
Seanca plenare e Parlamentit Evropian  
të mbajtur më 10 mars miratoi  Rezolutë 
për Raportin për  Republikën e 
Maqedoninë për vitin 2015. 

Rezoluta e Republikës së Maqedonisë u 
miratua me 404 vota "për", 76 "kundër" 
dhe 29 "të përmbajtur". 

Në Rezolutën vihet në dukje se "në qoftë 
se Republika e Maqedonisë del nga 
kriza dhe   do të mbahen zgjedhjet e lira 
dhe të ndershme, si dhe reformat e 
drejtpërdrejtë në rrugën e duhur, atëherë 
nuk ka pengesa të tjera për fillimin e 
bisedimeve për anëtarësim në 
Bashkimin Evropian." 

"Vendi po përballet me  moment kritik - 
jo vetëm që priti shumë gjatë para 
dyerve të BE-së si një vend kandidat, 
por përballet me sfidën e mijëra 
refugjatëve në kufirin e saj," theksoi 
referuesi për Maqedoninë në 
Parlamentin Evropian Ivo Vajg në 
seancën plenare të Parlamentit 
Evropian. sipas  Ivo Vajgl, "ka ardhur 
koha për një hap të ri drejt integrimit 
evropian dhe fillimin e negociatave për 
anëtarësim në BE, nëse zgjedhjet janë 
kryer në përputhje me standardet 
demokratike 

Deputetët evropian i thërritën krerët 
politikë për të zbatuar plotësisht 
marrëveshjen politike në qershor / korrik 
2015, e cila do të mundësojë vendin për 
të kapërcyer krizën politike, për të 
mbajtur zgjedhje të lira dhe të ndershme 
më 5 qershor, 2016, dhe do të hapë 
rrugën për fillimin e negociatat e 
anëtarësimit në BE. 

Rezoluta theksoi se është e 
domosdoshme që procesi demokratik 
është prioritete urgjente për reforma të 
reformës së sistemit për sundimin e ligjit 
dhe të drejtat themelore të zbatohen pa 

vonesë. 

Rezoluta thekson rolin kyç të Parlamentit 
të Republikës së Maqedonisë në 
zhvillimin demokratik të vendit, si një 
forum për dialogun politik dhe 
përfaqësim, dhe bën thirrje për forcimin 
dhe përmirësimin e funksioneve të tij 
legjislative dhe funksioneve 
mbikëqyrëse. 

Në debatin deputetët evropian  theksuan 
se Republika e Maqedonisë ", ka 
vepruar si  partner i përgjegjshëm në 
ballafaqimin e fluksit të madh të 
emigrantëve dhe refugjatëve", nga të 
cilat vetëm vitin e kaluar kanë kaluar 
transit nëpër territorin e saj 500.000 
persona. 

Në rezolutën theksohet se Komisioni 
Evropian duhet të sigurojë më shumë 
mbështetje për menaxhimin e kufijve në 
Republikën e Maqedonisë. 

Parlamenti Evropian konsideron se me 
rëndësi strategjike është  për të siguruar 
vazhdimësinë në mbështetje të progresit 
të Maqedonisë drejt anëtarësimit në BE 
dhe theksoi se rekomandimi për fillimin e 
negociatave për anëtarësim duhet të jetë 
e kushtëzuar me zbatimin e plotë të 
marrëveshjes nga qershor / korrik 2015 
dhe progres të konsiderueshëm në 
zbatimin e reformave urgjente  me 
prioritet. 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/
news 
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Sesion plenar 07 mars 2016  

Në sesioni plenar të Parlamentit 
Evropian më 7 mars këtë vit 
eurodeputetë debatonin për 
rikontrollimin e marrëveshjes të cilin 
Ankaraja e propozojë në Samitin e UE-

Turqi e cila ishte e përkushtuar në 
krizën me refugjatët. Eurodeputetët 
kërkuan më shumë detaje, duke 
insistuar në atë se në të gjitha rastet 
doemos duhet të respektohen rregullat 
ndërkombëtare për azil. Eurodeputetët 
nxorën kritika ndaj qeverisë turke për 
sjelljen e sajë ndaj shtypit dhe pakicave. 

 

Me debat për gjendjen e grave refugjate 
Parlamenti evropian e shënoi Ditën 
ndërkombëtare të grave 8 marsin.  
Parlamenti miratoi rezolutë me të cilën 
me dhunë në bazë të gjinie kërkohet të 
jetë e njohur si valid shkaku për kërkim 
të azili në UE. 

 

Kryeministri suedez Stefan Llofman së 
bashku me eurodeputetët debatonin për 
krizën e refugjatëve. Ai insistonte në 
nevojën për mbrojtje të kufijve të UE-së 
njëkohësisht duke i respektuar vlerat 
evropiane.  

 

Europarlamenti miratoi rregulla për 
zvogëlim të çmimit të shërbimeve, si 
tërheqje të kuotave në limanet të UE-së. 
Eurodeputetët insistonin në 
transparencë më të madhe në mënyrën 
e pagesës të atyre shërbimeve.  

