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Kuvendi i Republikës së Maqedonisë për 
herë të parë në 21 vitet e kaluara nga 
anëtarësimi i plotë i tyre në OSBE, ishte 
nikoqir në sesionin e 15-të të Vjeshtës në 
Asamblenë Parlamentare të OSBE-së.   

Sesioni i Vjeshtës u mbajt në Shkup nga 
29 shtatori deri më 2 tetor të vitit 2016 dhe 
në të njëjtën realizuan pjesëmarrje të 
delegacioneve prej 51 vendeve 
pjesëmarrëse në OSBE, 370 pjesëmarrës, 
prej të cilëve 220 deputetë të AP të OSBE-

së    

Në Sesionin e Vjeshtës u diskutua për disa 
tema të cilat janë në suaza të deputetëve 
të veprimit të OSBE-së.  Pjesa punuese 
përbëhej nga:  seanca e Komitetit 
Ekzistues, Forumi Mediteran i 
Konferencës Parlamentare me temë 
"Përforcimi i masave për ndërtimin e 
besimit dhe sundimi i mirë në rajonin e 
OSBE-së".  

Në suaza të konferencës Parlamentare u 
mbajtën tre sesione pune në të cilat u 
diskutua për "Sundimin e mirë si bazë për 
nxitjen e zhvillimit ekonomik në rajonin e 
OSBE-së"; për "Zhvillimin e institucioneve 
demokratike dhe të drejtave të njeriut në 
Evropën Jug Lindore: Roli i OSBE-së", me 
çka u mbajt tryezë e rrumbullakët me 
shefat e Misioneve të OSBE-së në rajon.  
Duke u nisur nga gjendja aktuale me 
krizën e refugjatëve, tema në sesionin e 
tretë ishte "Përmirësimi i menaxhimit me 
migrimin ndërkombëtar në bazë të të 
drejtave të njeriut". 

Më shumë për sesionin e vjeshtës në 
linkun e radhës: 
http://www.sobranie.mk/15-esenska-sesija

-na-ps-na-obse-skopje-republika-

makedonija.nspx  

SESIONI I 15-të I VJESHTËS I MBAJTUR NË ASAMBLENË PARLAMENTARE TË OSBE-së  
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Sesioni plenar 12 shtator viti 2016  

Parlamenti Evropian miratoi rezolutë me të 
cilën theksohet nevoja për më shumë 
informaciones nga ana e Komisionit Evropian.   
Komisioni anketues për matjen e emisioneve 
te sektori automobilistik, duhet të merr nga 
Komisioni dokumente për matjen e 
emisioneve dhe detaje nga grupi ekspert për 
procedurat për miratimin e llojeve të caktuara 
të automjeteve.  Komisioni anketues nga 
themelimi në mars të këtij viti ka mbajtur 12 
takime dhe debate me 37 ekspertë të cilët u 
janë përgjigjur 400 pyetjeve.  Komisioni njoftoi 
për studim në dallimet e emisioneve ndërmjet 
testeve për miratimin e llojit dhe botës reale të 
vozitjes.  

Parlamenti evropian nuk e pranoi 
kandidaturën e Leo Brinkat nga Malta, për 
Gjykatën Evropiane të revizorëve.  Iu dha 
përkrahje kandidatit të Portugalisë, Zhoao 
Figueiredo, dhe mandat të ripërtëritur të 
anëtarit të Qipros, laparos Lazarou. Vendimi 
përfundimtar për emërim do të miratohet nga 
Këshilli i ministrave të BE-së.  

State of the Union - një nga debatet më të 
rëndësishme të këtij viti, u mbajt më 14 
shtator me çka mundej të shqyrtohet se në 
cilin drejtim do të lëvizë BE-ja në vitin e 
ardhshëm dhe të shqyrtohen mundësitë për 
funksionim të mirë të BE-së.  Debati vjetorë i 
Bashkimit është mundësi që euro 
parlamentarët ta analizojnë punën dhe planet 
e Komisionit Evropian.   

Në sesionin plenar të shtatorit, Parlamenti 
Evropian e miratoi marrëveshjen për ndarjen e 
qasjes pas doganë në BE për prodhime nga 
Namibija, Mozambik, Bocvana, Svazilend dhe 
Lesoto dhe përmirësimi për qasje në tregun e 
Afrikës Jugore.  

Euro deputetët kërkuan nga qeveria e 
Polonisë që ta zgjedhë krizën kushtetuese në 
vend në afat pre tre muajsh, të vendosur nga 
ana e Komisionit më 27 korrik të këtij viti.  
Vendimi duhet ta shprehë kompromisin 
ndërmjet të gjithë partive parlamentare dhe të 
jetë në pajtim të plotë me Komisionin e 
Venecisë dhe me rekomandimet e Komisionit 
Evropian.  

Parlamenti Evropian e hodhi poshtë 
propozimin për mbrojtjen e investuesve të 

vogël, për të cilin euro deputetët konsiderojnë se 
ka "mangësi dhe është i gabuar".  Komisioni 
Evropian do të duhet ti revidojë planet për këtë 
sferë.  

Komisari Evropian për konkurrencë Margret 
Vestager ka marrë mbështetje të gjerë nga 
eurodeputetët në lidhje me aktgjykimin mbi 
përfitimet tatimore që janë dhënë në Irlandë.  Këto 
përfitime i mundësojnë Apple korporatës të paguaj 
tatimin dukshëm më të vogël se bizneset e tjera 
për shumë vite, që është e paligjshme. 

Parlamenti Evropian në tri rezolutat e veçanta të 
votuara të i dënoi ekzekutimet jashtëgjyqësore 
dhe vrasjet në Filipine, përkeqësimin e sigurisë 
dhe frikësimin e përhapur në Somali dhe dhunën 
në rritje kundër protestuesve dhe shkeljeve të të 
drejtave të njeriut në Zimbabve. 

