhet të 
implementohen deri në fund të vitit 2016 

mekanizmat ekzistues si Rabat proces, 
procesi Kartum dhe Strategjia e 
përbashkët e BE dhe Afrika, do të 
shfrytëzohen për ndjekje dhe zbatim të 
planit aksionar. 

 

 

http://www.euractiv.com/sections/global-europe/erdogans-akp-wins-majority-crucial-election-319068/
http://www.euractiv.com/sections/global-europe/erdogans-akp-wins-majority-crucial-election-319068/
http://www.euractiv.com/sections/global-europe/erdogans-akp-wins-majority-crucial-election-319068/
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Opozita konservative në Kroaci fitoi në 
zgjedhjet parlamentare të cilat u 
organizuan si të paratë pas aderimit në 
vendet e BE në vitin 2013. Gjithsesi, 
dallimi me koalicionin qeveritar të majtë 
është shumë e vogël që do të thotë se 
shumë shpejt do të formohet qeveri e 
është shumë e vogël. Si do qoftë 
përbërja e qeverisë së ardhshme, ajo do 
duhet të dedikohet në rimëkëmbjen 
ekonomike të vendit e cila gjashtë vite 
është në recesion, si dhe me qindra 
emigrantë të cilët kalojnë përmes 
Kroacisë drejt Evropës Perëndimore dhe 
Veriore. 

 

Koalicioni patriotike i Komunitetit 
Demokratik Kroat (KDK) i Tomisllav 
Karamarko, fitoi 61 vende në Kuvend i cili 
numëron 151 deputet.  

 

Koalicioni "Kroacia rritet" e udhëhequr 
nga Partia Socialdemokrate (PSD) të 
kryeministrit aktual Zoran Milanoviq, fitoi 
56 vende. Përkrahje për koalicionin 
Kroacia rritet e udhëhequr nga PSD e 
Millanoviqit, edhe krahas 7 deputetëve të 
pakicave dha edhe Sabori Demokratik 
Istarik  (IDS), i cili ka 3 mandate, si dhe 
një deputet i Partisë Popullore -
Reformuese (NS-R). Në këtë mënyrë 
Millanoviq deri tani arriti të të sigurojë 
gjithsej 67 deputet në Saborin, që është 
nëntë më pak nga të nevojshmet për 
shumicë parlamentare. Nga 8 deputetët e 
pakicave në Sabor përkrahje të 
Milanoviqit nuk i dha vetëm përfaqësuesi 
i pakicës nacionale shqiptare Emina 
Lekaj Prlaskaj. 

 

Surpriza më e madhe e zgjedhjeve 
parlamentare në Kroaci është Partia 
Most udhëhequr nga lideri Bozho Petrov.  

 

 
DZ shpresonte në shumicën në 
bashkëpunim koalicioni me partinë Most, 
por edhe daljen e 3 deputetëve nga 
Most, koalicioni eventual mes bllokut të 

HDZ dhe Most do kishin pasur 75 deputet 
ose një më pak nga shumica e 
nevojshme. 

 

Problem plotësues për Tomisllav 
Karamarko nga HDZ janë edhe 
paralajmërimet se partinë Most ka 
mundësi të largohen edhe 2 deputet, të 
cilët do kishin kaluar në partinë e re 
Iniciativa për dialog (HRID) i cili në atë 
rast do kishin pasur në Sabor.  Deputetët 
e HRID në mënyrë decime u shprehën 
kundër koalicionit me HDZ. 

 

Lideri i "Most" Bozho Petrov shprehu se 
partia e tij do ta përkrahë qeverinë e 
ardhshme vetëm nëse është e zgjedhur 
të zbatojë reforma në administratën 
publike dhe jurisprudencë dhe të punojë 
në avancimin e kushteve për zhvillim të 
biznesit.  

 

" Për secilën nga këto reforma do të 
vendosim afate dhe nëse ato nuk 
plotësohen do kërkojmë besim në 
parlament. E dimë se si qëndrojnë punët, 
ne do të kemi kontroll mbi shumicën në 
parlament", ka deklaruar Petrov. 

 

Sipas liderit nga SDP Zoran Millanoviq, 
se partia e tij meriton edhe një mandat 
katërvjeçar, sepse ekonomia e cila 
kryesisht bazohet në turizëm, ka treguar 
rritje sipas recesionit gjashtë vjeçar. 

 

Millanoviq i thirri partitë të cilat përpiqen 
për reforma, në veçanti partia "Most"  e 
cila nuk ka pozicion të qartë në spektrin 
politik të bisedave, për formimin e 
koalicionit. 

 
http://www.euractiv.com/sections 

ZGJEDHJET PARLAMETARE NË KROACI 

 
KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË  

http://www.euractiv.com/sections/elections/croatias-conservatives-win-helped-tougher-stance-migration-319283
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e kreut në Rio në vitin 1992. Që 
atëherë çdo vit shtetet pas konventës 
mblidhen në vende të ndryshme në 
botë që të shqyrtohet si zbatohet. 