 

Eurodeputetët lejuan procedura më të 
thjeshta, si dhe mjetet plotësuese për 
shkollat për furnizim të fëmijëve me 
qumësht falas dhe perime. skema është 
vullnetare, por doemos duhet të 
përfshijë promovim të ushqimit të 

shëndoshë dhe zvogëlim të hedhurinave 
nga ushqimi. 

 

 

Në rezolutë të veçantë shumica e 
eurodeputetëve e ftuan Komisionin 
evropian të mos e ripërtëri marrëveshjen 
për pengime të kontrabandës dhe 
falsifikimit të lidhur me Filip Moris 
Internacional, i cili skadon në korrik këtë 
vit. 

 

Eurodeputetët votuan për azhurnim të 
rregullave shëndetësore për kafshët, 
duke e theksuar parandalimin me qëllim 
ndërprerje të sëmundjeve si që janë gripi 
i shpendëve të cilat janë ngjitëse te 
kafshët, ndërsa në raste të caktuara 
mund të barten edhe në njerëzit. 

 

Janë lejuar rregulla të reja për ndihmë të 
avokati për persona të mitur të akuzuar 
për vepër të kryer penale në të gjitha 
vendet të UE-së. 

 

Parlamenti evropian i lejoi propozimet 
për kufizim të përdorimit të antibiotikëve 
te kafshët në fermë dhe ndalesë për 
përdorim të tyre parandalues. 
Eurodeputetët, gjithashtu dhanë 
përkrahje për stimulim të hulumtimit të 
barnave të rinj.  

 

Rasti me studentin italian Xhulio Regen, 
për të cilin konsiderohet se qenka i vrarë 
nga forcat të sigurisë të Egjiptit, ishte i 
debatuar në sesionin plenar. 
Europarlamenti i ftoi pushtetet egjiptiane 
të zbatojnë hetim të paanshëm dhe 
efikas në rastin si dhe të identifikohen 
dhe t'i ndjekin përgjegjësit. 

 

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

NË FOKUS TË PARLAMENTIT EVROPIAN 

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


Numër 20/2016 

Më 9 mars Komisioni Evropian publikoi 
"Raportin për punën e Bashkimit Evropian 
për vitin 2015".  Në fillim të  mandatit  
kryetari i Komisionit Europian  Zhan Kllod  
Junker njoftoi  fillim të ri për Evropën si dhe 
se Komisioni do të  përkushtohet në  
përmbushjen e 10 prioriteteve politike,  me 
qëllim të trajtimit me sfida të mëdha 
ekonomike dhe sociale. 

Prioriteti kryesor në vitin 2015 ishte për të 
rivendosur rritja në BE nëpërmjet rritjes së 
numrit të vendeve të punës dhe 
investimeve pa krijuar borxh të ri Komisioni 
ka propozuar reforma strukturore dhe 
menaxhim të përgjegjshëm financiar.  Në 
këtë kontekst, Komisioni miratoi Plan për 
investime në Evropë, e cila ishte e 
negociuar me Parlamentin Evropian dhe 
Këshillin, ndërsa pastaj u krijua Fond  
evropiane për investime strategjike. 

Në vitin 2015, Komisioni ka filluar zbatimin 
e strategjisë për tu lidhur në tregun digjital 
të vetëm, e cila kërkon për të hequr 
pengesat në internet për shkak të cilave 
qytetarët nuk i kanë në dispozicion për të 
gjitha mallrat dhe shërbimet.  Duke pasur 
parasysh situatën gjeopolitike, fokusi i 
Komisionit Evropian në vitin 2015 ishte 
reforma evropiane politika e energjisë e cila 
u reformua dhe riorganizua në energji të re 
të Bashkimit Evropian. 

 Komisioni në vitin 2015 ka paraqitur planet 
për forcimin e mëtejshëm të tregut të vetëm 
me anë të 33 masave të reja për firmat e vogla 
do të lehtësojë përdorimin e tregut të kapitalit 
dhe qasje më të lehtë në mjetet  financiare. 

Pavarësisht progresit në zonën e euros, duke 
treguar rëndësishëm dallimin  Ishte e 
prezantuar raport mbi finalizimin e bashkimit 
ekonomik dhe monetar, si pasojë e rezultatit të 
përbashkët e kryetarëve të Komisionit 
Evropian, Parlamentit Evropian, Këshilli 
Evropian dhe Banka Qendrore Evropiane. 

. Gjatë vitit 2015 Evropa ishte  dëshmitar të 
një nga më  migrimit masiv pas Luftës së Dytë 
Botërore. Komisioni Evropian prezantoi 
programin e migracionit evropiane dhe 
mobilizuar me  shtesë prej 1.8 miliardë euro 
për t'u marrë me brabnot e emigrantëve dhe 
zgjidhjen e krizës së refugjatëve.  Buxheti i 
përgjithshëm i BE-së për 2015-2015 për 
zgjidhjen e krizës u rrit në 9.3 miliardë euro. 

Në aspektin e politikës së jashtme, përpjekjet 
shumëvjeçare atëherë diplomatike të BE-së 
në vitin 2015 u arrit marrëveshje 
ndërkombëtare mbi programin  bërthamor të 
Iranit  Raportin që është në dispozicion në të 
gjitha gjuhët zyrtare të BE-së. 