Parlamenti Evropian miratoi kandidaturën e Sir 
Julian King, si komisionar për sigurinë e 
Bashkimit. Ai u emërua nga qeveria e Britanisë së 
Madhe, pasi Lord Jonatan Hill dha dorëheqje nga 
votimi për Brexit në qershor të këtij viti.  

Në një rezolutë të miratuar me 470 vota pro, 131 
kundër dhe 50 abstenime, Parlamenti Evropian e 
hodhi poshtë propozimin e Komisionit Evropian 
për miratimin e 54,000 vendeve nga skema për 
zhvendosjen e azilkërkuesve nga Greqia dhe Italia 
në shtete të tjera fqinje të BE-së, dhe të njëjtat ti 
shfrytëzojë për zhvendosjen e refugjatëve sirianë 
nga Turqia në BE, si pjesë e marrëveshjes së 
arritur për migrim në mes të Turqisë dhe liderëve 
të BE-së në muajin mars të këtij viti.  

 

 

http://www.europarl.europa.eu/portal/en 

 

NË FOKUSIN E PARLAMENTIT EVROPIAN  
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Numër 24/2016   

Komisioni Evropian tashmë një periudhë të 
caktuar përgatit dhe deri në fund të vitit pritet të 
dorëzojë propozim për një sistem të informimit 
dhe autorizimin të udhëtimit (ETIAS) në 
Bashkimin Evropian, me të cilat çdo shtetas që 
vjen nga një vend që nuk është anëtar i BE-së, 
ndër të cilët edhe qytetarët e Maqedonisë, nga 
janari i vitit të ardhshëm do të duhet të 
regjistrohen 72 orë para se të hyjnë në ndonjë 
nga shtetet anëtare të BE-së. 

Ky është një sistem në të cilin ata jashtë 
Bashkimit se nuk ka viza për të udhëtuar në çdo 
shtet anëtar të BE-së, do të duhet të regjistrohen 
të paktën 72 orë para hyrjes në Bashkimin duke 
hyrë në të dhënat personale dhe ku ata kanë për 
qëllim për të qëndruar në BE.  

Siç raporton "Euroaktiv" do të paguhet 10 euro 
edhe atë vetëm një herë dhe do të vlejë për një 
numër më të madh të udhëtime në Bashkim. Me 
këtë sistem, pritet edhe përshpejtim i hyrjes së 
shtetasve të cilët nuk janë nga BE-ja, gjatë 
kontrollit të pasaportave në vendkalimet kufitare 
dhe në aeroporte. 

Kjo ide, sipas burimeve të BE-së, do të ketë disa 
efekte, dhe qëllimi që mund të futet është 
mundësimi i reciprocitetit për qytetarët e Shteteve 
të Bashkuara të Amerikës, duke pasur parasysh 
faktin se ky sistem shumë vite zbatohet për 

shtetasit e BE-së kur udhëtojnë drejt ShBA-ve 
pa pasur nevojë për viza. 

Arsyeja e dytë është aspekti i sigurisë, për 
shkak se me këtë sistem, shërbimet e 
vendeve të BE-së prej më parë do ti kishin të 
dhënat e personave që synojnë të udhëtojnë 
në Bashkimin. Përveç kësaj, ETIAS sistemi 
pritet të zvogëlojë mundësinë e hyrjes masive, 
të pakontrolluar në BE të qytetarëve të 
Kosovës, Serbisë, Maqedonisë, Shqipërisë, 
Turqisë dhe vende të tjera me të cilat BE-ja ka 
një regjim pa viza. 

Sipas vlerësimeve të Komisionit Evropian, ky 
sistem duhet të sjellë edhe deri në dy miliardë 
euro për Bashkimin Evropian. Këto mjete, 
sipas propozimit do të përdoren për 
përmirësimin e sistemit për kontrollin e kufijve 
të Bashkimit dhe për përkujdesjen e 
refugjatëve.    

 

http://www.schengenvisainfo.com/brussels-

prepares-eu-wide-scheme-visa-free-travel-
authorisation/ 

 

BASHKIMI EVROPIAN DO TË PAGUAJ PËR HYRJE NË UNION  

Faqe 3 

Në zgjedhjet e parakohshme parlamentare 
në Kroaci të cilat u mbajtën më 11 shtator 
të këtij viti fitoi Unioni Demokratik Kroat 
(UDK). Edhe pse e fitoi shumicën në 
Parlamentin Kroat, UDK-ja nuk kishte 
deputetë të mjaftueshëm me të cilët do të 
mund të formojë një qeveri të qëndrueshme 
me fitimin e 61 vende deputetësh.   Lideri i 
Partisë Andrej Plenkoviq njoftoi se do të 
formohet platforma për negociata pas 
zgjedhjeve për formimin e një qeverie të re, 
dhe për këtë arsye do të duhet të bëjnë 
koalicion me befasitë e zgjedhjeve - 
koalicioni MOST i cili fitoi numrin e tretë më 
të madh të votave me 13 mandate, ndërsa 
koalicioni i udhëhequr nga SDP fitoi 54 
mandate. Në këta zgjedhje koalicioni i 
quajtur Fryma e Gjallë fitoi 8 mandate.  
Anëtarët e këtij koalicioni njoftuan se nuk 
do të jenë pjesë e qeverisë pa dallim se 

kush do të formojë qeveri.   

Sipas Rojters, qeveria e re në Zagreb do 
të duhet ti përkushtohet rimëkëmbjes 
ekonomike të vendit, pas gjashtë viteve 
të kaluara të recesionit dhe të merren me 
emigrantët nga Lindja e Afërt të cilët 
kalojnë nëpër shtet në rrugën e tyre drejt 
Evropës Perëndimore dhe Veriore. UDK-

ja konservatore  ka qëndrim të fortë mbi 
çështjen e emigrantëve, për dallim nga 
rivali kryesor  paria Social Demokratike 
në pushtet.   