 

Konventa hyri në fuqi në mars 1994 
dhe deri tani ka 196 anëtare. 
Shkurtimisht konferenca për klimë e 
shteteve nga konventa quhet COP që 
vjen nga përkthimi në anglisht – 
Conference of parties. Mes 
konferencave më të rëndësishme 
COPZ në Kjoto ku është pranuar 
Protokoli nga Kjoto për kufizimin e 
emisioneve të gazrave të dëmshme të 
cilat kaluan para disa viteve. 

 

Në COP 20 konferencën e fundit të 
mbajtur në Lima vjet, 15.000 delegatë 
drejtuan thirrje nga Lima për aksione 
për klimën, dokument që i vendosi 
bazat në marrëveshjen e re globale për 
klimën.  

 

Në ndërkohë, sekretari i përgjithshëm i 
KB, Ban Ki Mun kishte takim me 
presidentin francez Fransoa Oland në 
të cilën u diskutua për statusin e 
negociatave dhe identifikimin e 
çështjeve kyçe në atë sferë. Ato u 
pajtuan se "mossuksesi nga arritja e 
marrëveshjes nuk është opsion ku 
mund të ketë pasoja katastrofale".  

 

 

 
 
http://www.cop21.gouv.fr/en/ 

NDRYSHIMET KLIMATERIKE  

Në periudhën prej 30 nëntorit deri 11 
dhjetor këtë vit Francë është nikoqir në 
konferencën ndërkombëtare njëzet e një të 
KB për klimën (COP21) i cili merr pjesë 
150 kryetarë ose përfaqësues qeveritarë 
nga shtete nga e tërë bota. Duke pasur 
parasysh numër e lartë të shteteve që 
merrnin pjesë bëhet fjalë për një nga 
konferencat më të rëndësishme 
diplomatike jashtë nga selia e KB-Njujork. 

 

Qëllimi i konferencës është të arrihet 
marrëveshje globale historike për luftë me 
ngrohjen me kufizimin e emisioneve të 
dëmshme të gazrave në dy gradë celsius. 

 

Sipas ekspertëve, rritja e temperaturave 
mbi këtë nivel do të shkaktojë dëm të 
pakorrigjueshëm në planetë me rritjen e 
thatësirave, vërshime, mungesë e ushqimit 
dhe ujë për pije. Pasi që të maten dhe 
shënohen temperaturat, viti 2015 është 
individualisht më i ngrohtë, kurse në 5 vitet 
e fundit janë më të ngrohta në periudhë 
pesëvjeçare.  

 

Takimi u mbajt në qendrën e konferencës 
Burzhe në paralagjen veriore në Paris. 

 

Pjesëmarrësit paralajmëruan se do të 
bëhen marrëveshje historike që të zgjidhet 
ngrohje globale katastrofave të klimës, 
kurse ministri francez për Punë të Jashtme 
Loran Fabius, i cili është i zgjedhur për 
kryetar i konferencës apelon deri tek të 
gjithë pjesëmarrësit në negociata të 
veprojnë në mënyrë urgjente dhe të jenë 
të përgatitur në kompromis.   

 

 
Emri oficial në konferencën për klimën 
është Konferenca vjetore i shtetit nga 
konventa kornizë e KB për ndryshime 
klimaterike. Konventa u pranua në takimin 

                              
 

http://www.cop21.gouv.fr/en/


Në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë në 

periudhën janar 2011-qershor 2012 ishte zbatuar IPA 

Projekti për "Ndihmë teknike për Parlamentin", qëllimi i 

përgjithshëm i të cilës ishte përforcimi i kapacitetit 

institucional të Kuvendit dhe me atë përmirësim të 

transparencës dhe përgjegjësisë të saj para 

qytetarëve.  

Në korniza të IPA projektit, ishte siguruar ndihmë 

financiare dhe profesionale për vendosje të UE qendre 

në Kuvend.  

Qëllimi i formimit të UE qendrës është deputetëve në 

Kuvendin e Republikës së Maqedonisë dhe Shërbimit 

të Kuvendit t'u sigurohet qasje më e mirë në informata 

të lidhura me UE çështjet.  

KUVENDIN I REPUBLIKËS SË 

MAQEDONISË 

ADRESA 11 Tetor nr. 10, Shkup, 1000 

Telefon: +389 2 3 11 22 33 lokal 414 dhe 289 

Faks: +389 2 3 182 277 

E-mail: nsei@sobranie.mk 

Zyra 019 

Zyra për përkrahje të Këshillit kombëtar për 

euorintegrime  

www.sobranie.mk 
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