 

http://publications.europa.eu/en/web/ 

RAPORTI I KOMISIONIT EVROPIAN  PËR AKTIVITET E BASHKIMIT EVROPIAN NË 2015 
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Dita Ndërkombëtare e Gruas  - 8 marsi, në 
Parlamentin Evropian u festua me temë 
"Gratë refugjate dhe azilkërkuese në BE." 
Në këtë mënyrë, Parlamenti Evropian do të 
ketë më shumë vëmendje për gjendjen e 
grave dhe vajzave duke marrë parasysh 
rritjen e numrit të refugjatëve dhe 
emigrantëve. 

Në mbledhjen  më 8 mars, Parlamenti 
Evropian diskutoi sipas  raportit nga Mari 
Honejbol ,eurodeputeti nga Britania e 
Madhe.  Raporti iu kushtua situatës së 
grave dhe vajzave të refugjatëve, dhe 
propozon masa për të ndihmuar në situatën 
e vështirë që ata momentalisht janë. 

Qendra për vizitor në Parlamentin Evropian 
në Bruksel - Parlamentarium, organizoi  
ekspozitë të fotografive të Mari Dorinju 
fotograf nga Franca me të cilat portretizojnë 
gratë refugjatët në rrugën e tyre drejt 
Evropës. 

 Ekspozita do të jetë e hapur deri më 01 
Qershor.  Më 3 mars të këtij viti, Komiteti 
Parlamentar për të drejtat e gruas mbajti 
takimin ndërparlamentar me përfaqësuesit e 
parlamenteve nacionale të vendeve anëtare 
të BE-së, vendet kandidate, nga Norvegjia 
dhe Asamblesë Parlamentare  e  Këshillit të 
Evropës dhe Komisioni Evropian. 

Takimi ishte i përkushtuar për luftën kundër 
dhunës ndaj  refugjatëve, situatën në 
kujdesin shëndetësor dhe masat për të 
promovuar integrimin.  Parlamenti Evropian 
më 2 mars të këtij viti  organizoi  seminar për 
gazetarët në të cilën eurodeputetët  së 
bashku me përfaqësuesit e organizatave jo 
qeveritare dhe gazetarët debatuan për të 
drejtat e grave dhe rolin e Parlamentit 
Evropian si dhe çka mund të bëhet më 
shumë në nivel të BE-së. 

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

SHËNIMI I DITËS NDËRKOMBËTARE TË GRUAS 

http://publications.europa.eu/en/web/


Më 4 mars të këtij viti u  shënua fillimi i 
fushatës së shtatë kampanjës evropiane 
"Java e përfshirjes digjitale" përmes një 
ngjarje të mbajtur në Amsterdam.. 
Pjesëmarrësit nga Komisioni evropian dhe 
industrisë  ndanë pikëpamjet e tyre mbi 
ecurinë dhe zgjidhje për marrjen e aftësive 
digjitale. 

Mbështetësit e kësaj fushate, Liberty Global 
dhe Kisko e diskutuan rëndësinë e 
përfshirjes digjitale dhe aftësi për industrinë 
e TIK. Drejtori për çështje korporative të 
kompanisë Cisko, Pjotr Pluta e shpalli 
bashkëpunimin e ri me akademinë për 
rrjetet (www.netacad.com) që do të 
mundësojë partnerët të Tele-qendrave të 
ofrojnë kurse për aftësitë themelore të TI 
përmes mësimit online. 

Aktivitet këtë vit fokusohen  në dy tema 
Besim dhe sigurim, dhe  vende pune 
digjitale.  Në Fushatë "Java e përfshirjes 
digjitale" u përfshirën 4000 ngjarje me 28 
partnerë nga 23 vende. Botimet e 
mëparshme të fushatës i kanë ndihmuar 
më shumë se 800.000 evropianët për të 
fituar aftësi relevante digjitale dhe për të 
përmirësuar shanset e tyre për të gjetur 
punë. 

Çdo vit fushata "Java e përfshirjes digjitale" 
është në organizim nga Evropa Teleqendër, 

organizata jo-qeveritare  që përfaqëson 
organizatat e përfshirjes digjitale në të 
gjithë Evropën. Që nga viti 2010 të paktën 
60 organizata ishin të përfshirë si partnerë 
nacionale në 34 vende evropiane. 

Siguria në Internet, veçanërisht për të rinjtë 
me aftësi të kufizuara dhe për rëndësinë e 
aftësive digjitale për të inkurajuar 
punësimin ishin në qendër të aktiviteteve të 
këtij viti në Republikën e Maqedonisë për  
shënim të fushatës Evropian "Java e 
përfshirjes digjitale" (Get online Week). 
Ministrja e Shoqërisë Informative dhe 
administrim Marta Arsovska Tomovska u 
drejtua në konferencë,, TIK dhe punësimin: 
nevojat dhe mundësitë ", në organizimin 
nga shoqata,, Hapni dritaret" -  koordinator 
nacional i fushatës ".Javën e përfshirjes 
digjitale"  Duke potencuar se është 
përfitimet veçanërisht të rëndësishme të 
TIK të jenë të arritshme për të gjithë 
qytetarët në mënyrë të barabartë, Arsovska 
Tomovska ka theksuar strategji kombëtare 
për e-përfshirje, të përgatitur nga Ministria 
e Shoqërisë Informative dhe Administratë. 