Koalicioni Popullor kërkon kontroll më të 
rreptë të menaxhimit të qarkullimit të 
emigrantëve në vend duke pasur 
parasysh se vendi ka një popullsi prej 4.4 
milionë banorë, dhe nëpërmjet saj kanë 
kaluar rreth 338. 000 emigrantë  
http://www.politico.eu/article/croatia 

ZGJEDHJE TË PARAKOHSHME PARLAMENTARE NË KROACI   
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Kryetari i Kuvendit të Republikës së 
Maqedonisë, Trajko Veljanoski, më 15 
shtator këtë vit në korniza të Konferencës 
evropiane të kryetarit të Parlamenteve, e 
cila u mbajt në Strazubur, realizoi takim 
bilateral me kryetarin e Parlamentit të 
Republikës së Greqisë, Nikollaos Vucis. 

Në fillim të takimit, të dy biseduesit 
shprehën kënaqësi të madhe nga 
mundësia të takohen dhe të bisedojnë për 
sfidat aktuale me të cilat ballafaqohen të 
dyja shtete finje. Biseduesit u pajtuan se 
takimet të tilla janë shembull pozitiv dhe 
janë veçanërisht të rëndësishme  për 
thellimit e ardhshëm të bashkëpunimit dhe 
përmirësim të mëtejmë të marrëdhënieve 
të përgjithshme ndërmjet të dyja shteteve  
në të gjitha sferat. 

Për këtë rast kryetari Veljanoski potencoi 
se Republika e Maqedonisë me 
përkushtim vazhdon t'i mbajë marrëdhëniet 
me Republikën e Greqisë, duke kujtuar në 
faktin se të dyja vendet mbajnë vlera të 
njëjta, kanë traditë të njëjtë, kulturë të 
njëjtë dhe besim fetar të njëjtë, 
përkatësisht kanë shumë supozime që të 
jenë miq më të afërt dhe fqinjë. 

 Kryetari Veljanoski potencoi se integrimi 
euroatlantik i Republikës së Maqedonisë 
është prioriteti tonë dhe theksoi se është e 
mirëseardhur ndihma nga Republika e 
Greqisë e cila mund ta japë në atë drejtim. 

Në lidhje me bashkëpunimin parlamentar, 
kryetari Veljanoski, në këtë rast, ftoi në 
Parlamentin grek të vendoset grup për 
bashkëpunim me Parlamentin tonë. Në 
Kuvendin e Republikës së Greqisë edhe 
në këtë përbërje parlamentare, si dhe në të 
gjithë paraprakët, është formuar edhe 
Grup parlamentar për bashkëpunim me 
Parlamentin e Republikës së Greqisë. 
Gjithashtu, Kryetari Veljanoski theksi se 
Kuvendi vazhdon të jetë i hapu për vizitë 
nga Parlamentin i Republikës së Greqisë, 
dhe me ç'rast drejtoi ftesë te kryetari Vucis 
të jetë mysafir i tij dhe oficialisht ta vizitojë 
Republikën e Maqedonisë.  

Kryetari Vucis theksoi se të dyja vendet 
duhet ta marrin shembullin e pajtimit të 
Francës dhe Gjermanisë, e cila tregoi se 
me bashkëpunim të përbashkët dhe qëllim 
të sinqertë, mund të tejkalohen të gjitha 
pengesat për ardhmëri të suksesshme të 

përbashkët ndërmjet shteteve për të 
mirën e qytetarëve të tyre. Ai theksoi se 
kryetari i Parlamentit, ndërsa 
paraprakisht edhe si anëtar i pushtetit 
ekzekutiv, kurdoherë është përkushtuar 
në përmirësimin e bashkëpunimit dhe 
marrëdhëniet të përgjithshme, dhe se 
qeveria greke në bashkëpunim me 
ministritë tona, nëpërmjet të projekteve 
të ndryshme, punon në ndërtimin e 
besimit ndërmjet të dyja vendeve dhe në 
mënyrë aktive është përfshirë në 
përmirësimin e marrëdhënieve bilaterale 
ndërmjet të dyja vendeve për 
bashkëpunim të ardhshëm pozitiv. 

Në lidhje me sportin i cili vite të tëra 
është pengesë në marrëdhëniet 
ndërmjet Republikës së Maqedonisë 
dhe Republikës së Greqisë, kryetari 
Vucis thekso se i njëjti duhet të zgjidhet 
në nivel ndërkombëtar, me ndihmën e 
ndërmjetësimit ndërkombëtar, i cili 
tashmë është i vendosur, dhe 
potenconte se shpreson në zgjidhje sa 
më të shpejtë të cilën do ta pranojnë të 
dyja palët. Ndërmjet kohe, sipas z. 
Vucis, duhet të shikohet pasqyra e 
madhe dhe të punohet në thellimin e 
bashkëpunimit ekzistues në sferat për të 
cilat ka interes të përbashkët, siç janë 
disa projekte në lidhje me investimet 
ndërkombëtare. Kjo është shumë e 
rëndësishme për të dyja shtetet të kenë 
bashkëpunim edhe më të mirë dhe 
biznes bashkëpunim për shfrytëzim më 
efikas të fondeve.  