 

http://getonlineweek.eu/ 

JAVA EVROPIANE E PËRFSHIRJES DIGITAL 

Komiteti Ekonomik dhe Social Evropian më 
29 mars të këtij viti publikoi një studim mbi 
"Ndikimi i shpalljes së periudhës së 
vlefshmërisë së produkteve në 
konsumatorët." Studimi tregon qartë efektin 
e shënuar jetën dhe blerjen sjelljen e 
konsumatorëve. Produktet të etiketuar si të 
qëndrueshme, të tilla si valixhe dhe të 
shtypura, kanë një nxitje në shitje me 128% 
dhe 70%, respektivisht. Telefonat e mençur 
janë të prekur në mënyrë të 
konsiderueshme, me rritje prej 41% në 
shitjen e produkteve që tregojnë për afatin 
më të gjatë të përdorimit. Rëndësia e afatit 
më të gjatë të përdorimit  të produktit për 
konsumatorët rritet në proporcion me 
shumën konsumatorët që janë të gatshëm 
të paguajnë. 

Evropianët kanë treguar në mënyrë të qartë 

kundër vjetërsimit të planifikuar të 
produkteve. Konsumatorët janë të drejtuara 
për produktet që   kanë garanci të afatit më 
të gjatë të përdorimit. Studimi i zbatuar në 
Belgjikë, Republikën Çeke, Francë, Spanjë 
dhe Holandë, që përfshin rreth 3000 
pjesëmarrës, me  analizë që tregon afatin 
më të gjatë të përdorimit të produktit dhe 
mënyrën se si për të shfaqur këtë 
informacion - të ndikojë në qëllimin e 
blerjes në mesin e konsumatorëve. 

Rreth 80% e të anketuarve besojnë se 
prodhuesit kanë  përgjegjësi të madhe për 
qëndrueshmërinë e produktit, kanë 
theksuar  95% dhe 91%  anketues në 
Republikën Çeke dhe Franca dhe 81.8% 
në Belgjikë dhe Holandë dhe 75.1% në 
Spanjë. 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en. 

Rritjen e shitjeve të produkteve me afat më të gjatë përdorimit 
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Marrëveshja për përballje me krizën me 
emigrantët që u arrit ndërmjet BE-së dhe 
Turqisë zyrtarisht hyri në fuqi më 18 mars të 
këtij viti.  Sipas marrëveshjes pritet emigrantët 
të cilët arrijnë në Greqi të kthehen mbrapa në 
Turqi, nëse nuk paraqesin kërkesë për azil ose 
e njëjta ju refuzohet.  

Numri i personave që kalojnë ishujt grek ishte 
rritur para arritjes së marrëveshjes.  Megjithatë 
akoma ekzistojnë shumë dyshime në lidhje me 
zbatimin e marrëveshjes përfshirë edhe 
mënyrën në të cilën emigrantët do të kthehen 
mbrapa.  

Rreth 2.300 ekspertë përfshirë edhe personat e 
sigurimit edhe përkthyes pritet të arrijnë në 
Greqi si ndihmë për përfundimin e 
marrëveshjes.   

Me marrëveshjen pritet personat të ç 
‘inkurajohen nga rrugëtimi nëpër det nga Turqia 
në Greqi.  Për kthim, Turqia do të fitojë ndihmë 
dhe lëshime politike.  

Nga janari i 2015, një milion emigrantë dhe 
refugjatë hynë në BE me anije nga Turqia në 
Greqi. Sipas Organizatës Ndërkombëtare për 
Emigrim më shumë se 143,000 persona kanë 
arritur vetëm këtë vit, ndërsa rreth 460 persona 
kanë humbur jetën.  

Pika kryesore të marrëveshjes: 

- Kthimi: Të gjithë "emigrantët të pa rregullt" të 
cilët kanë kaluar nga Turqia në Greqi nga 20 
mars do të kthehen prapa.  Çdo ardhje 

individuale do të vlerësohet nga qeveritarët 
grekë.  

- Një për një: Për çdo sirian që kthehet në 
Turqi një emigrant sirian do të vendoset në 
BE. Prioritet do ti jepet atyre të cilët nuk janë 
përpjekur në mënyrë ilegale të hynë në BE 
dhe numri i tyre është i kufizuar në 72.000. 

- Kufizime për viza: Shtetasit turk mund të 
udhëtojnë lirisht në vendet e Shengen zonës 
deri në qershor të këtij viti.  Kjo nuk vlen për 
vendet të cilat  nuk janë në Shengen zonën si 
Britania e Madhe.  

- Ndihmë financiare:  Që të përshpejtohet 
shpërndarja e 3 miliardë eurove ndihmë për 
Turqinë për përballje me krizën me 
emigrantët.  

- Anëtarësimi i Turqisë në BE: Dy palët ranë 
dakord për aktivizimin e kandidaturës së 
Turqisë për anëtarësim në BE, me fillimin e 
negociatave deri në fund të korrikut. 

Të gjithë elementet e marrëveshjes paralelisht 
dhe së bashku do të vijojnë në bazë mujore.  
   
http://www.consilium.europa.eu 

U ARIT MARRËVESHJE NDËRMJET UNIONIT EVROPIAN DHE TURQISË 

Më 30 mars Komisioni Evropian miratoi 
Program për sigurimin e qumështit për 
350.000 fëmijë të Sirisë.  Me programin 
janë parashikuar 30 milion euro 
nëpërmjet pakos së miratuar për ndihmë 
për fermerët në shumë prej 500 milion 
euro për vitin e kaluar.  Në Siri ekziston 
mungesë e produkteve të qumështit, 
konsumi i qumështit dhe produktet e 
qumështit dukshëm janë zvogëluar në 
mesin e familjeve të varfra  për shkak të 
çmimeve të lartë të ushqimit.   

Konflikti seriozisht u reflektua mbi 
sektorin bujqësor dhe rezultoi me rënien 
e prodhimtarisë ushqimore, në veçanti te 
produktet e qumështit.  Familjet e varfra 
rrallë kanë qasje te qumështi, ndërsa në 
disa raste qumështi fare është zhdukur 
nga ushqimi i përditshëm i fëmijëve.  

Me programin e ri të KE parashihet 

qumështi i fituar nga prodhuesit evropian 
të destinohet për shkollat siriane. Masa 
është plotësimi i mjeteve tjera 
humanitare të dedikuara për njerëzit të 
prekur nga konflikti në Siri.  Bujqit 
evropian protestuan disa herë për 
anulimin e kuotave për qumësht, për 
shkak të të cilave tregu në mënyrë 
plotësuese kufizohet, përfshirë edhe 
sanksionet nga Rusia për importin e 
produkteve evropiane.  

Bashkimi Evropian është donatori 
kryesor në marrëveshjen ndërkombëtare 
të krizës në Siri, me mbi 5,5 miliardë euro 
në ndihma humanitare.  
 

http://europa.eu/rapid/press-release 
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Qeveria norvegjeze publikoi se do të 
shpenzojnë 8 miliardë kruna norvegjeze 
( rreth 923 milion dollarë amerikan) për 
ndërtimin e korridorit për çiklizëm (shtigje 
të gjata për çiklizëm).  Në këtë mënyrë 
vendi do të japë kontributin e vet për 
zvogëlimin e ndryshimeve klimatike.   

Rrjeti prej dhjetë korridore me dy korsi për 
çiklizëm nga të planifikuarat super rrugë 
për çiklizëm duhet ti plotësojnë kërkesat e 
9 qyteteve më të mëdha në vend.  
Korridoret janë të dizajnuara vetëm për 
çiklistë, dhe do të mundësojnë çiklistët të 
ngasin më shpejtë dhe më sigurt se 
zakonisht.   

Qeveritarët e Norvegjisë shpresojnë se do 
ti nxisin njerëzit sa më pak ti përdorin 
veturat ndërkaq me këtë do të ulet 
konsumi i karburanteve prej fosileve, me 
çka vendi do ti eliminojë emetimin e 
gazrave nga transporti, pothuajse për 
50%.   

Çiklistët nga Norvegjia do të mund të 
udhëtojnë nëpër korridoret e reja nga 
brendësia e vendit drejt qyteteve, më 
shpejtë dhe më sigurt me shpejtësi edhe 
deri në 40 km/orë.  Deri në vitin 2030, 
qeveritarët dëshirojnë të realizojnë 10 deri 
në 20% të udhëtimeve të jetë me 
biçikletë.   

Norvegjia planifikon pjesë të madhe të 
autobusëve dhe kamionëve tu transferojë 
me emetim të ulët të gazrave të 

dëmshme, si dhe të ulë presionin mbi 
trajektet.  Ky projekt kërkon mjete 
financiare serioze por edhe përpos kësaj 
planifikohet të shpenzohen më tepër se 6 
miliardë euro për rinovimin e rrugëve dhe 
infrastrukturës hekurudhore në gjithë 
vendin.  

Megjithatë, të gjithë nuk janë të bindur se 
ideja do të ketë sukses, duke pasur 
parasysh klimën dhe në veçanti 
temperaturat e ulëta, dimri i ftohtë dhe i 
gjatë, që mund të vështirësojnë lëvizjen e 
biçikletave jashtë qyteteve.  Një pjesë e 
publikut angazhohen më tepër  para të 
investohen në përmirësimin e transportit 
publik sepse çiklizmi nuk është aq 
popullor në Norvegji si në Danimarkë dhe 
Suedi, por qeveria shpreson se kjo do të 
ndryshohet kur do të vendosen shtigjet e 
reja të gjata për çiklizëm.  Nëse nuk plan 
ka sukses dhe nëse rrugët për biçikleta 
tregohen si të suksesshme, shembulli i 
Norvegjisë do të ishte i mirë për pjesën 
tjetër të botës.  

Shpenzime për të a.q.  “gjelbërimin” e 
rrugëve nuk janë punë e madhe për 
Norvegjinë e cila ka të ardhurat më të 
larta për kokë banor në botë pas 
Luksemburgut.   