Në fund të bashkëpunimit 
bashkëbiseduesit vërtetuan se takimi i 
sotëm është fillim i bashkëpunimit të 
ardhshëm më të thellë në nivel 
parlamentar, e cila duhet të paraqes 
edhe nxitje për përmirësim të 
marrëdhënieve të ndërsjella ndërmjet 
Republikës së Maqedonisë dhe 
Republikës së Greqisë në të gjitha 

TAKIM I PARË OFICIAL I KRYETARIT TË PARLAMENTIT MAQEDONAS ME KRYETARIN E PARLAMENTIT 
GREK  



Këshilli nacional për eurointegrime më 
13 shtator 2016 organizonte debat 
publik në temë "Pastrim me të 
kaluarën sipas rekomandimeve të 
Komisionit evropian". Qëllimi i debatit 
publik ishte të hapet debat për realizim 
të rekomandimeve nga Komisioni 
evropian nga Prioritetet urgjente të 
reformave prej qershori 2015, të cilat 
kanë të bëjnë me lustrimin. 

Në korniza të Prioriteteve urgjente të 
reformave për Republikën e 
Maqedonisë nga Komisioni evropian 
prej qershori të vitit 2015, është notuar 
se duhet të adresohen mangësitë 
serioze të lustrimit dhe të revidohet/
tërhiqet Ligji për lustrim dhe zbatimi i tij 
(veçanërisht duke e pasur parasysh 
amicus curiae mendimin e Komisionit 
të Venecias) në lidhje me kufizimet 
kohore, mbrojtja e shkaqeve politike, 
ideologjike dhe partiake të cilat 
shfrytëzohen si baza për lustrim, si dhe 
përjashtim të personave të pozita 
private ose gjysmëprivate dhe mbrojtje 
më të fortë të identitetit të subjekteve 
të vendimit përfundimtar gjyqësor. 

Kuvendi i Republikës së Maqedonisë 
veproi pas këtyre rekomandimeve 
edhe më 21.08.2015 e miratoi Ligjin 
për pushim të vlefshmërisë të Ligjit të 

caktimit të kushti për kryerje të funksioni 
publik, qasje te dokumente dhe shpallje 
të bashkëpunimit me organet të sigurisë 
së shtetit, me çka Ligji për lustrim pushon 
të vlejë prej 1 shtator 2015. 

Në debatin publik ishin shprehur 
mendime dhe qëndrime në lidhje me 
kornizën kohore e cila e përfshin procesin 
e lustrimit në Republikën e Maqedonisë, 
pasojat në jetën shoqërore-politike në 
shtet nga zbatimi i lustrimit, 
karakteristikat të modelit të lustrimit i 
zbatuar në Republikën e Maqedonisë 
dhe krahasimi i tij me modelet të lustrimit 
të realizuara në vendet lindore të 
Evropës. 

Të pranishmit debatonin edhe për 
implementimet nga procesi i lustrimit në 
sistemin e sigurisë të shtetit, 
transparencës së tij, stigmatizimi i 
qytetarëve të lustruar, si dhe mundësia 
për realizim të satisfakcionit material dhe 
moral në rast të lustrim të bërë pa 
drejtësi. 

www.sobranie.mk 
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Në konferencën interparlamentare në temë: "Mbikëqyrje mbi IPA fondet: 
Suksese dhe sfida "e organizuar nga Parlamenti evropian i cili u mbajt më 
16.09.2016 në Beograd, morën pjesë dy deputetë nga Kuvendi, Lidija 
Dimova, kryetare e Këshillit nacional për eurointegrime dhe Sasho Vasilevski, 
anëtar i Komisionit për çështje evropiane. Në Konferencën ishin këmbyer 
informata në lidhje me praktikat dhe përvojat të ndryshme, në drejtim të 
përmirësimit të shkallës të shfrytëzimit të IPA fondeve.  

Delegacioni i Kuvendit i përbërë nga deputetët Marjanço Nikollov kryetar i 
Komisionit për financim dhe buxhet, Ljupço Dimovski, kryetari i Komisionit për 
çështje ekonomike, Vlladanka Aviroviq zëvendëskryetare e Komisionit për 
çështje ekonomike dhe Talat Xhaferi anëtar i Komisionit për financim dhe 
buxhet, merrte pjesë në Konferencën rajonale në temë: "Përforcimi i 
bashkëpunimit regjional ndërmjet parlamentet të Ballkanit Perëndimor me 
qëllim përmirësimin e menaxhimit me financat publike", e cila u mbajt më 09-

10.09.2016 në Beograd. Në konferencën ishin shqyrtuar tema të cilat janë në 
funksion të përforcimit ë funksionit kontrollues të parlamenteve nacional, si:   
njohje të programit për shpenzimet publike dhe përgjegjësisë financiare, 
nevoja nga proces i hapur buxhetor dhe kontroll më të fortë financiar, 
bashkëpunim ndërmjet entet shtetërore për revizion dhe parlamentet 
nacionale, etj.    

http://www.sobranie.mk
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Komisioni Evropian ka tërhequr 
propozimin për heqjen e roamingut 
brenda BE-së për periudhë prej 90 
ditëve në vit, si pasojë e kritikave të 
propozimit u vlerësua si jo ambicioz. 
Pritej që pagesa shtesë për thirrjet në 
një shtet tjetër anëtar të BE-së të 
ndërpritet pa kufizim. Tërheqja e 
propozim ligjit nga ana e Komisionit 
Evropian është e rrallë në BE, duke 
pasur parasysh se propozimet për 
ndryshime zakonisht zgjidhen 
nëpërmjet dialogut të Komisionit dhe 
me ekspertë të shteteve anëtare të 
Unionit. 

Në tekstin e propozim-ligjit 
parashikohej që shpenzimet e thirrjes 
jashtë vendit ose roamingut të 
shfuqizohet brenda BE-së të paktën 90 
ditë në vit. Kjo do të thotë se qytetarët 
e BE-së ndërsa qëndrojnë në një shtet 
tjetër anëtar të BE-së, për bisedime, 
transmetimin e të dhënave dhe 
mesazheve të shkurta ta paguajnë me 
një listë standarde të çmimeve siç do të 
kishin paguar në vendin e tyre. 

Propozimi u përball me kritika të 
ashpra për shkak se që nga viti 2015, 
Komisioni njoftoi se në vitin 2017 
tërësisht do ta heqë pagesën e 

çmimeve më të larta për t'i përdorur 
telefonat celular jashtë vendit. 

Me ndërprerjen e kufizuar të roamingut 
për të paktën 90 ditë në vit, Brukseli 
kishte për qëllim të sigurojë mbrojtjen e 
operatorëve nga keqpërdorimi i 
mundshëm i përdoruesve, si p.sh. dikush 
të blerë kartën SIM të telefonit në shtetin 
ku çmimi është më i ulët dhe ta përdorë 
gjatë gjithë vitit një shtet tjetër. 

Propozimi i Komisionit nënkuptonte edhe 
kufizimin e shpenzimeve, gjatë çka 
kufizimet vendosen në bazë të shumës 
mesatare të të dhënave, të llogaritura 
paraprakisht, ndërsa qëllimi i kufizimit 
ishte për t'i shmangur abuzimet. 

Shpenzimet shtesë që mund të 
shqiptohen pasi kalon kufizimin duhet të 
jenë deri katër cent për minutë bisedë, 
një cent për mesazhet me tekste të 
shkurta dhe 0.85 cent për megabajt gjatë 
transmetimit të të dhënave. Këto çmime 
ende nuk janë konfirmuar. 

Për tekstin e tërhequr është mbajtur 
edhe debat publik dhe për të duhej të 
diskutonin edhe shtetet anëtare para 
miratimit i cili ishte planifikuar për 15 
dhjetor të këtij viti.  

ËSHTË TËRHEQUR PROPOZIMI I KOMISIONIT EVROPIAN PËR HEQJEN E ROAMINGUT  

Konkursi për shkencëtarët e rinj të 
Bashkimit Evropian është iniciativë e 
Komisionit Evropian e formuar për të 
promovuar idealet për bashkëpunim dhe 
shkëmbim mes shkencëtarëve të rinj.  

Gara u mbajt në nivel vjetor dhe shfaqen 
arritje shkencore më të mira të studentëve 
evropianë dhe si e tillë tërheq interes të 
gjerë mediatik. 

Këtë vit gara u mbajt prej15 deri në 20 
shtator në Bruksel. Gara mundëson garën 
e studentëve më të mirë të 
bashkëkohësve të tyre në nivel evropian. 

Shkencëtarët e rinj kanë mundësi të 

realizojnë takime dhe të shoqërohen nga 
disa nga shkencëtarët më të njohur në 
Evropë.  

Në këtë mënyrë, Komisioni përpiqet t'i 
forcojë përpjekjet për t'i tërhequr të rinjtë 
për karrierë në shkencë dhe teknologji. 

Periudha e gjatë e punës shkencore 
është përqendruar në dy fusha: 
përshkrimin dhe shpjegimin e natyrës së 
fenomeneve që janë vërejtur dhe 
hulumtimi i mënyrave dhe mjeteve të 
reja për ta përmirësuar cilësinë e jetës.   

http://ec.europa.eu/research 

GARA EVROPIANE PËR SHKENCËTARËT E RINJ  

http://ec.europa.eu/research/eucys/index_en.cfm?contest=2016&pg=press
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Ndihma e deritanishme e Bashkimit 
Evropian në Ballkanin Perëndimor në 
përgjithësi kontribuoi në forcimin e 
kapaciteteve administrative, por janë 
evidentuar mangësi serioze për shkak të 
disa lëshimeve në punën e autoriteteve në 
shtetet e rajonit.  

Sipas raportit të ri nga Gjykata Evropiane 
për Revizor, në sferën e sundimit të ligjit 
nuk janë ndarë burime të mjaftueshme 
financiare për ta forcuar lirinë e medias 
dhe shoqërisë civile. Në Serbi, ndër të 
tjera ka pasur probleme me instalimin e 
sistemit të decentralizuar dhe të pavarur 
për menaxhimin e fondeve të BE-së, 
ndërsa Maqedonisë i nevojitej "periudha e 
mësimit dhe struktura komplekse e 
menaxhimit", thuhet në raportin nga 
Gjykata Evropiane për Revizion për fondet 
IPA për periudhën 2007-2013, nga të cilat 
projekte janë ende duke u zbatuar. 

Sipas raportit, vendosja e strukturës për 
menaxhim të decentralizuar në Serbi 
ndikonin "mangësitë afatgjate dhe serioze 
në revizoret e Komisionit", dhe konkretisht 
është përmendur mungesa e vlerësimit të 
përgjithshëm me menaxhimin e financave 
publike. 

Serbia, si dhe vendet e tjera përfituese 
pamjaftueshëm i ka shfrytëzuar shembujt 
e praktikave të mira për përdorimin e IPA-

s si mjet mësimi për t'i forcuar ato pjesë të 
administratës publike që nuk janë të 
lidhura drejtpërdrejtë me reformën e 
administratës publike me ndihmën e IPA-

s, dhe si një shembull për këtë është 
vonesa në rindërtimin e urës Zhezhelje në 
Novi Sad. 

Një shembull tjetër i Komisionit Evropian, 
për mungesë të të mësuarit nga IPA, 
është projekti për ndërtimin e objekteve 
dhe monumenteve në Shkup. 

Komisioni ndaj kritikave nga ana e 
Gjykatës së revizorëve se programi IPA 
është promovuar në mënyrë të 
pamjaftueshme si një mjet mësimi u 
përgjigj se i a.q. dialogu politik, gjegjësisht 
diskutimet me Shtetet Anëtare mbi 

çështjet e ndjeshme dhe kontroverse 
mund të nxisë vetëm reforma dhe procesi i 
reformave është përgjegjësi e autoriteteve 
nacionale, është e përmendur në shtojcën 
e raportit. 