Pjesa më e madhe e këtyre mjeteve vijnë 
nga rezervat e mëdha të naftës.  
 

http://www.citylab.com 

NORVEGJIA FINANCON MILIARDA EURO NË KORIDORË PËR BIÇIKLETA 

Në Bashkimin Evropian, përdorimi i tokës 
bujqësore organike është rritur për 
pothuajse dy herë vitet e fundit.  Austria, 
Suedia dhe Estonia kanë përqindjen më 
të madhe të tokës së përpunueshme 
organike në Evropë.  Gjithashtu, është 
rritur kërkesa për produkte organike të 
qytetarët e BE-së. Evropa është tregu i 
dytë më i madh në botë me vlerë prej 
22,7 milion euro.  Gjermanët, britanikët 
dhe francezët janë konsumatorët më të 
mëdhenj.  

Bujqësia organike shpesh shihet si 
zgjidhje për ushqimin e popullatës globale 
në rritje dhe uljen e ndikimit të bujqësisë 
mbi mjedisin jetësor.  

Kritikuesit sugjerojnë se rendimentet 

organike mesatarisht janë prej 20 deri ne 
25% më të ulëta nga fermat 
konvencionale.  Nevojitet tokë më e 
madhe për prodhimin e sasisë së njëjtë të 
ushqimit që rezulton në shkatërrimin e 
pyjeve dhe biodiversitetin.  

Komisioni Evropian, Parlamenti Evropian 
dhe vendet anëtare të BE-së bisedojnë 
për mënyrën në të cilën do të rregullohet 
sektori i bujqësisë organike.  Epilogu nga 
negociatat do të jetë me rëndësi kruciale 
për të ardhmen e saj.  
 

http://www.euractiv.com/section 

PJESËMARRJE E ZMADHUAR NË PRODHIMTARINË ORGANIKE 

Faqe 6 KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 

 

http://www.citylab.com/cityfixer/2016/03/norway-bike-highways-billion-dollars/472059/
http://www.euractiv.com/section/agriculture-food/infographic/organic-farming-in-the-eu/


Gjatë zgjedhjeve parlamentare në Sllovaki 
të cilat u mbajtën më 5 mars, fitoi Partia 
Social Demokrate SMER ("Drejtim) e 
kryeministrit aktual Robert Fico. 

Në zgjedhjet kjo parti ishte favorite e 
njohur për fushatën anti refugjate por 
sipas rezultateve partia e humbi shumicën  
të cilën e kishte në Parlament.  

Gjatë 4 viteve të fundit, partia SMER 
kishte shumicën absolute në Parlament, 
respektivisht 81 deputetë, ndërsa sipas 
sistemit politik të Sllovakisë mundëson të 
formohet Qeveri me një parti.  

Pas zgjedhjeve formimi i qeverisë është i 
komplikuar dhe varet nga suksesi i të 
djathtës dhe nga partitë opozitare.  
Thjesht, Partia Nacionaliste Sllovake nuk 
e përjashtoi koalicionin me partinë e 
deritanishme qeveritare por megjithatë por 
megjithatë së bashku nuk e kanë 
shumicën e nevojshme në Parlament, ju 
mungojnë edhe 12 deputetë.   

Në kushte të këtilla formimi  i koalicionit në 
parlamentin e ndarë mund të zgjasë 
shumë për shkak të rezultateve të 
zgjedhjeve.   

Sllovakia në korrik dihet të ndërmarrë 
kryesimin gjashtë mujor  me Këshillin e 
BE-së dhe prandaj epilogu u zgjedhjeve 
në këtë vend u përcoll me vigjilencë nga 
Brukseli.  Me kryesimin e radhës me BE-

në, Sllovakia do të ketë rol më të madh në 
politikën e BE-së në lidhje me krizën e 
refugjatëve.  

Rezultatet e zgjedhjeve parlamentare te 
mbajtura paraqesin befasi.  SMER fitoi 
28,8% të votave (49 vende të deputetëve 
krahasuar me 83 mandate paraprakisht) në 
vend të dytë është partia më e madhe 
opozitare liberale Liri dhe solidaritet e 
udhëhequr nga ekonomisti Rihard Sulik me 
12% të votave (17 mandate) pastaj partia e 
djathtë - Njerëz të zakonshëm dhe 
kandidatë të pavarur me 10,9% (19 vende). 

Sipas rezultateve të paktën 8 parti do të 
fitojnë mandate në përbërjen e re të 
Parlamentit e Sllovakisë.  

Befasi më e madhe në zgjedhje është 
suksesi i radikalit të djathtë Marian Kotleba 
lëvizjen e të cilit shumë politikanë e quajnë 
neonaciste.  Kjo parti fitoi 14 vende, që 
sipas analistëve sllovakë, është si rezultat i 
nxitjes së atmosferës ksenofobe.  

Kryeministri i deritanishëm Robert Fico e 
refuzoi mundësinë për koalicion me të 
djathtën ekstreme Partinë Popullore 
"Nasha Sllovaçka".   

Sipas të dhënave zyrtare dalja në zgjedhje 
ka qenë nën 60% nga gjithsej 4,4 milion 
qytetarë me të drejtë vote.  