Një nga vërejtjet e Gjykatës së 
Revizorëve, ndaj Komisionit Evropian 
është se ajo nuk i ka kushtuar vëmendje të 
mjaftueshme varësisë së projekteve për 
shkak se ka pasur mospërputhje në 
hartimin e projekteve dhe mospërputhjeve 
ligjore. 

Është vlerësuar se në rajon, koordinimi i 
donatorëve në mesin e vendeve të 
Ballkanit Perëndimor është e pabarabartë, 
gjatë së cilës Serbia ishte e mirë, 
pjesërisht efektive në Maqedoni dhe Mal 
të Zi, por jo efektive në Shqipëri, Bosnjë e 
Hercegovinë dhe Kosovë. 

Sa i përket sundimit të ligjit, një nga 
mangësitë është se Komisioni nuk kishte 
ndarë fonde të mjaftueshme për mediat 
dhe shoqërinë civile, vetëm 0.5% të totalit 
të mjeteve. Sipas Raportit, ato janë çelësi 
për ngritjen e ndërgjegjes ndaj krimit të 
organizuar.  

Në raport thuhet se në periudhën 2007-

2014 për Ballkanin Perëndimor nga IPA 
janë ndarë 5.1 miliarda euro, gjatë çka 
merret parasysh fillimi i implementimit të 
IPA 2 për periudhën 2014-2020. 

   
http://www.eca.europa.eu/en/Pages/
NewsItem.aspx?nid=7285 

GJYKATA EVROPIANE PËR REVIZIOR: PARA TË PAMJAFTUESHME PËR MEDIAT E LIRA  

http://www.eca.europa.eu/en/Pages/NewsItem.aspx?nid=7285
http://www.eca.europa.eu/en/Pages/NewsItem.aspx?nid=7285


Me rezolutën e Kuvendin Përgjithshëm  
e OKB-së prej vitit 2001, 21 shtator u 
shpall Dita Ndërkombëtare e Paqes. 

Sipas  rezolutës vendet anëtare të 
OKB-së, çdo vit, në Ditën Botërore të 
Paqes e shënojnë me programet e 
duhura. 

Me këtë rast, më 21 shtator, në oborrin 
e selisë së OKB-së në Nju Jork në 
ShBA me pjesëmarrjen e numrit të 
madh të diplomatëve,   letrarëve dhe 
me yjet e Holivudit u zhvillua Zilja e 
paqes. Me këtë rast, Sekretari i 
Përgjithshëm i KO-së Ban Ki-mun në 
kuadër të ceremonisë se vitit 1981 
mbahet tradicionalisht mbahet çdo vit, 
i ra ziles në Oborrin e paqes, dhuruar 
nga Japonia dhe përcolli mesazhin në 
botë. 

"Lejonani  të punojmë së bashku që tu 
ndihmojmë të gjitha qenieve njerëzore 
mbi parimet e dinjitetit dhe barazisë 
për të gjithë njerëzit,ti ndihmojmë 
planetin të gjelbër. Vendet anëtare 
janë përgjigjur me Agjendë ambicioze 
për zhvillim të qëndrueshëm që do ti 
jep fund varfërisë deri në vitin 2030. 
agjenda për prosperitet të përbashkët, 
paqe dhe partneritet. I bëjmë thirrje ata 
që luftojnë në botë në Ditën 
Ndërkombëtare të Paqes për një ditë ti 
vënë lëshojnë armët  dhe ta 
respektojnë ditën e armëpushimit 
globale dhe jo dhunë ", theksoi 
Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të 
Bashkuara Ban Ki-mun. 

Shtatëmbëdhjetë qëllime për zhvillim 
të qëndrueshëm (The Sustainable 
Development Goals) përfaqësojnë 
përzierje universale për qëllime dhe 
kontribut në përpjekjet për arritje të 
mjedisit më të qëndrueshëm në çdo 
pjesë në gjithë botën. 

Qëllimet e zhvillimit të qëndrueshëm të 

miratuara në shtator të vitit 2015 nga 
Vendet Anëtare të samitit të Ko-së të 
KO-së në Nju Jork, dhe të njëjta  
kanë filluar të zbatohet në janar 2016. 
Arritja qëllimeve të zhvillimit të 
qëndrueshëm është planifikuar në 15 
vitet e ardhshme.  

"Çdo vit 17 Qëllimet e zhvillimit të 
qëndrueshëm janë vizion i përbashkët 
dhe marrëveshje e përbashkët mes 
udhëheqësve të botës dhe popullit", 
theksoi  Sekretari i Përgjithshëm i 
KO-së Ban Ki-mun. 

Këto qëllime janë formuar në mënyrë 
integrale dhe pako e vetme dhe e 
pandashme të prioriteteve botërore 
për arritjen e zhvillimit të 
qëndrueshëm. 

  
 

http://www.un.org/en 

DITA BOTËRORE E PAQES 
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http://www.un.org/en/events/peaceday/
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Kryeministri i mëparshëm belg Gaj 
Verhofshtad, kreu i grupit liberal ALDE në 
Parlamentin Evropian me 8 shtator u 
emërua në emër te Parlamentit Evropian ti 
udhëheq negociatat për daljen e Britanisë së 
Madhe nga Unioni Evropian. Sipas tij, 
marrëdhëniet e ardhshme duhet të 
rregullohet në mënyrë që Britania të ka 
status të bashkuar me obligime më të vogla, 
por edhe me pak të drejta. Verhofshtad disa 
here ishte kandidat për kryetar të Komisionit 
Evropian.  Ne vitin 2004 kur ai ishte 
kryeministër i Belgjikës, vendi i është 
bllokuar për shkak të kundërshtimit nga disa 
vende të UE, duke përfshirë dhe Britaninë e 
Madhe . 