 

www.washingtonpost.com 

ZGJEDHJE PARLAMENTARE NË SLLOVAKI 

Liderët e 8 vendeve evropiane nënshkruan 
letër me negociata për projektin rus – 
gazsjellës "Rrjedha veriore 2” në bazë të 
pasojave gjeopolitike potenciale 
destabilizuese.   

Me gaz përçuesin rritet kapaciteti i rrugës 
përmes Detit Baltik nga Rusia deri në 
Gjermani.  Kopje e letrës i është dërguar 
kryetarit të Komisionit Evropian Zhan Klod 
Junker u nënshkrua nga liderët e Letonia, 
Estonia, Lituania,  Hungaria, Polonia, 
Rumania, Sllovakia dhe Republika Çeke.  

Liderët evropian shprehën shqetësim se 
projekti mund të ketë ndikim të fuqishëm 
mbi zhvillimin e tregut të gazit dhe politikës 
së transitit të gazit në rajon, para së 
gjithash në rutën e transitit nëpërmjet 

Ukrainës.  

Ukraina është  rruga kryesore transit për 
gazin rus në Evropë.  Marrëveshja për 
transit të gazit nëpërmjet Ukrainës në 
Bashkimin Evropian u nënshkrua nga 
Gasprom dhe Naftogas në Ukraninë në 
2009 dhe i njëjti skadon në 2019.  

Projekti “Rrjedha veriore 2” ka për qëllim për 
dyfish të rrisë sigurimin e gazit drejtpërdrejtë 
nga Rusia deri në Gjermani deri në 110 
miliardë kub metër në nivel vjetor.  Sipas 
"Gasprom” kjo është zgjidhje efikase për 
sigurimin e stabilitetit energjetik në Evropë.  
 

https://euobserver.com/foreign/132726 
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Finlanda është vendi i vetëm nordik dhe 
anëtare e BE e cila e përdor euron si valutë 
nacionale. Parlamenti finlandez do të 
diskutojë për anëtarësimin e vendit në 
eurozonë, mbasi mori peticion me 
nënshkrimin e 50.000 qytetarëve.  Debati për 
referendumin e mundshëm me siguri nuk do 
të rezultojë me daljen e Finlandës nga 
eurozona por do të sugjerojë pakënaqësinë 
në rritje nga performancat ekonomike të 
vendit.  Peticionin në Parlament e inicioi 
Pavo Vajrunen ministër në qeveritë 
paraprake dhe euro deputet.  Për 
referendum ai nuk mori mbështetjen e 
partive në Parlament, as nga partia e tij në 
qendër.  Sipas Vajrunen siç transmeton 
agjencia AFT “në mesin e qytetarëve 
ekziston mbështetje e gjerë për daljen e 
Finlandës nga eurozona".  Hulumtimi i 
dhjetorit 2015 i servisit publik YLE ka treguar 
se 31 nga të anketuarit e kanë mbështetur 
daljen nga eurozona, ndërsa para 4 vjet 
vetëm 5 nga të anketuarit kanë qenë për 
dalje nga unioni monetar.  Hulumtimi i 
Komisionit Evropian – Eurobarometri i 2015 
ka treguar se 64% i Finlandezëve janë për 
euron.  

Forcimi i euro skepticizmit në Finlandë 
sqarohet me krizën ekonomike e cila e preku 
vendin.  Finlanda në vitin 2015 me rritje prej 
0,4% doli nga recesioni trevjeçar për të cilin 
kontribuuan shpenzimet e larta të punës dhe 
rënia e biznesit të kompanisë Nokia si dhe 
industria e drurit, të cilët janë dy shtyllat e 
ekonomisë finlandezë, si dhe recesioni në 
Rusi.  

Sipas Vajrunen “Finlanda ka pësuar për 
shkak të anëtarësimit në eurozonë sepse 
kur do të krahasohet me Suedinë e cila nuk 
është anëtare e eurozonës ekonomia 
suedeze pas 2008 është rritur për shumë se 
8% ndërsa e Finlandës është ulur për 6%."  

Qeveria finlandezë e qendrës së djathtë 
tenton ti barazojë financat publike dhe të 
avancojë konkurrencën me uljen e 
shpenzimeve të punës, për të a.q. devalvim 
intern përfshirë edhe benificionet për 
punëtorët për çka sindikatat kundërshtojnë.   
Devalvimi intern paraqet alternativë të 
devalvimit të valutës nacionale për shkak të 
avancimit të konkurrencës që është opsion 
të cilin Finlanda nuk mund ta ndryshojë 
sepse kaloj në euron.  

BPV i Finlandës, sipas të dhënave të FMN 
në 2015 ishte 207 miliardë euro dhe 
Finlanda ishte anëtarja e tetë më e madhe e 
eurozonës.  Njëkohësisht me BPV për kokë 
banor prej pothuajse 38.000 euro Finlanda 
është në vendin e pestë në eurozonë.   