Bashkatdhetari i Verhofstatit dhe zëdhënësi i 
mëparshëm i qeverisë belge Didije Seus u 
caktua për negociata në emër të Këshillit të 
Evropës. Për Komisionit Evropian është 
kryenegociatorë është francezi Mishel 
Barnije. 

Parlamenti Evropian theksoi Verhofshtat do 
te ndihmoje në përgatitjen pozicionin e 
Parlamentit në negociatat në konsultim të 
ngushtë me Konferencën e Kryetareve, e 
cila përfshin kryetarin e PE dhe shefat e 
grupeve politike. 

Evropianët janë duke pritur për qeverinë 
britanike për të filluar  procedurë për daljen 
nga UE, përkatësisht  të thirret klauzolë për 
dalje vullnetare dhe të njëanshme nga 
Unionit Evropian, në përputhje me nenin 50 
të Marrëveshjes të Lisbonës, diçka që nuk 
është bërë. 

Pas referendumit britanike e cila u mbajt më 
23 qershor, Eurodeputetët thirrën për 
aktivizimin e shpejtë të nenit 50. Sipas 
Marrëveshjeve Evropiane, Parlamenti 
Evropian duhet ta miratojë marrëveshjen 
jashtë Britanisë nga Unioni. Megjithatë, nuk 
pritet procedura për dalje nga Britania e 
Madhe  të jetë e ngritur para vitit 2017. 

Samiti i Grupit të 20, të mbajtur më 5 shtator 
në Kinë, kryeministri konservator  Tereza 
Mej hasi  në presion nga partnerët 
ekonomikë për sqarim më të shpejt në  
gjendjen e krijuar. Një nga problemet 
kryesore është përshtypja e përgjithshme se 
qeveria britanike Bregzit hyri i papërgatitur, 
ndërsa korrespodenti kryesor në BBC nga 

SHBA, Gejvin Hjuit këtë gjendje  e përshkruan  
si mjaft të pasigurt.  

Tereza Mej bëri të qartë se Britania nuk 
dëshiron të specifikojë ndonjë prej modeleve 
ekzistuese të marrëdhënieve të UE-së me 
vendet e tjera, duke përjashtuar modelin 
norvegjez që ofron qasje në tregun e vetëm 
nga pagesat në buxhetin evropian dhe 
pranimin e lirisë së lëvizjes. Është e dukshme 
që nuk mund të pritet që plotësisht të jetë 
rrjedhja e lirë e emigrantëve, ndërsa qasje e 
Brukselit  në tregun e vetëm  lidhet pikërisht 
me  lirinë e lëvizjes. 

Ajo që është e qartë deri  tani se Britania nuk 
mund të presë  qasje të plotë në tregun 
evropian, nëse, në masa të rëndësishme e 
zvogëlon lirinë e lëvizjes të njerëzve në 
Evropë. 

Mendimet shkojnë nga një ekstrem në tjetrin, 
ndërsa 4 milionë qytetarë në Britani kanë 
kërkuar referendum të përsëritur, që nuk 
është reale të pritet.  

Paqartësia mund të ndikojë negativisht mbi 
Britaninë që u bë e qartë në mbledhjen e G20, 
ku Britania pavarësisht nga paralajmërimi nga  
Komisioni t Evropian se nuk mund të marrë 
hapa të tillë, ndërsa ende është anëtare e UE-

së ka filluar bisedimet për marrëveshje të reja 
të tregtisë për periudhën  pas daljes nga UE-

ja. 

Sipas BBC, problemi është qëndrimi i disa 
aktorëve në UE që besojnë se Britania nuk 
duhet të dal  pa pasoja  nga largimi UE-ja me 
qëllim Unioni të mos e ndjen mungesën. 
Fokusi, duhet të jetë i  drejtuar në të  Unioni 
dhe Britania të jenë sa më  të suksesshëm 

  
http://theconversation.com/ 

EMËROHET NEGOCIATOR I  PARLAMENTIT EVROPIAN  PËR BREGZIT 

http://theconversation.com/so-what-does-brexit-mean-64980


Më 30 shtator 2016, Këshilli i BE-së u pajtua 
të përshpejtohet procesi i ratifikimit të 
Marrëveshjes së Parisit e cila e vendosi 
kornizën për aksionin global të ndryshimeve 
klimatike. Vendet-anëtare do ta ratifikojnë së 
bashku me BE-në nëse nuk i kanë kompletuar 
procedurat e tyre nacionale, apo sa është e 
mundur më shpejtë pastaj. 
Për hapjen e rrugës për ratifikimin e 
marrëveshjes në nivel evropian, ministrat e 
miratuan vendimin e Këshillit për konkluzionin 
e BE-së për lidhjen e marrëveshjes dhe 
kërkuan pëlqimin e Parlamentit Evropian. 
Pasi Parlamenti Evropian do të japë dritë të 
gjelbër, vendimi do të miratohet formalisht nga 
Këshilli. Atëherë BE-ja do të ketë mundësi ta 
ratifikojë marrëveshjen. Marrëveshja e Parisit 
paraqet një marrëveshje të përzier, që do të 
thotë se disa nga çështjet e përfshira me 
marrëveshjen janë në kompetencë të BE-së, 
kurse të tjerat në kompetencë të vendeve-

anëtare. Për këtë shkak duhet të ratifikohet 
nga të dyja palët, BE-ja dhe 28 vendet-
anëtare. 

Deri më tani Franca, Hungaria, Austria 
dhe Sllovakia i përfunduan procedurat për 
ratifikimin nacional, kurse disa të tjera 
janë shumë afër saj. 
Marrëveshja do të hyjë në fuqi 30 ditë pas 
ratifikimit nga së paku 55 vende të cilat 
përbëjnë së paku 55% të emisioneve 
globale të gazrave serë. Deri më tani 61 
vende e ratifikuan, duke përbërë 47,79% 
të emisioneve globale. 
Nëse arrihet pragu deri më 7 tetor 2016, 
marrëveshja do të hyjë në fuqi gjatë fillimit 
të Konferencës për ndryshimet klimatike 
të KB-së në Marakesh (COP22) më 7 
nëntor 2016.  
Mbledhja e parë e palëve të marrëveshjes 
në Paris (CMA) mund të konvokohet gjatë 
kohës së konferencës. Me ratifikimin, BE-

ja siguron pjesëmarrje të plotë në këtë 
takim. 
http://www.consilium.europa 

KËSHILLI I BE-SË E PËRSHPEJTOI PROCESIN E RATIFIKIMIT TË MARRËVESHJES SË PARISIT 

Komisioni Evropian më 16 shtator të këtij 
viti e shënoi fillimin e ngjarjes së 15-të 
„Java Evropiane e Mobilitetit“, me aktivitete 
nëpër Evropë prej 16 deri më 22 shtator. 
Tema këtë vit është „Mobiliteti i mençur dhe 
i qëndrueshëm - investimi për Evropën“. 
Qëllimi kryesor është të promovohet 
vetëdija për beneficionet ekonomike nga 
investimi në transportin e pastër dhe të 
sigurt për njerëzit dhe kompanitë. Energjia 
dhe transporti i qëndrueshëm dhe i 
arritshëm, gjithashtu, është njëri ndër 
prioritetet e Komisionit Evropian. Aksioni në 
qytetet është i rëndësishëm, sepse në 
transportin urban bien 23% të emisioneve 
të gazrave serë të BE-së. 
Sikurse edhe në vitet paraprake, pushtetet 
lokale dhe individët e tërë kontinentit u 
inkurajuan të mendojnë për tërë atë që 
mund të bëhet në nivel lokal, të ndikohet në 
aspekt global. 
Dalja nga automjeti dhe ecja në këmbë, 
ngasja e biçikletës apo me autobus mund të 
jetë e dobishme në përmirësimin e 
shëndetit tonë. Hulumtimi tregoi se 
mobiliteti më i mençur ndikon në financat 
më të shëndosha publike.  
Me prezantimin e projekteve dhe 
aktiviteteve që merren për mbrojtjen e 

mjedisit jetësor dhe të natyrës, Qyteti i 
Shkupit edhe këtë vit e shënoi fillimin e 
Javës Evropiane të Mobilitetit 2016. 
Në ditën e parë të Javës Evropiane të 
Mobilitetit 2016 në Sallën e Këshillit të 
Qytetit të Shkupit u mbajtën prezantimet 
e projekteve dhe aktiviteteve që 
realizohen për mjedisin jetësor më të 
shëndoshë dhe më cilësor: prezantimi i 
projektit Shkupi i rezistueshëm - 
Strategjia për ndryshimet klimatike dhe 
rezistenca urbane për Qytetin e Shkupit;  
Vlerësimi i kapacitetit ekologjik të Qytetit 
të Shkupit me zbatimin e ekzemplarit 
ekologjik; Njohja me projektet e 
realizuara të Qytetit të Shkupit nga sfera 
e efikasitetit energjetik dhe burimeve të 
ripërtërira të energjisë, etj. 
Ngjarjet dhe aktivitetet në shenjë të 
shënimit të ngjarjes „Java Evropiane e 
Mobilitetit“ u mbajtën edhe në më tepër 
qytete tjera në Republikën e 
Maqedonisë. 
http://www.mobilityweek.eu/ 

JAVA EVROPIANE E MOBILITETIT 2016 

Faqe 10 KUVENDI I REPUBLIKËS  
SË MAQEDONISË 

http://www.consilium.europa.eu/hr/press/press-releases/2016/09/30-council-speeds-eu-ratification-paris-agreement/
http://www.mobilityweek.eu/2016-participants/?year=2016&country=MK
http://www.mobilityweek.eu/


Në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë në 
periudhën janar 2011 - qershor 2012 u zbatua IPA 
Projekti për "Ndihmën teknike për Parlamentin", 
qëllimi i përgjithshëm i të cilit ishte përforcimi i 
kapacitetit institucional të Kuvendit dhe me të 
përmirësimi i transparencës dhe përgjegjësisë së tij 
para qytetarëve.  

Në kornizat e IPA Projektit, u sigurua ndihma 
finanicare dhe profesionale për vendosjen e Qendrës 
së BE-së në Kuvend.  

Qëllimi i formimit të Qendrës së BE-së është që 
deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë 
dhe Shërbimit të Kuvendit t’u sigurohet qasja më e 
mirë në informatat që lidhen me çështjet e BE-së.  

KUVENDI I REPUBLIKËS SË 
MAQEDONISË 

Adresa: 11 Tetori, nr. 10, Shkup, 1000 

www.sobranie.mk 

BE QENDRA E KUVENDIT 

1.  Sesioni plenar i Parlamentit Evropian, 03-

06/10/2016 dhe 24-27/10/2016, Strasburg; 
2. e-Shkathtësitë për punë 2016, 17-18/10/2016, 
Bratislavë, Sllovaki, 
3. Samiti Evropian i Konsumatorëve 2016, 17/10/2016, 
Bruksel, 
4. Konferenca V ndërkombëtare e ushqimit, 19-

20/10/2016, Geel, Belgjikë, 
5. EuroPCom 2016: Konferenca e 7-të evropiane e 
komunikimeve publike, 20-21/10/2016, Bruksel. 
6. Këshilli Evropian, 20-21/10/2016 Bruksel. 

KALENDARI I BE-SË / tetor 2016 

Telefoni: +389 2 3 11 22 33 lokali 414 dhe 289 

Faksi: +389 2 3 182 277 

E-mail: nsei@sobranie.mk 

Zyra 019 

Sektori për Mbështetjen e Këshillit Nacional 
për Eurointegrime 