Vendi ka 5.5 milion banorë dhe ndan shumë 
mjete financiare për arsim, për trajnime dhe 
hulumtime.  Duke i falënderuar këtyre 
investimeve fuqia e punës finlandeze është 
një nga më të kualifikuarat në botë.  
 

http://uk.reuters.com/article/uk 

ANËTARËSIA NË EURO ZONË PARA PARLAMENTIT TË FINLANDËS  

Vera Uhudler vjen nga rajoni i Burgenland 
nga Austria lindore dhe daton që nga shekulli 
19 kur epidemia e insekteve ka shkatërruar 
pjesën më të madh  të industrisë evropiane 
të verës.  Veraritë austriake importuan verë 
rezistente ndaj insekteve nga Amerika 
Veriore.   Ata nuk përdorin pesticide dhe i 
shartojnë sortat e tyre me filiza të rinj.  
Kështu krijuan verë e cila ishte në mënyrë 
radikale më ndryshe në shije që nuk ishte 
parë më parë në Evropë.  Për momentin vera 
Uhudler mund të prodhohet vetëm në pjesë 
të caktuara të Burgenland.  Prodhimi jashtë 
këtyre rajoneve të caktuara është e ndaluar 
me ligjin e BE-së, për shkak të shqetësimit 
me karakter fitosanitar.  Në nëntor të vitit të 
kaluar disa verari janë njoftuar se deri më 15 

mars duhet të pastrojnë rajonet e tyre nga 
disa të mbjella të kultivuara pas vitit 2003 
në pajtim me ndalimin për mbjellje nga BE.  
Por, veraritë kanë refuzuar ta bëjnë këtë 
dhe nuk janë pajtuar me rregullat e BE-së.  
Nga qeveritarët lokal pritet të zbatojnë 
ligjin.  Nëse do të ndodhë kjo ngel të shihet 
sepse sektori i verës është i rëndësishëm 
dhe pjesë e vlefshme e ekonomisë së 
rajonit.  Ekziston shpresë se do të 
ndryshojë legjislacioni për verën ndërsa 
sortat e rrushit të cilat për momentin janë të 
ndaluara do të ri kualifikohen si "verë 
frutash".  
 

http://www.euractiv.com/section/agriculture 
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1. Seancë plenare e Parlamentit Evropian, 11-14/04/2016, 
Strasburg; 
2. Takim i nivelit të lartë për ekonomi cirkulare,   
04-05/04/2016, Amsterdam, në kornizat të Kryesimit 
holandez për Këshillin e UE-së; 
3. Info ditë për ndihmë për volonter, thirrje për propozime 
nga ana e UE-së për vitin 2016, 05/04/2016, Bruksel, 
Belgjikë; 
4. Bioekonomi 2016, 12-13/04/2016, Utreht, Holandë; 

UE/kalendar prill 2016 

Votuesit në Portugali, Spanjë dhe tash 
Irlandë, në periudhën prej disa muaj, e 
lëkundën skenën tradicionale politike në të 
terja vendet të eurozonës. Lihet përshtypje 
se bëhet pothuajse e pamundshme të 
formohet qeveri e re.  

Irlandezët, të cilit përndryshe janë tepër 
konservativ kur bëhet fjalë për zgjedhje, 
janë caktuar të votojnë në numër të madh 
për të majtën radikale, për Shin Fen, 
Lidhjen kundër masave për kursim dhe për 
të Gjelbrit.   

Në zgjedhjet parlamentare në Spanjë, të 
mbajtura më 20 dhjetor 2015 në parlament 
hynë 211 deputetë të rinj nga gjithsej 350 
vende. Është e qartë se nuk mund të 
formohet qeveri, prandaj partitë të mëdha 
doemos duhet të bëjnë hapësirë për edhe 
dy parti më të vogla. partia majtiste radikale 
Podemos dhe pala e re liberale 
Sjudadanos. 

 

 

Në Portugali, partia Blloku i Majtë, e formuar 
në vitin 1999 arriti sukses historik në 
zgjedhjet në tetor, duke fituar 10,2% të 
votave. E majta arriti ti fitojë votat të 
votuesve të rinj, majtë dhe djathtas, të cilat 
janë të pakënaqur nga politika e kursimit 

gjatë katër viteve të kaluara", deklaroi për 
AFP sociologu i njohur Hoze Antonio 
Pasosh Palmeira.  

Këto tre vende në vitet e fundit kalojnë në 
krizë ekonomike, dhe e përbashkët u 
është pakënaqësia nga kursimet 
buxhetore të cilat ishin të dedikuara nga 
Brukseli dhe nga Banka qendrore 
evropiane, në këmbim për ndihmë 
financiare. 
Megjithatë, argumentet të partive 
qeveritare nuk ishin të mjaftueshme për t'i 
bindin votuesit, para së gjithash për atë 
që për qytetarët nuk kishte rezultatet 
konkrete nga rritja e ekonomisë në jetën e 
përditshme. 

 

Përkundrazi, qytetarët kanë vazhduar të 
ballafaqohen me varfërinë për shkak të 
mungesës të vendeve të punës, zvogëlim 
të rogave, zmadhime tatimore dhe 
shkurtim të të hyrave sociale dhe 
administrata publike. 
 

http://www.dijalog.net/iskustvo-clanica-eu 
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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 

UE QENDRA E KUVENDIT  


